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Στα πλαίσια της ενότητας «ΜΟΥΣΙΚΗ» 
του μαθήματος της ΓΛΩΣΣΑΣ 

οι μαθητές της Ε΄ τάξης μίλησαν 
για τα διάφορα μουσικά όργανα, 

κάποια από τα οποία μπορεί να είναι και αυτοσχέδια.  
Μετά από αυτό αποφάσισαν να ασχοληθούν 

στο μάθημα των Τεχνικών στο μάθημα των Τεχνικών 
με την κατασκευή διάφορων μουσικών οργάνων

ακολουθώντας οδηγίες που βρήκαν στην ιστοσελίδα
του 8ου Δημοτικού Σχολείου Νάουσας

anoixtosxoleio.weebly.com









Μπαγκέτες
Υλικά:
Μακρύ ξύλο 
Μια χάντρα 
Μια βίδα 
Οι μπαγκέτες χρησιμεύουν για να χτυπάμε διάφορα όργανα. Yπάρχουν διαφόρων ειδών. Η βασική τους διαφορά είναι στο «κεφάλι» όπου, ανάλογα με το σχήμα και το υλικό παράγουν και άλλο αποτέλεσμα στο χτύπημα.







Μουσικός σωλήνας
Πρόκειται για μια πολύ απλή κατασκευή. Χρησιμοποιούμε απλά ένα σωλήνα με σπονδύλους τον οποίο περιστρέφουμε κρατώντας τον από μια κρατώντας τον από μια πλευρά. Ο αέρας χτυπώντας στους σπονδύλους παράγει κάποιο τονικό ύψος. Όσο πιο γρήγορα τον περιστρέφουμε τόσο πιο ψηλός είναι ο ήχος που παράγεται. 







Σάλπιγγα
Υλικά:
100 εκ. μαλακού σωλήνα (π.χ. ποτίσματος)
Ένα χωνί
Ξυλάκι 
Μονωτική ταινία
Η σάλπιγγα υπάρχει ήδη από τους αρχαίους πολιτισμούς. Πρόκειται για ένα χάλκινο κωνικό σωλήνα που στη μία άκρη έχει ένα επιστόμιο από όπου φυσάμε και στην άλλη μια χοάνη για την ενίσχυση του ήχου. Η σάλπιγγα παλιά ήταν ευθεία ενώ αργότερα –για πρακτικούς λόγους –κατασκεύαζαν το σωλήνα με μία περιέλιξη.



H σάλπιγγα φυσιέται όπως και η μπουρού. Μεγαλύτερα μήκη σωλήνα δίνουν και πιο χαμηλούς φθόγγους. Επίσης φυσώντας πιο δυνατά και με μεγαλύτερη πίεση των χειλών μπορούμε να επιτύχουμε και πιο ψηλούς φθόγγους.
Οι σάλπιγγες χρησιμοποιούνται για σήματα π.χ. στο στρατό ή για σήματα π.χ. στο στρατό ή στο κυνήγι. Μια μεταγενέστερη μορφή τους είναι οι τρομπέτες που χρησιμοποιούνται στην κλασσική ορχήστρα και στην τζαζ. Οι τρομπέτες είναι σάλπιγγες που με τη βοήθεια βαλβίδων αυξομειώνουν το μήκος του σωλήνα. 









Ξυλάκια
Υλικά:
2 κυλινδρικά ξυλάκια
Παίζονται κρατώντας το καθένα με το κάθε χέρι έτσι ώστε να με το κάθε χέρι έτσι ώστε να σχηματίζεται κοιλότητα ως αντηχείο  και κτυπιώνται μεταξύ τους ακολουθώντας κάποιο ρυθμό. Τα ξυλάκια συναντιούνται στη μουσική πολλών “πρωτόγονων” πολιτισμών στην Αφρική και τη Λατινική Αμερική.









Κουδουνίστρες
Υλικά: 
Διάφορα κουτάκια,
Σπόροι,
Ξυλάκια,
Ξυλόβιδες,
ΡοδέλεςΡοδέλες
Οι κουδουνίστρες μπορούν να ακολουθήσουν ένα ρυθμικό σχήμα αν τις κουνήσουμε ρυθμικά, είτε να παράγουν ένα μικρό θόρυβο αν τις κουνήσουμε μαλακά. Χρησιμοποιούνται συχνά ως ρυθμικά όργανα στην λατινοαμερικάνικη μουσική με την ονομασία «μαράκας». 







Σείστρα
Υλικά: 
Κλωνάρι σε σχήμα Υ,
Χοντρό σύρμα 
Ροδέλες
Τα σείστρα παίζονται όπως και οι κουδουνίστρες. Σείστρα υπήρχαν ήδη από την αρχαία Ελλάδα και Αίγυπτο. Ονομάζονται σείστρα από το ρήμα σείω που  σημαίνει κουνώ παλινδρομικά.









Μικρό τυμπάνακι χεριού
Υλικά:
Ένα κυλινδρικό κουτί από τυράκια La vache qui rit
2 χάντρες 
Λίγο σπάγκο
ΚόλλαΚόλλα
1 μακρύ ξυλάκι 20 – 30 εκ.
Παίζεται περιστρέφοντας το ξύλο δεξιά και αριστερά ώστε οι χάντρες να κτυπούν στο κουτί. Τέτοια οργανάκια χρησιμοποιούνται έως σήμερα στην Αφρική.









