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1.ΒΡΕΣ ΤΙΣ ΛΕΞΕΙΣ:  Άσκηση θεωρίας 

 Ο ρυθμός προϋποθέτει σε ……χρονικά διαστήματα ,επαναλαμβανόμενα 

………χτυπήματα (beat). ρυθμός (αρχαία ελλ. ῥυθμός - «κάθε τακτική 

επαναλαμβανόμενη κίνηση, συμμετρία» 

 Ο ρυθμός ενός μουσικού κομματιού καθορίζεται από την……….. (tempo), από το 

πόσο γρήγορα ή αργά ………..ένας παλμός (ή κτύπος) τον επόμενο.  

 

Το μοτίβο είναι η πρώτη ύλη για τη σύνθεση ενός μουσικού έργου. Είναι ένα μικρό 

σύνολο φθόγγων σε προκαθορισμένο μεταξύ τους μελωδικό και ρυθμικό σχήμα. 

Πρόκειται για το πιο μικρό συγκρότημα  φθόγγων που επαναλαμβάνεται συχνά. 

 Αν σε ένα μοτίβο υπερισχύει ο ρυθμός , τότε το μοτίβο είναι …………, αν 

υπερισχύει η μελωδία, είναι ………….. 

 …………… είναι η διαδοχή μουσικών φθόγγων και ήχων, που ενοποιημένοι μας 

δίνουν ένα ηχητικό αποτέλεσμα. 

ΣΥΝΟΔΕΙΑ ονομάζουμε την ενέργεια το ρήματος συνοδεύω, στη Μουσική, την κίνηση 

ενός ή περισσότερων ήχων που ακολουθούν, συνοδεύουν και ολοκληρώνουν τη βασική 

μελωδία. Έτσι έχουμε μια ηχητική ……   

 Απαραίτητη για να ολοκληρωθεί η μελωδία είναι η ……… 

 

 Αρμονία  στη μουσική  ονομάζεται το αρμονικό …………… των ήχων. 

Οστινάτο ( επίμονο) είναι ένα μουσικό σχήμα το οποίο επαναλαμβάνεται πολλές φορές 

σε μέρος ενός κομματιού ή σε ολόκληρο το κομμάτι. Υπάρχουν 4 διαφορετικά είδη 

οστινάτο: 

Ρυθμικό. 

Μελωδικό. 

Αρμονικό (όπου επαναλαμβάνεται μια σειρά συγχορδιών). 

Συνδυασμός των πιο πάνω. 

 Για να έχουμε ΡΥΘΜΙΚΟ μοτίβο ή οστινάτο ρυθμικό, απαιτούνται ΜΟΝΟ…….  

……… 

 Για να έχουμε ΜΕΛΩΔΙΚΟ μοτίβο ή οστινάτο μελωδικό απαιτούνται οι 

διαφορετικές……….( φθόγγους) και φυσικά οι ………… αξίες που θα 

προσδιορίσουν και τη μελωδία. 

                                                      2.ΟΡΓΑΝΑ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ 

ΕΓΧΟΡΔΑ 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wiktionary.org/wiki/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%B4%CE%B5%CF%8D%CF%89


Α) με τόξο ή δοξάρι( ΑΠΟ το μικρότερο με την πιο ψηλή μουσική έκταση ΠΡΟΣ το πιο 

μεγάλο με την χαμηλότερη μουσική έκταση) 

 ΒΙΟΛΙ – ΒΙΟΛΑ – ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟ – ΚΟΝΤΡΑ ΜΠΑΣΟ. ( γράφουμε ομοιότητες και 

διαφορές) προσοχή!!!!!   ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΙΔΙΟ ΗΧΟΧΡΩΜΑ. 

Β) Νυκτά . Παίζονται με τα δάκτυλα, τσιμπώντας τις χορδές.  

ΚΙΘΑΡΑ – ΑΡΠΑ  

Γ) Πλήκτρα . 

ΠΙΑΝΟ 

Τα ΜΕΡΗ που αποτελούνται τα έγχορδα είναι τα παρακάτω: 

2η Άσκηση: ( εγώ σας δίνω τα μέρη μπερδεμένα , βρείτε τα στις παρακάτω φωτογραφίες.) 

Σώμα-ηχείο- μπράτσο ή ταστιέρα- κλειδιά-χορδές-καβαλάρης-καρφί-πεντάλ-πλήκτρα-

καπάκι-τάστο-δοξάρι. 

