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Άλλες μελέτες έχουν δείξει μια υπεροχή των κοριτσιών έναντι των αγοριών στην 
ικανότητα στο τραγούδι, μια υπεροχή που πολλές φορές οφείλεται στην καλύτερη 
γλωσσική ανάπτυξη των κοριτσιών26, ενώ άλλα ευρήματα από έρευνες που διεξήχθη-
σαν σε σχολεία με μαθητές με παρόμοιο οικονομικό-κοινωνικό προφίλ, έδειξαν ότι δεν 
παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές ως προς την επίδοση των μαθητών στο τραγούδι. 
Διαπιστώθηκε, όμως, ότι στα σχολεία, όπου το τραγούδι είχε κεντρικό ρόλο στο ωρολό-
γιο πρόγραμμα, οι μαθητές παρουσίαζαν καλύτερες επιδόσεις σε αυτό (Welch, 2009). 

Ο Welch (2009, 48), εύστοχα αναφέρει ότι «το τραγούδι υπόκειται σε μια αναπτυ-
ξιακή διαδικασία στην οποία η αντίληψη του τονικού ύψους της φωνής α) βελτιώνεται 
με την ηλικία και β) εξαρτάται από την επιταχυνόμενη ανάπτυξη σε ένα καταλλήλως 
αναπτυσσόμενο περιβάλλον». Αυτό σημαίνει πως η ικανότητα στο τραγούδι μπορεί να 
βελτιωθεί και να εξελιχθεί, βασιζόμενη τόσο σε αναπτυξιακά χαρακτηριστικά, όσο και 
στο κατάλληλο υποστηρικτικό εκπαιδευτικό περιβάλλον και δεν πρέπει να θεωρείται το 
τραγούδι μια ικανότητα που κατακτιέται μόνο από  τους μαθητές που έχουν μια έμφυτη 
προδιάθεση σε αυτό27.

4.8.2. Κριτήρια επιλογής τραγουδιών 

Θα μπορούσαμε να θέσουμε κάποια κριτήρια που κάθε φορά πρέπει να λαμβάνουμε 
υπόψη για τη διδασκαλία ενός τραγουδιού. Τα βασικότερα από αυτά είναι:  

1. Η ηλικία των μαθητών.
2. Οι στόχοι που θέλουμε να επιτύχουμε μέσω των τραγουδιών ως προς την εξοι-

κείωση των μαθητών με τις μουσικές έννοιες.
3. Το λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται στο τραγούδι, αν είναι δηλαδή κατάλληλο για 

την ηλικία των παιδιών στην οποία απευθύνεται.
5. Οι δραστηριότητες που μπορούμε να κάνουμε σε συνδυασμό με τα τραγούδια 

(π.χ. επιλογή τραγουδιών που μπορούν να αποδοθούν με κίνηση, ή είναι κατάλληλα για 
ενόργανη συνοδεία, κτλ.). 

6. Η παρουσία ή απουσία περιγραφικού χαρακτήρα στο τραγούδι. Τα τραγούδια 
που περιγράφουν χαρακτήρες, επαγγέλματα, ζώα, καταστάσεις, αρέσουν περισσότερο 
στα παιδιά, καθώς μπορούν να μιμηθούν το περιεχόμενό τους με κινήσεις, και να τα 
δραματοποιήσουν.

7. Η διάρκεια του τραγουδιού να μην ε ίναι μεγάλη, ώστε τα παιδιά να μπορούν να 
το μάθουν πιο εύκολα.

26. Για το θέμα της ανάπτυξης του τραγουδιού με βάση το φύλο βλ. το άρθρο του Welch et al 
(2012). Sex, gender and singing development: Making a positive diff erence to boys? singing through 
a national programme in England. 