Τυμπανάκια
Υλικά: 
Γλάστρες
Σαμπρέλα
Περίπου 1 μέτρο σύρμα
Παίζονται χτυπώντας με το χέρι ή με Παίζονται χτυπώντας με το χέρι ή με μπαγκέτα. Ανάλογα με το μέγεθος της γλάστρας και το τέντωμα της μεμβράνης παράγεται διαφορετικός ήχος. Τα τυμπανάκια συναντιόνται σε πολλούς παραδοσιακούς πολιτισμούς και ιδιαίτερα στην Ινδία σε ζευγάρι («τάμπλα») και στην Αφρική επίσης σε ζευγάρι δεμένο μεταξύ τους («τομ – τομ»).









Ντέφι
Υλικά:  
Ένα κόσκινο
Κομμάτι από μεγάλη σαμπρέλα
Μικρά κουδουνάκια
Συρραπτικό.
Το ντέφι παίζεται με το  χέρι ή –σπανιότερα – με κάποιο κρουστήρα. Συνήθως κρατιέται με το αριστερό χέρι από την περίμετρο και με το δεξί κτυπιέται στο κέντρο ή στην άκρη. Στα μεγάλα ντέφια μπορεί να παίζει και το αριστερό χέρι με τα δάκτυλα. Το ντέφι μπορεί να παιχτεί και υγραίνοντας λίγο το δάκτυλο και τρίβοντάς το πάνω στη μεμβράνη. 



Το ντέφι χρησιμοποιείται ήδη από τους αρχαίους πολιτισμούς. Στην αρχαία Ελλάδα ονομαζόταν «τύμπανο». Συναντιέται σε διάφορα μεγέθη, συχνά και με μικρά ελάσματα – τα «ζήλια» –στην περιφέρεια που στην περιφέρεια που ηχούν κατά το κτύπημα. Το μεγάλο ντέφι ονομάζεται και «νταϊρές». Από το 19ο αιώνα το ντέφι χρησιμοποιείται και στην κλασική ορχήστρα με το όνομα «ταμπουρίνο». 







Υαλόφωνο
Υλικά:
Μπουκάλια
Μπαγκέτα
Τοποθετούμε στη σειρά 5 – 10 μπουκάλια γυάλινα. Το τονικό ύψος εξαρτάται από την ποσότητα του νερού που υπάρχει μέσα. Με τη βοήθεια του από την ποσότητα του νερού που υπάρχει μέσα. Με τη βοήθεια του διαπασών ή ενός μελωδικού οργάνου μπορούμε να κουρδίσουμε ακριβώς τα ύψη προσθέτοντας ή αφαιρώντας νερό.
Εκτός από χτύπημα με μπαγκέτες τα μπουκάλια μπορούμε να τα παίξουμε φυσώντας λόξα στο στόμιο σαν πνευστά όργανα ή με καλαμάκια κάνοντας φυσαλίδες. 
Υαλόφωνα ως κρουστά έχουν χρησιμοποιηθεί συχνά τον 20 αιώνα. 







Κασετίνα (γιούντμπλοκ)
Υλικά:
Ξύλινο κουτί
Μπαγκέτα 
Παίζεται με μπαγκέτα. Κτυπώντας Παίζεται με μπαγκέτα. Κτυπώντας σε διαφορετικά σημεία παράγεται συνήθως διαφορετικός ήχος. Οι κασετίνες προέρχονται από τη μουσική της Λατινικής Αμερικής και χρησιμοποιούνται και στην ορχήστρα με την ονομασία «woodblock» [γούντμπλοκ = κομμάτι ξύλου].











Πολύχορδο
Υλικά: 
Ένα ξύλινο κουτί
5 βιδοθηλιές 
μια βίδα
πετονιάπετονιά
Το πολύχορδο παίζεται με τα δάχτυλα τσιμπώντας τις χορδές. Τέτοιας μορφής όργανα υπάρχουν σε πολλούς πολιτισμούς. Στην αρχαία Ελλάδα και το Βυζάντιο υπήρχε το «ψαλτήριον» (από το ψαύω = τσιμπώ) από όπου προέρχεται το μεταγενέστερο κανονάκι και το σαντούρι που παίζονται έως σήμερα.











Άρπα (τρίγωνον)
Υλικά: 
Μία απλή ξύλινη κρεμάστρα ρούχων
Ένα κουτί 
ΠετονιάΠετονιά
6 βιδοθηλιές 
βίδες
Το τρίγωνο τοποθετείται μπροστά από το σώμα του εκτελεστή με την ανοικτή πλευρά προς τα έξω και παίζεται με τα δάχτυλα και των δύο χεριών. 



Οι άρπες συναντώνται από την αρχαιότητα σε όλους τους μουσικούς πολιτισμούς. Στην Ελλάδα συνηθισμένη ήταν μια τριγωνική μορφή της που για αυτό ονομάζεται «τρίγωνον», η οποία όμως είχε το αντηχείο από την πάνω μεριά. Γνωστό είναι το αγαλματάκι του αρπιστή της Κέρου που αρπιστή της Κέρου που χρονολογείται από την 3η χιλιετηρίδα π.Χ. 
Μεγάλες άρπες χρησιμοποιούνται και στην κλασική ορχήστρα. Οι άρπες αυτές έχουν και πεντάλ για να αλλάζουν γρήγορα το τονικό ύψος των χορδών. 





















Ξυλόφωνο
Υλικά: 
11 ξυλάκια 
Κόντρα-πλακέ  για τη βάση
Ράσπα
Καρφάκια
Το ξυλόφωνο παίζεται με μπαγκέτα. Τα ξυλόφωνα προέρχονται κυρίως από τη μουσική της Αφρικής και εν μέρη της Ασίας. Στην κλασική ορχήστρα και στη μουσική jazzχρησιμοποιούνται πιο μεγάλα όργανα με 6 οκτάβες σε δύο τύπους: τα ξυλόφωνα με σκληρό ήχο και τις «μαρίμπες» με πιο βαθύ και μαλακό ήχο. 



Η έκθεσή μας









ΤΕΛΟΣ