 

 



 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=S1-LCnGojnw 

https://www.youtube.com/watch?v=S1-LCnGojnw


Στη ΣΟΛΙΣΤΙΚΗ προσπάθεια της μικρής σε ηλικία μουσικού παρατηρούμε κάποιους 

τρόπους παιξίματος: 

Η ΑΡΠΑ  .Η σύγχρονη τεχνική απαιτεί να παίζεται με τα δάκτυλα (και όχι με τις άκρες των 

δακτύλων) και των δύο χεριών -εξαιρούνται τα μικρά δάκτυλα καθώς θεωρούνται 

αδύναμα. H πιο χαρακτηριστική τεχνική στην άρπα είναι το λεγόμενο glissando 

(γλίστρημα), καθώς το άκουσμά του είναι μοναδικό.  

bisbigliando (ψυθιριστά), 

 το près de la table (κρούση κοντά στο ηχείο),  

το pedal glissando (γλίστρημα με χρήση του πεντάλ),  

τα sonnes étouffés ("πνιγμένος" ήχος) . 

Αξιοσημείωτο, τέλος, είναι το γεγονός ότι ο όρος "αρπέζ" ετυμολογείται από το 

"άρπισμα", καθώς η άρπα σπανίως μπορεί να παίξει ολόκληρες συγχορδίες ( ΠΟΛΛΕΣ 

ΝΟΤΕΣ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ) με ταυτόχρονη κρούση των απαραίτητων χορδών.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=-BdqdZRboyg 

Μ. Χατζηδάκης- πιάνο 

Θα ήθελα να παρατηρήσετε ιδιαίτερα το δεξί χέρι. Πότε παίζει 1 νότα και πότε 2 

(συγχορδία)! Ακούτε τη διαφορά; 

 

Το ΠΙΑΝΟ μπορεί να παίξει ΟΛΗ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ. Η έκτασή του είναι 7⅓ οκτάβες με 

88 πλήκτρα αν και ορισμένα μοντέλα της Bösendorfer έχουν έκταση 8 οκτάβων. Και οι 

δύο τύποι πιάνου αποτελούνται από ηχείο, σώμα υποστήριξης, πλαίσιο, χορδές, 

πληκτρολόγιο, πεντάλ και βασικό μηχανισμό. Σε ένα πιάνο υπάρχουν συνήθως 52 λευκά 

πλήκτρα (από ελεφαντόδοντο ή άσπρο πλαστικό υλικό) και 36 μαύρα πλήκτρα (είτε από 

έβενο είτε από μαύρο πλαστικό υλικό).  

ΚΙΘΑΡΑ  . Έχει έκταση  3,5 οκτάβες . 

 ΣΚΕΨΟΥ: 1. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΙΞΕΙ ΟΛΗ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ;  

2. Στην κιθάρα ακούγεται μόνο η ΜΕΛΩΔΙΑ; Δηλαδή όπως λέμε στη μουσική , μόνο μία 

‘’φωνή’’; 

https://www.youtube.com/watch?v=1uhAv4ha4DE 

Μ. Χατζηδάκης- κιθάρα 

https://www.youtube.com/watch?v=-BdqdZRboyg
https://www.youtube.com/watch?v=1uhAv4ha4DE


3.Άσκηση ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ: 

 Διάλεξε ΕΝΑ βίντεο και γράψε μια μικρή ιστορία που θα μπορούσε να έχει μουσική 

επένδυση το μουσικό έργο που διάλεξες! ( χρησιμοποίησε αν θέλεις τον κατάλογο 

συναισθημάτων που σου έστειλα. Επίσης μην ξεχάσεις, ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟΣ 

χρειάζεται ο χρόνος και ο τόπος οπωσδήποτε. Τα υπόλοιπα στοιχεία – λεπτομέρειες (( 

ώρα ,  ήρωας-ες ,  περιγραφή χώρου-τοπίου , ένδυση,  χρώματα )) είναι στη δική σου 

διάθεση! ΜΕΧΡΙ 2 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥΣ 

 

Τις απαντήσεις σας τις περιμένω μέχρι την 5/5/2020 

Στο mail που ακολουθεί:  tsitsamaria@yahoo.gr 

Θα ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ ΜΟΝΟ  

1. Με το  MAIL  μου 

2. Με το WEBEX 

 

Μένουμε σπίτι ……ελπίζω για λίγο ακόμη! 

Σας έχω επιθυμήσει! 

 

 

mailto:tsitsamaria@yahoo.gr