27.Τέτοιου είδους θέματα αφορούν τον ρόλο των φυσικών χαρακτηριστικών του ανθρώπου (τη 
χαρισματικότητα, το ταλέντο), τους αναπτυξιακούς παράγοντες, αλλά και τη συμβολή του περιβάλλο-
ντος (εκπαίδευση, ευκαιρίες κτλ.) στην μουσική ανάπτυξη και εκπαίδευση. Βλ. για το θέμα, McPherson 
& Williamon (2006). GiÃ edness and talent.
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8. Η φωνητική- τονική έκταση του τραγουδιού, η οποία θα πρέπει να βρίσκεται μέσα 
στα όρια της παιδικής φωνής28.

9. Η ρυθμική του δομή να έχει ενδιαφέρον, αλλά να αποτελείται ως επί το πλείστον 
από όγδοα και τέταρτα, και να μην περιλαμβάνει πολλές μεγάλες αξίες, όπως μισά και 
ολόκληρα ή μικρότερες αξίες, όπως είναι τα δέκατα έκτα. Η χρήση βέβαια των παραπά-
νω αξιών δεν είναι απαγορευτική, αλλά η συνεχόμενη παρουσία τους ενδεχομένως να 
δυσκολέψει τους μαθητές.

10. Η γενικότερη θεματική στην οποία ανήκει το τραγούδι και αν συνδέεται με τα 
ενδιαφέροντα των μαθητών, καθώς και το είδο ς της μουσικής στην οποία ανήκει (παι-
δικό, παραδοσιακό, ξένο κτλ.).

11. Η δυνατότητα μέσα από τα τραγούδια να περάσουμε κοινωνικά μηνύματα, να 
τονώσουμε του ς μαθητές συναισθηματικά ή να ενισχύσουμε τις σχέσεις της ομάδας.

12. Η καταλληλόλητα του τραγουδιού για όλους τους μαθητές και τους πολύ «τα-
λαντούχους», αλλά και εκείνους που είναι κάπως πιο συνεσταλμένοι ή λιγότερο «ταλα-
ντούχοι». Τα εισαγωγικά στην λέξη ταλαντούχοι έχουν σημασία, καθώς δεν πρέπει να 
χωρίζουμε τους μαθητές μας σε κατηγορίες. Ιδιαίτερα στις μικρές ηλικίες ο λόγος που 
κάποια παιδιά φαίνεται να τα καταφέρνουν καλύτερα από άλλα, είναι σε μεγάλο βαθμό 
γιατί είναι γλωσσικά πιο ανεπτυγμένα ή διαθέτουν καλύτερη άρθρωση, ή νιώθουν πιο 
ασφαλή μέσα στο σχολικό περιβάλλον σε σχέση με άλλα παιδιά και εκφράζονται πιο 
ελεύθερα.

4.8.3.Διδασκαλία τραγουδιού

1. Πριν από την έναρξη διδασκαλίας του τραγουδιού μπορούν να πραγματοποι-
ηθούν κάποιες ασκήσεις, οι οποίες σχετίζονται με την προετοιμασία της φωνής των 
παιδιών. Οι ασκήσεις αυτές θα ήταν καλό να παρουσιαστούν με τη μορφή παιχνιδιού και 
όχι επιτηδευμένων φωνητικών ασκήσεων (κινήσεις για την ενεργοποίηση του διαφράγ-
ματος, φωνητικές ασκήσεις με φωνήεντα ή σύμφωνα, επί τόπου κινήσεις κτλ.). Επίσης 
σημαντική είναι η ύπαρξη άνετου χώρου. 

2. Το τραγούδι πρέπει να παρουσιαστεί ολόκληρο και όχι κατακερματισμένο σε μι-
κρότερα μέρη, ώστε να λάβουν οι μαθητές μια συνολική του εικόνα. Αρχικά καλό είναι 
το τραγούδι να παρουσιαστεί με απλή οργανική συνοδεία με τη χρήση συγχορδιών. 
Αν το τραγούδι είναι ηχογραφημένο ή διαθέσιμο στο u-tube και η εκτέλεσή του είναι 
κατάλληλη ως προς την τονική έκταση των μαθητών θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί. 
Η χρήση βέβαια του ηχογραφημένου τραγουδιού θα πρέπει να γίνεται μόνο αν υπάρχει 
απόλυτη ανάγκη ή για ποικιλία και να μην αποτελεί κανόνα. Ωστόσο, αφού τα παιδιά 

