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ΕΛΕΝΗ ΣΟ ΤΣ Ι Α  ΛΟΤΛΑ ΚΗ  

Η ώρα της κατασκευής 

 

Λιλόμςαπ για ςξ Οάρυα, η ποόςη εικϊμα πξσ μαπ έουεςαι 

δεμ είμαι εκείμη ςχμ κϊκκιμχμ ασγόμ;  Γι‟ασςϊ και εμείπ, θα 

τςιάνξσμε μια απλή καςαρκεσή, έμα ηυηςικϊ παιυμίδι πξσ θα 

μαπ δόρει ςξμ ήυξ ςηπ …κϊςαπ! 

 

Φωηογπαθία: Πξνζήθε Μνπζείν Λατθψλ Οξγάλσλ, Πιάθα. 

Ασςϊ είμαι ςξ ηυηςικϊ αμςικείμεμξ –παιυμίδι, πξσ  

παοϊμξιξ θα τςιάνξσμε κι εμείπ. Λπξοείςε μα βοείςε ρςη 

βιςοίμα ςξσ σπϊγειξσ ςξσ Λξσρείξσ Καψκόμ Ξογάμχμ. Δκεί 

εκθέςξσμ ςα ιδιϊτχμα ϊογαμα και ςα ηυηςικά αμςικείμεμα, ςα 

πεοιρρϊςεοα απϊ ςα ξπξία είμαι καςαρκεσαρμέμα για παιδιά ή 

απϊ παιδιά.  

Ρςϊυξι 

 Μα παοάγξσμε ήυξ με ςξ ασςξρυέδιξ ϊογαμξ.  

 Μα υοηριμξπξιήρξσμε άυοηρςα σλικά, για μα ςα 

αμακσκλόρξσμε με ένσπμξ ςοϊπξ.  

Διαθεμαςικξί ρςϊυξι 

 Ρσζήςηρη για ςα Δλλημικά λαψκά ϊογαμα. 

 Ρσζήςηρη για ςα παιυμίδια πξσ έπαιζαμ ξι γξμείπ, αλλά και ξι 

παππξϋδεπ ςχμ παιδιόμ. 

 Γμχοιμία με ςξ οεςρίμι. Ρσζηςάμε με ςα παιδιά για ςξμ 

θασμαρςϊ ασςϊ υσμϊ ςξσ πεϋκξσ, ςιπ ιδιϊςηςεπ και ςη υοήρη 

ςξσ ρςα μξσρικά ϊογαμα. 
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Ελένη Σζούηζια Λοςλάκη 

Μνπζηθνπαηδαγσγφο 

 

Ζ Διέλε Σζνχηζηα Λνπιάθε είλαη 

κνπζηθνπαηδαγσγφο. Γηδάζθεη θιάνπην κε 

ξάκθνο θαη ηα καζήκαηα ηεο κνπζηθήο 

πξνπαηδείαο θαη πξνζεσξίαο, ζην Χδείν  

Kodaly θαη ζην Χδείν Tiegerman. πνχδαζε 

πηάλν θαη αλψηεξα ζεσξεηηθά ζην Δζληθφ 

Χδείν.  πνχδαζε θαιακέληα θινγέξα ζηελ 

Διιεληθή πληερλία Φινγέξαο απφ Καιάκη 

θαη Φιάνπην κε ξάκθνο ζην Χδείν Kodaly. 

Παξαθνινχζεζε γηα δχν ρξφληα 

Μνπζηθνθηλεηηθή θαη Ρπζκηθή Αγσγή ζηα 

πζηήκαηα  Orff - Dalcroze ζηε ρνιή 

Μσξαΐηε. (1989 - 1991) Δπίζεο ζπνχδαζε 

γηα ηξία ρξφληα ζην ηκήκα Δπαγγεικαηηθήο 

Μεηεθπαίδεπζεο ζηε Γηεχζπλζε Υνξσδίαο 

θαη ζην Μνπζηθνπαηδαγσγηθφ χζηεκα 

Kodaly (1998 - 2001) θαη απνθνίηεζε απφ ην 

Χδείν Kodaly. πκκεηείρε ζε πνιιά 

κνπζηθνθηλεηηθά θαη παηδαγσγηθά ζεκηλάξηα. 

πνχδαζε Γεκνζηνγξαθία ζηε  ρνιή 

Γεκνζηνγξαθίαο «΄Οκεξνο» (1981 - 1984). 

Γλσξίδεη αγγιηθά (Certificate of Proficiency in 

English). Ήηαλ αξρηζπληάθηξηα ηνπ ζεαηξηθνχ 

πεξηνδηθνχ «Εθθύθιεκα» (1983 -84 ). Απφ 

ηελ άλνημε ηνπ 1999, είλαη δηεπζχληξηα ηεο 

πληαθηηθήο Δπηηξνπήο ησλ «Ρπζκώλ», 

έθδνζε ηνπ Διιεληθνχ πιιφγνπ 

Μνπζηθνθηλεηηθήο Αγσγήο Κ. Οξθ. Δίλαη 

επίζεο κέινο ηεο πληαθηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 

«Μνπζηθή ζε Πξώηε βαζκίδα», έθδνζε ηεο 

ΔΔΜΑΠΔ. Γίδαμε πηάλν, ζεσξία θαη ζνιθέδ 

ζε σδεία θαη ζρνιεία, θαζψο θαη θιάνπην κε 

ξάκθνο. ( Χδείν Αηηηθήο, ρ. Μαηέυ, ρ. Μ. 

