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Κατασκευές αυτοσχέδιων μουσικών οργάνων 

 

Νουνούρα ή καζού 

Υλικά 

Ένα καλάμι δέκα εκατοστά (ανοιχτό και από τις δύο μεριές) 

Μια σακούλα από σούπερ μάρκετ 

Ένα μικρό λαστιχάκι 

Ένα κοπίδι 

 

Οδηγίες κατασκευής 

Με το κοπίδι άνοιξε, με πολύ μεγάλη προσοχή, μια τρύπα στο κέντρο του καλαμιού που 

έχεις, έτσι ώστε να μπορεί να εφαρμόζει σε αυτήν  το στόμα σου. Εφάρμοσε ένα μικρό 

κομμάτι από τη πλαστική σακούλα στην άκρη του καλαμιού και σταθεροποίησέ το με το 

μικρό λαστιχάκι. 

Πρόσεξε! Μην τεντώσεις την πλαστική σακούλα πολύ. Αντίθετα άφησέ τη λίγο χαλαρή για 

να μπορέσεις να έχεις το ηχητικό αποτέλεσμα που χρειάζεται. 

Για να ακούσεις τον ήχο του μουσικού οργάνου που έφτιαξες, τραγούδησε μέσα στην 

τρύπα που έχει μείνει ανοιχτή στο καλάμι και θα δεις ότι καθώς τραγουδάς πάλλεται η 

σακούλα που υπάρχει στην άλλη άκρη του καλαμιού και δημιουργείται ένας έντονος και 

χαρακτηριστικός ήχος. 

 

Χειροτύμπανο ή ταμπουτσάς 

 

Υλικά 

Ένα κόσκινο χωρίς το συρμάτινο δίχτυ 

Δέρμα με μεγαλύτερη περίμετρο από αυτή του κόσκινου 

Κολλα 

Ένα φαρδύ λάστιχο 

 

Οδηγίες κατασκευής 

Βάλε το δέρμα σε μια λεκάνη με νερό για να μαλακώσει. Αφού περάσουν 10 λεπτά 

στράγγισέ το. 

Άπλωσέ το στο πάτωμα και ακούμπησε επάνω του το κόσκινο. Πέρασε με αρκετή κόλλα τα 

σημεία στα οποία εφάπτεται το δέρμα με το κόσκινο και γυρνώντας το ανάποδα 



σταθεροποίησέ το με το φαρδύ λάστιχο που έχεις. Στη συνέχεια άφησε το δέρμα να 

στεγνώσει αφού όμως το τραβήξεις σιγά σιγά όσο περισσότερο γίνεται. Όταν το δέρμα 

στεγνώσει το χειροτύμπανο θα είναι έτοιμο για χρήση. 

  



Φυλλάδιο εργασίας 

 

 

Κατασκευή 

αυτοσχέδιου 

μουσικού 

οργάνου 

Ο μαθητής 

ακολούθησε όλες 

τις οδηγίες του 

φυλλαδίου που 

του δόθηκε και 

έφτιαξε ένα 

άριστο αυτοσχέδιο 

μουσικό όργανο. 

Ο μαθητής 

ακολούθησε τις 

περισσότερες 

από τις οδηγίες 

του φυλλαδίου 

που του δόθηκε 

και έφτιαξε ένα 

καλό αυτοσχέδιο 

μουσικό όργανο  

Ο μαθητής 

ακολούθησε όλες 

τις οδηγίες του 

φυλλαδίου που του 

δόθηκε και έφτιαξε 

ένα μέτριο 

αυτοσχέδιο 

μουσικό όργανο  

Ο μαθητής ακολούθησε 

όλες τις οδηγίες του 

φυλλαδίου που του 

δόθηκε και έφτιαξε ένα 

αυτοσχέδιο μουσικό 

όργανο το οποίο δεν 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

 

Ποιότητα ήχου Το όργανο που 

κατασκεύασε ο 

μαθητής έχει  

άριστη  ποιότητα 

ήχου  

Το όργανο που 

κατασκεύασε ο 

μαθητής έχει  

καλή ποιότητα 

ήχου  

Το όργανο που 

κατασκεύασε ο 

μαθητής έχει μέτρια 

ποιότητα ήχου 

Το όργανο που 

κατασκεύασε ο μαθητής 

δεν  έχει  καλή ποιότητα 

ήχου  

Παρουσίαση Ο μαθητής μπορεί 

να κάνει 

παρουσίαση με το 

μουσικό όργανο 

που κατασκεύασε 

χωρίς τη βοήθεια 

του δασκάλου του, 

χρησιμοποιώντας 

όλα τα στοιχεία 

που γνωρίζει 

Ο μαθητής 

μπορεί να κάνει 

παρουσίαση με 

το μουσικό 

όργανο που 

κατασκεύασε 

χωρίς τη βοήθεια 

του δασκάλου 

του, 

χρησιμοποιώντας 

τα περισσότερα 

από τα στοιχεία 

που γνωρίζει 

Ο μαθητής μπορεί 

να κάνει 

παρουσίαση με το 

μουσικό όργανο 

που κατασκεύασε 

με τη βοήθεια του 

δασκάλου του 

χρησιμοποιώντας 

μερικά από τα 

στοιχεία που 

γνωρίζει 

Ο μαθητής μπορεί να 

κάνει παρουσίαση με το 

μουσικό όργανο που 

κατασκεύασε μόνο με τη 

βοήθεια του δασκάλου 

του, χρησιμοποιώντας 

ελάχιστα από τα στοιχεία 

που γνωρίζει 