28. To θέμα του προσδιορισμού τα τονικής έκτασης προσδιορίζεται βάση της ηλικίας. Για τους μα-
θητές του νηπιαγωγείου, θα ήταν καλή η επιλογή τραγουδιών μέσα στην τονική έκτασης της οκτάβας 
Ντο4-Ντο5 (με βάση την έκταση του πιάνου), όπου οι μελωδίες αναπτύσσονται κυρίως μεταξύ Ντο 
και Λα. Στα παιδιά του δημοτικού η τονική έκταση μπορεί να αυξηθεί προς τα πάνω και προς τα κάτω 
(βλ. για το θέμα και Hedden, 2012). 
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ακούσουν το ηχογραφημένο τραγούδι, στη συνέχεια το τραγουδούν στην τάξη χωρίς τη 
συνοδεία του ηχογραφημένου παραδείγματος.

3. Αν το τραγούδι περιέχει κάποιο χαρακτηριστικό στοιχείο, καλό είναι να παρουσι-
αστεί και αυτό από την αρχή, ώστε να κεντρίσει το ενδιαφέρον των μαθητών. Τέτοια 
στοιχεία μπορεί να είναι, η ύπαρξη μιας χαρακτηριστικής κίνησης κατά τη διάρκεια του 
τραγουδιού, ή παλαμάκια σε ένα συγκεκριμένο σημείο, όπου μπορεί να υπάρχει παύση 
ή η χρήση ενός χαρακτηριστικού μουσικού οργάνου κτλ. 

4. Δεδομένου ότι έχει επιλεγεί ένα τραγούδι που βρίσκεται μέσα στα ενδιαφέροντα 
των μαθητών, κάνουμε συζήτηση σχετικά με το θέμα του τραγουδιού, με σκοπό να κα-
τανοηθούν καλύτερα οι στίχοι και να ερμηνευθούν τυχόν άγνωστες λέξεις.

5. Εκτελούμε το τραγούδι με αρκετές επαναλήψεις, οι οποίες δεν είναι βαρετές για 
τους μαθητές, αλλά αντιθέτως τους βοηθούν να μάθουν το τραγούδι καλύτερα και να 
το απολαμβάνουν περισσότερο, κάθε φορά που συμμετέχουν σε αυτό με πιο ολοκλη-
ρωμένο τρόπο.

6. Δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στο να δείχνουμε στους μαθητές τα σημεία που πρέ-
πει να αναπνέουν, για να τους βοηθούμε στην κατανόηση και απόδοση των μουσικών 
φράσεων.

7. Δεν θα πρέπει να ξεχνούμε ότι κάθε τραγούδι είναι διαφορετικό, και ενδεχομέ-
νως να χρειάζεται ο εκπαιδευτικός κάποιες φορές να διαφοροποιεί τη διαδικασία της 
διδασκαλίας του. Για παράδειγμα, άλλα τραγούδια μπορεί να είναι σύντομα σε διάρκεια, 
άλλα πιο εκτενή, άλλα να έχουν μικρή τονική έκταση, ενώ άλλα μεγαλύτερη, σε άλλα οι 
στίχοι τους να είναι πιο εύκολοι ή πιο δύσκολοι, άλλα να περιέχουν και κάποιες λέξεις 
που βγάζουν ήχο (ρα, παμ, παμ ή ζουμ ζουμ, κτλ.), σε άλλα μπορεί να δίνεται έμφαση 
περισσότερο στα ρυθμικά στοιχεία, άλλα μπορεί να έχουν πιο εκφραστική μελωδία ή 
πιο παιχνιδιάρικο χαρακτήρα. Συνεπώς, με βάσει τα εκφραστικά και μουσικά στοιχεία 
του κάθε τραγουδιού η διδασκαλία του ενδέχεται να διαφοροποιείται. Πολύ σημαντικό 
ρόλο για την διδασκαλία του τραγουδιού παίζει η προετοιμασία του εκπαιδευτικού.