Αεδνλνπνχινπ, Μνπζηθφ Γπκλάζην Ηιίνπ). 

Δίλαη ηαθηηθφ κέινο  ηεο Έλσζεο 

Δθπαηδεπηηθψλ Μνπζηθήο Πξσηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο, (ΔΔΜΑΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο 

πληερλίαο Φινγεξνπαηθηψλ. 

Δίλαη κέινο ηεο ζπγγξαθηθήο νκάδαο ηνπ 

δηδαθηηθνχ παθέηνπ γηα ηε Μνπζηθή ηεο Α΄ θαη 

Β΄ Γεκνηηθνχ (Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην-

ΟΔΓΒ, 2009). 

 

 

 



 Ζ ψξα ηεο θαηαζθεπήο 
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Σλικά  

 Έμα κξσςί απϊ παςαςάκια – άδειξ τσρικά! 

 Ρυξιμί – υοχμαςιρςϊ, ή απλϊ ρπάγκξ 

 Υαοςί και μαοκαδϊοξσπ για μα ζχγοατίρξσμ 

 Υαοςξμέμιξ παςοϊμ ςηπ κϊςαπ και φαλιδάκια για μα ςξ κϊφξσμ 

 Φαλίδι , καοτί , ρτσοί και ρξσβλί πξσ θα υοηριμξπξιήρξσμε εμείπ 

 Ιξλξτόμιξ, δηλ.οεςρίμι. Αγξοάζξσμε τςημϊ οεςρίμι, ςξ ξπξίξ μπξοξϋμε μα 

ποξμηθεσςξϋμε ρε ϊλξσπ ςξσπ μξσρικξϋπ ξίκξσπ. Δνηγξϋμε ρςα παιδιά, πχπ ςξ 

υοηριμξπξιξϋμ ξι μξσρικξί πξσ παίζξσμ έγυξοδα ϊογαμα καθόπ με ασςϊ γλιρςοά ςξ 

δξνάοι με εσκξλία ρςιπ υξοδέπ ςξσ ξογάμξσ.  

Ζ καςαρκεσή μαπ βήμα-βήμα  

 Ιϊβξσμε ρε βάθξπ 2 εκ., ρε δϋξ διαμεςοικά αμςίθεςα ρημεία ςη διάμεςοξ ςξσ αμξιυςξϋ 

μέοξσπ ςξσ κξσςιξϋ. 

 Λε ςξ ρξσβλί, υαοάζξσμε ςημ ςοϋπα πξσ θα αμξίνξσμε με ςξ καοτί και ςξ ρτσοί, ρςξ 

κέμςοξ ςξσ μεςαλλικξϋ πάςξσ ςξσ κξσςιξϋ. 

 Λξιοάζξσμε ρςα παιδιά μα κϊφξσμ ςξ παςοϊμ ςηπ κϊςαπ και μα ςξ ζχγοατίρξσμ. ξσπ 

δίμξσμε και ςα λεσκά υαοςιά, μα ςα κϊφξσμ ρςξ πεοίγοαμμα ςξσ κξσςιξϋ, μα  ςα 

ζχγοατίρξσμ και μα ςα κξλλήρξσμ για μα ςξ διακξρμήρξσμ. 

 Οεομάμε ςξ ρυξιμί απϊ ςημ ςοϋπα ςξσ πάςξσ και ςξ ρςεοεόμξσμε με κϊμπξ μέρα ρςξ κξσςί 

(ςξ ρυξιμί 25-30 εκ. μα κοέμεςαι κάςχ απϊ ςξ κξσςί). 

 Ρςεοεόμξσμε ςημ κϊςα ρςα δϋξ αμξίγμαςα πξσ κάμαμε με ςξ φαλίδι. 

 Ρπάμε ςξ κάθε οεςρίμι ρε πέμςε ένι κξμμάςια και ςξ μξιοάζξσμε αμςίρςξιυα ρςα παιδιά.  

 

Δνηγξϋμε ρςα παιδιά ϊςι ςοίβξμςαπ ςξ ρυξιμί με ςξ οεςρίμι και κοαςόμςαπ ςξ οεςρίμι ρτιυςά 

ρςξ ρυξιμί ποξρπαθξϋμε μα και καςεβάρξσμε γοήγξοα ςξ υέοι ρςξ ρυξιμί, για μα παοαυθεί ξ 

ήυξπ ςηπ . . . κϊςαπ!   

Εχγοατίζξσμε ςξ ασςξρυέδιξ μξσρικϊ ϊογαμξ παιυμίδι μαπ ανιξπξιόμςαπ ςξ παςοϊμ πξσ 

βοίρκεςαι ρςξ βιβλίξ και ςξ ςεςοάδιξ Λξσρικήπ για ςξμ μαθηςή ςηπ Α΄Δημξςικξϋ. 
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