8. Αφού οι μαθητές έχουν μάθει το τραγούδι σε έναν ικανοποιητικό βαθμό μπορούμε 
να προσθέσουμε και άλλες παραμέτρους, όπως αλλαγές στη δυναμική, στην ταχύτητα, 
αλλά και να συνδυάσουμε το τραγούδι με άλλες δραστηριότητες, όπως απόδοσή του 
με μιμικές κινήσεις, αν ο χαρακτήρας του είναι περιγραφικός ή συνοδεία με μελωδικά, 
ρυθμικά ή σωματικά κρουστά κτλ.

9. Όταν οι μαθητές αποκτήσουν ένα ικανοποιητικό ρεπερτόριο στα τραγούδια μπο-
ρούμε να επιλέξουμε ένα τραγούδι που θα αποτελεί την έναρξη του μαθήματος, δια-
φορετικό για κάθε εβδομάδα. Με τον τρόπο αυτό διατηρούμε ζωντανό το ρεπερτόριο 
που έχουν ήδη κατακτήσει οι μαθητές μας και δίνουμε τη δυνατότητα στα παιδιά, να 
χαίρονται με την εκτέλεση κάποιου τραγουδιού που τους είναι ήδη γνωστό και κάθε 
φορά να το κατακτούν και σε μεγαλύτερο βαθμό.
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4.8.4 .Συνοδεία τραγουδιού με ρυθμικά, μελωδικά κρουστά και 
ηχηρές κινήσεις από το σώμα

Οι ενόργανες συνοδείες τραγουδιών που πραγματοποιούνται με τη χρήση μελωδικών, 
και ρυθμικών κρουστών, αλλά και ηχηρών κινήσεων από το σώμα, είναι από τις αγα-
πημένες δραστηριότητες των μαθητών και τους δίνει τη δυνατότητα να εκφραστούν 
δημιουργικά. Επιπλέον, τέτοιου είδους δραστηριότητες βοηθούν το παιδί στην κοινω-
νικοποίησή του και στην ένταξη στην ομάδα (Σέργη, 1994). Οι ενόργανες συνοδείες 
σε γενικές γραμμές θα πρέπει να παρουσιάζονται στους μαθητές ως μία δημιουργική 
διαδικασία, καθώς δεν υπάρχει σωστό και λάθος όσον αφορά την επιλογή των μου-
σικών οργάνων που θα χρησιμοποιήσουμε. Τα μουσικά όργανα θα πρέπει να ιδωθούν 
σαν τα χρώματα ζωγραφικής που χρησιμοποιεί ένας ζωγράφος. Όπως εκείνος επιλέγει 
ποιο χρώμα ταιριάζει καλύτερα για να αποτυπώσει τις εικόνες που έχει στο μυαλό του, 
έτσι και οι μαθητές επιλέγουν τα μουσικά όργανα που θεωρούν ότι ταιριάζουν σε κάθε 
περίπτωση. Δεν πρέπει να απορρίπτουμε τις επιλογές των μαθητών μας, αλλά ωστό-
σο μπορούμε να υποδείξουμε και κάποιους απλούς κανόνες, ώστε να αποφύγουμε το 
αποτέλεσμα της «φασαρίας», που μπορεί να δημιουργηθεί από την άτακτη χρήση των 
μουσικών οργάνων. 

Μπορούμε να καθοδηγήσουμε τους μαθητές μας, ώστε να επιλέξουν όργανα που 
ταιριάζουν με το ύφος της μουσικής και το νόημα των στίχων του τραγουδιού που θέ-
λουν να συνοδέψουν. Για παράδειγμα, όταν θέλω να συνοδεύσω με κρουστά μουσικά 
όργανα ένα νανούρισμα, δεν θα ήταν ταιριαστό να επιλέξω δυνατά χτυπήματα στο 
ταμπουρίνο, τα οποία θα ταίριαζαν, για παράδειγμα, στη συνοδεία ενός κομματιού σε 
ρυθμό march. Επιπλέον, στις ενόργανες συνοδείες θα πρέπει να υπάρχει μία οικονομία 
στη χρήση των οργάνων. Συνεπώς, δε χρειάζεται να γίνεται ταυτόχρονη χρήση όλων 
των διαθέσιμων οργάνων, αλλά μπορούμε να χρησιμοποιούμε ομάδες οργάνων από 
όμοιο υλικό, όπως ξυλάκια μαζί με κινέζικο ξύλο (π.χ. στα ισχυρά μέρη του μέτρου) και 
κουδουνάκια και ντέφια (στα ασθενή). Μπορούμε επιπλέον να μη συνοδέψουμε, όλο το 
κομμάτι, αλλά ορισμένα μόνο σημεία, ώστε να δώσουμε «χρώμα». 

Επιπλέον, δε θα πρέπει να θεωρούμε ότι οι ενόργανες συνοδείες με μελωδικά κρου-
στά αφορούν μόνο μεγαλύτερα παιδιά, καθώς μπορούμε να δημιουργήσουμε «έξυ-
πνες» μελωδικές συνοδείες, τις οποίες μπορούν να εκτελέσουν και παιδιά μικρότερης 
ηλικίας. Μια σημαντική παράμετρος στις ενόργανες συνοδείες είναι οι μαθητές να τις 
εκτελούν από μνήμης ή με τη βοήθεια κάποιας μη συμβατικής παρτιτούρας, τουλάχι-
στον στην αρχή. Τέλος, είναι αρκετά χρήσιμο να δημιουργούμε τις ενόργανες συνοδείες 
μαζί με τους μαθητές μας. Καλό είναι να έχει προηγηθεί εξοικείωση των μαθητών με τα 
κρουστά μουσικά όργανα, μέσα από δραστηριότητες και μουσικά παιχνίδια. Στη συνέ-
χεια προτείνονται κάποιοι τρόποι, με τους οποίους μπορούμε να συνοδεύσουμε ρυθμικά 
και μελωδικά ένα τραγούδι:

Τρόποι ενόργανης συνοδείας με ρυθμικά κρουστά:

1. Στα ισχυρά μέρη του μέτρου
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2. Στα ασθενή μέρη του μέτρου
3. Ακολουθώντας τον ρυθμό του μέτρου
4. Ακολουθώντας τον ρυθμό της μελωδίας
5. Στο μέτρο των 7/8 με χτυπήματα στα 1-6-4 ή στα 1-3 -4-6 
6. Στο μέτρο των 5/8 με ρυθμικά χτυπήματα στα 1- 4 ή στα 1-3-4
7. Συνδυασμοί των ανωτέρω
8. Άλλοι τρόποι (π.χ. με χτυπήματα μόνο στην αρχή του κάθε μέτρου)

Τρόποι ενόργανης συνοδείας με μελωδικά κρουστά:

1. Εμπλουτίζω ένα τραγούδι μελωδικά με μεμονωμένες νότες. Τις νότες αυτές μπο-
ρώ να τις τοποθετήσω σε σημεία που τα τραγούδια έχουν παύσεις ή υπάρχουν 
μεγαλύτερες αξίες.

2. Δημιουργώ ostinati, μελωδίες δηλαδή που επαναλαμβάνονται και ταιριάζουν με 
την αρμονία της μελωδίας του τραγουδιού. Οι μαθητές εκτελούν τα ostinati από 
μνήμης.

3. Δημιουργώ bordun, συνηχήσεις δηλαδή διαστημάτων της πέμπτης ή της ογδόης. 

Όταν πρόκειται για ενόργανες συνοδείες που απευθύνονται σε μικρά παιδιά και τα 
τραγούδια που επιλέγουμε είναι σύντομα σε διάρκεια, αποτελούμενα από τρεις το μέγι-
στο μουσικές φράσεις, καλό είναι οι συνοδείες που επιλέγουμε να διατηρούνται οι ίδιες 
από την αρχή μέχρι το τέλος, ή να αποτελούνται από δύο μόνο διαφορετικά είδη συνο-
δείας, για να διευκολύνουμε τους μαθητές μας στην απομνημόνευσή τους. Ωστόσο, και 
στις ενόργανες συνοδείες που προορίζονται για μεγαλύτερες ηλικίες ή για μαθητές που 
έχουν προηγούμενη μουσική εμπειρία, θα πρέπει να ακολουθείται μία ομοιομορφία και 
μία λογική, ώστε να μπορούν να εκτελεστούν με επιτυχία. 

Στην παρακάτω ενόργανη συνοδεία του παραδοσιακού τραγουδιού «Κάτω στο για-
λό» περιέχονται όλοι οι παραπάνω τρόποι ενόργανης συνοδείας με ρυθμικά και μελω-
δικά κρουστά. Οι ιδέες που παρουσιάζονται όλες μαζί σε μία συμβατική παρτιτούρα, ως 
παράδειγμα, καλό είναι να εκτελεστούν, αρχικά ξεχωριστά και στη συνέχεια σε συνδυα-
σμούς ανά δύο ή τρεις, ανάλογα με την ηλικία των μαθητών. Για τις ρυθμικές συνοδείες 
μπορούμε να επιλέξουμε τα ρυθμικά όργανα που επιθυμούμε. Στις μελωδικές ενορχη-
στρώσεις μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μεταλλόφωνα ή ξυλόφωνα.

 Στους Πίνακες 11 και 12, παρουσιάζεται η προτεινόμενη συνοδεία με ρυθμικά και 
σωματικά κρουστά. 

Κάτω στο γιαλό
Στροφή 1η  ξυλάκια
Στροφή 2η  πιατίνια
Στροφή 3η  ταμπουρίνο
Στροφή 4η  παλαμάκια
Στροφή 5η  μηροί
Στροφή 6η  πόδια
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Παραλλαγή Ενορχήστρωσης: Μπορούμε στις επαναλήψεις των στίχων να βά-
λουμε άλλο ρυθμικό ή σωματικό κρουστό.

Πίνακας 11: «Κάτω στο γιαλό». Προτεινόμενη συνοδεία με ρυθμικά και σωματικά κρουστά

Κάτω στο γιαλό, κάτω στο περιγιάλι (δις)
Κάτω στο γιαλό κοντή νεραντζούλα φουντωτή (δις)

Πλέναν Χιώτισσες, πλέναν Παπαδοπούλες (δις)
Πλέναν Χιώτισσες, κοντή νεραντζούλα φουντωτή (δις)

Και μια Χιώτισσα μικρή Παπαδοπούλα (δις)
Και μια Χιώτισσα κοντή νεραντζούλα φουντωτή (δις)

Έπλεν’ άπλωνε και με την άμμο παίζει (δις)
Έπλεν’ , άπλωνε, κοντή νεραντζούλα φουντωτή (δις)

Φύσηξε Βοριάς, Μαΐστρος, Τραμουντάνα (δις)
Φύσηξε Βοριάς, κοντή νεραντζούλα φουντωτή (δις)

Και της σήκωσε το ποδοφούστανό της,
και της φάνηκε ο ποδαστράγαλός της
Έλαμψ’ ο γιαλός, κοντή νεραντζούλα φουντωτή,
έλαμψ’ ο γιαλός, κοντή νεραντζούλα φουντωτή

Πίνακας 12: «Κάτω στο γιαλό». Εικονική αναπαράσταση της συνοδείας 
με ρυθμικά και σωματικά κρουστά
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Κάτω το γιαλό

Παραδοσιακό τραγούδι



142 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ


