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«Μουσικές προτάσεις και παιχνίδια  

για δημιουργική αξιοποίηση του χρόνου που περνάμε στο σπίτι» 
 

 

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες, αγαπητοί γονείς, 

Δυναμώνουμε τη φωνή μας, μέσα και από την αλληλεγγύη μας! Μένουμε σπίτι αλλά…  Μένουμε 

μαζί! Μένουμε ενωμένοι! Μένουμε δυνατοί!  

Μουσικοί και παιδαγωγοί του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου, ενώσαμε τις δυνάμεις μας και 

συνδημιουργήσαμε ένα υλικό γεμάτο μουσική, ιστορίες, κατασκευές και παιχνίδια, που θα μας 

κρατήσουν δημιουργικούς και δραστήριους ακόμα και μέσα στο σπίτι! Μοναδική προϋπόθεση η διάθεσή 

μας να παίξουμε με τη μουσική, να συνεργαστούμε, να δημιουργήσουμε! 

Αυτές τις δύσκολες και πρωτόγνωρες στιγμές που περνάμε, κόντρα στις προσπάθειες της 

κυβέρνησης να κρατήσουμε τα στόματα κλειστά, εμείς χρειάζεται περισσότερο από ποτέ να 

δυναμώσουμε τη φωνή μας. Δε σταματάμε να αγωνιζόμαστε και να διεκδικούμε, δε σταματάμε να 

παλεύουμε συλλογικά. Ενώνουμε τις φωνές μας, μοιραζόμαστε τις ιδέες μας και καλλιεργούμε τη 

φαντασία και τις γνώσεις μας! 

Μένουμε μαζί δυνατοί! 



 

 

 

 
Ακολουθούν μία σειρά από προτάσεις σε  

βιβλία, ταινίες και δίσκους. 

Όλα γεμάτα μουσική! 

Πολλά από αυτά, μπορούν να χρησιμοποιηθούν συνδυαστικά, ανάλογα με τη 

διάθεση και το ενδιαφέρον του κάθε παιδιού. 

Στο παρόν υλικό θα δοθούν κάποιες σκέψεις.  

Περισσότερες ιδέες για δραστηριότητες ανά ηλικία  

θα ανεβαίνουν κάθε εβδομάδα στα μέσα του Π.Μ.Σ. 

Μείνετε συντονισμένοι! 

 

 

 

 

 

 

 

«Συλλογές Παιδικών Τραγουδιών» 

                                                                Ενθαρρύνουμε τα παιδιά να ζωγραφίζουν την ώρα που ακούν 

                                                                 μουσική! Βοηθάει στη συγκέντρωση και την ενεργητική ακοή! 
 

 Πες μου τ’ όνομά σου (Φοίβος Δεληβοριάς) 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLirdUIZFvRaEN29myozOoB53ZdkswKAas 
 

 Κάτω από ένα κουνουπίδι (Μάνος Λοΐζος) 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLTRKMU5k2_RvkHzNSSHpJDCn2AwtQ13IS 
 

 Τα μυστικά του κήπου (Νίκος Κυπουργός) 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLTRKMU5k2_RuH3KfTfmD4_t5-RVTgyesH 
 

 Εδώ Λιλιπούπολη  (Νίκος Κυπουργός / Δημήτρης Μαραγκόπουλος / Λένα Πλάτωνος / Μαριανίνα Κριεζή) 

https://www.youtube.com/watch?v=B9pNQAp4JDY&t=903s 
 

 Τραγουδάκια Γάλακτος (Μέλπω Χαλκουτσάκη / Άλκηστης Χαλικιά) 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLEF5567C88D7CFCA9 
 

 Ο Τεμπέλης Δράκος (Γιώργος Χατζηπιερής) 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLMeAno57XnPn0FMGHaLRA_rE9CVgb-JYO 
 

  Η επιστροφή του Τεμπέλη Δράκου (Γιώργος Χατζηπιερής) 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLMeAno57XnPk7gu5js-1tfgGU7stNqDPX 
 

 Τα ταξίδια του Τεμπέλη Δράκου και άλλες ιστορίες (Γιώργος Χατζηπιερής) 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLMeAno57XnPmd9vQFDSYmv4QPJctgpZma 
 

 Τραγουμύθια και Παραγούδια (Φάνης Μαργαρώνης / Γιώργος Θεοφάνους) 

https://www.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_lciwqhL-nhIyoC1pqSWJ_sEN5QSEHhikU 
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 Πήτερ Παν (Γιώργος Καζαντζής / Γιάννης Καλατζόπουλος) 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLCLCpVRvZ_AImv7QrZoRLOTkbpDpAfQ32 
 

 Ποιος μου χάλασε το τραίνο (Γιώργος Ανδρέου / Παρασκευά; Καρασούλος / Γιάννης Βασιλόπουλος) 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLWEj8HNMv3KtAp36gHx5fsz8ZDNtIcetj 

 

 Σιωπή ο Βασιλιάς Ακούει (Νίκος Κυπουργός / Θωμάς Μοσχόπουλος) 

http\s://www.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_kluI5UhSvDX88n7RIdQdl2dbmeJXVTLbY 
 

 Κι εσείς καλύτερα (Γιώργος Καγιαλίκος) 

https://www.youtube.com/watch?v=HHDtNr7qyco 
 

  Παράρτημα - Οδυσσεβάχ - Πλούτος - Σιγά Η Πατρίδα Κοιμάται (Διονύσης Σαββόπουλος) 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL3Q1nQJ47CLN6UZFcAcAo86fw-znsSoRj\ 
 

 Το νησί της φαντασίας (Παντελής Κυραμαριός / Σταυρούλα Παγώνα) 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLDk_a-DFkN4kMgB9yerYtwaZrTcQd9DEi 
 

  Τι λέει η αλεπού (Ευανθία Ρεμπούτσικα / Ελένη Ζιώγα) 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLwYMi9Q-1Uhhpzmme6MYpeLkMXMsJvuxW 
 

 Ο κόσμος ανάποδα (Άγγελος Αγγέλου / Έμη Σίνη) 

https://www.youtube.com/watch?v=ldfj6v1RJk8&list=PLCLCpVRvZ_AJUbTrSFn6PUPLQT72bwFMg 
 

 Λάχανα & Χάχανα – 24 τραγούδια από το βιβλίο της Α’ Δημοτικού (Τάσος Ιωαννίδης) 

https://www.youtube.com/results?search_query=%CE%BB%CE%AC%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B1+%

CE%BA%CE%B1%CE%B9+%CF%87%CE%AC%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B1+full+album 
 

 Λάχανα & Χάχανα – Εδώ Νηπιαγωγείο (Τάσος Ιωαννίδης) 

https://www.youtube.com/results?search_query=%CE%BB%CE%AC%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B1+%

CE%BA%CE%B1%CE%B9+%CF%87%CE%AC%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B1+full+album 

 

 

«Μουσική Κινηματογράφου» 
 

 The Αristocats:  

https://www.youtube.com/watch?v=5FC-WYLX-

7A&list=PL9268255EB029D64C 
 

 Mary Poppins:  

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

mzqiJNL2Mw&list=PLe1FBPDpPvnCshlKVHPpQwuT-

Ajivkr-_ 
 

 Fantasia: 

https://www.youtube.com/watch?v=lj06pRMO9hM&list

=PLWAb6uoo1Jl9k7McxMEf2xBlUmNTR81ZX 
 

 The lion king:  

https://www.youtube.com/watch?v=zlkPh7kOnt4&list=

PLA77E44CFF84D82DF 
 

 Coco: 

https://www.youtube.com/watch?v=xAsEylrHYTA 
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 Amelie: 

https://www.youtube.com/watch?v=Sm0ggPnp35U&list=OLAK5uy_k_MHGaBKLj1ywxMtyveiAkQZH23x_1jO4

&index=2 
 

 Chocolat: 

https://www.youtube.com/watch?v=SK0uhH3aiNo&list=PLRv06bGnz60L9IrSjP-W4xATFAxQugmMp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Παραμύθια Μουσικά  

                    ή 

          Παραμύθια με Μουσική»                   Για πολλά από τα παρακάτω παραμύθια θα ακολουθήσουν 

                                                                      προτάσεις για δημιουργικές δραστηριότητες και παιχνίδια! 
 

 

 Ο Πέτρος και ο Λύκος (Sergei Prokofiev) 

Μέρος πρώτο: https://www.youtube.com/watch?v=cYyxa5PMq1Y&t=73s\             

Μέρος δεύτερο: https://www.youtube.com/watch?v=6uzD8YdmdQQ          
 

 Το καρναβάλι των ζώων (Camille Saint-Saens) 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL2jMZIiHR8M5rN8Z9Q20nUw6wnGZNj0Tp 
 

 Ντενεκεδούπολη ( Ευγενία Φακίνου / Γιάννης Μαρκόπουλος) 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLnF13DISKwtkK5rpiZc4_Qbd2UU1vYwAb     
 

 Ο Μορμόλης (Γιάννης Σπανός) 

https://www.youtube.com/watch?v=indN7b-xj4Y 
 

 Το παραμύθι της μουσικής (Βασιλική Νευροκόπλη / Κυριάκος Καλαϊτζίδης) 

https://www.youtube.com/watch?v=n-KQ4TJgoog&list=PLWyhaZsB7aIW30tKnlC5cj4hKgS08NrRK&index=5 
 

 Ο Γαργαλιστής (Δημήτρης Μπασλάμ) 

Μέρος πρώτο: https://www.youtube.com/watch?v=fJGz1TCwem8&t=13s 

Μέρος δεύτερο: https://www.youtube.com/watch?v=5RO9UmyTd6I     

Μέρος τρίτο: https://www.youtube.com/watch?v=vitK0jMA7aY 

Μέρος τέταρτο: https://www.youtube.com/watch?v=BIWbBWCMR64 
 

 Θυμωμένη Μπετονιέρα (Δημήτρης Μπασλάμ) 

https://www.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_lXLoeyeMwpevvfAsRfeU5ru2HoD0OpXls 
 

 Ο Αγησίλαγος ( Δημήτρης Μπασλάμ) 

https://www.youtube.com/watch?v=XcG7Zx2qj30&t=36s 
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 Παραμύθια με την Ξένια Καλογεροπούλου 

 Το μαγικό πινέλο: https://www.youtube.com/watch?v=XDSrNNh2B6U 

 Το σπίτι με τις γάτες: https://www.youtube.com/watch?v=UGOlD4ePfRE 

 Ο Βαλέριος και ο μάγος Ζαγκρεμάρ: https://www.youtube.com/watch?v=indN7b-xj4Y 
 

 Παράξενο δεν είναι; (Θάνος Μικρούτσικος / Μαρία Παπαγιάννη) 

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

 Λέγε ο ένας, Λέγε ο άλλος (Θάνος Μικρούτσικος / Μαρία Παπαγιάννη) 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLUHcwWEEc4flnFtZIY8gLQHJPs7N6PG8- 
 

 Το αηδόνι του αυτοκράτορα (Λένα Πλάτωνος) 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLw3Mt4FUg5YT9qIMhBSuUUp_ItWabxuNV 
 

 Το Φτερό του Δράκου (Χρ. Γ. Παπαδόπουλος,/ Δ. Μαρκατόπουλος) 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLWEj8HNMv3Ku1_4_WN0rzDoIQT8g5FkNQ 
 

 Ο εγωιστής γίγαντας (Oscar Wilde) 

https://www.youtube.com/watch?v=w3RQ-MAkwl0 
 

 «Δως της φούρλα να γυρίσει…» (Σειρά ραδιοφωνικών εκπομπών) 

 Παραμύθια της Αγάπης: https://www.youtube.com/watch?v=lpJJN6Jhc5Q 

 Παραμύθια αντίστασης, ελευθερίας και αλληλεγγύης: https://youtu.be/0uZpB_a6XNA 

 Τσιγγάνικα Παραμύθια: https://youtu.be/geSnga-Ayks 

 Παραμύθια με δράκους: https://www.youtube.com/watch?v=2DW_3ktKw1A 
 

 Τα παραμύθια της μουσικής (Λίλη Λαμπρέλλη) 

https://www.youtube.com/watch?v=LI8DgYG6DDc 
 

 Ο Καρυοθραύστης (Pyotr Ilyich Tschaikovsky) 

https://www.youtube.com/watch?v=k41dq-JBI44 
 

 Η Ωραία Κοιμωμένη του Δάσους (Pyotr Ilyich Tschaikovsky) 

https://www.youtube.com/watch?v=2Lajn97oZSc 
 

 Η Λίμνη των Κύκνων (Pyotr Ilyich Tschaikovsky) 

https://www.youtube.com/watch?v=ZNsFDEQF7zI 
 

 Ο Βιόλ ο Βιολιστής (Ευαγγελία Καρή) 

https://www.youtube.com/watch?v=LnC9chYs1UQ 
 

 Ο Μαγικός Αυλός - Μια δαχτυλόκουκλα διηγείται (W. A. 

Mozart) 

https://www.youtube.com/watch?v=R_FzANp2ur8 
 

 Ο Μαγεμένος Αυλός (W. A. Mozart) 

https://www.youtube.com/watch?v=0RjIRFv1jWA 
 

 Μποέμ - Μια δαχτυλόκουκλα διηγείται (G. Puccini) 

https://www.youtube.com/watch?v=UPm4sF5QIsM 
 

 Παραμύθια με τη ρίγανη (Δέσποινα Μελιανού / Χρυσή Σταμπούλη) 

 "Ο Πιστός Φίλος" (Oscar Wilde): https://youtu.be/eGGeCm4UzQI 

 "Η Βασίλισσα και ο Στρατιώτης" (Ρώσικο παραμύθι): https://www.youtube.com/watch?v=b89IaeyNnRE 

 "Οι αγριόκυκνοι" (Hans Christian Andersen): https://youtu.be/2xVzGf2_7as 

 "Ο Φτερούλης" (Nathaniel Hawthorne): https://youtu.be/aj0D7ddcwNs 
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¨» «Σειρές βιβλίων με ήχους και μελωδίες»  

                                                                         Για μικρά και πολύ μικρά παιδάκια … 

 

 

 

 

 

 

          

          

Για τα βιβλία που δεν έχουν 

‘       ήχους ή CD, μπορείτε είτε να 

  διαλέξετε μία από τις προτάσεις μας, 

 είτε να το συνδυάσετε με τη μουσική 

που του αντιστοιχεί. Ένα βιβλίο για 

το Vivaldi ή το Mozart είναι μια 

μοναδική ευκαιρία τα παιδιά να 

γνωρίσουν τη μουσική τους και να 

            παίξουν μαζί της! 

 

 

 

 «Ο Ρένος και …» - η ορχήστρα / η τζαζ / η ροκ / η όπερα / πολλά – πολλά ακόμα (Magali Le Huche) 
 

 «Γνωρίζω τους ήχους του κόσμου» - Το καρναβάλι των ζώων / Ο μαγικός αυλός / κ.α. (εικ.: Μarion Billet) 
 

 «Ανακαλύπτω …» - τα μουσικά όργανα / τον Μότσαρτ / κ.α. (μτφ.: Μανδηλαράς Φίλιππος / εικ.: Roederer 

Charlotte) 
 

 «Η Ορχήστρα διηγείται»:  

 Η Λίμνη των Κύκνων (διασ.: Flint Katy / εικ.: Jessica Courtney-Tickle / μτφ.: Παπαγιάννη Μαρία) 

 Τέσσερις εποχές σε μια μέρα (διασ.: Katie Cotton / εικ.: Jessica Courtney-Tickle / εικ.: Παπαγιάννη Μαρία) 
 

 «Ο πρώτος μου…» - Σοπέν / Μπαχ / Μότσαρτ / κ.α.. (Emilie Collet) 
 

 «Τα μικρά μου μουσικά βιβλία» (εικ.: Olivier Tallec / μτφ.: Ελένη Μπακογεώργου) 
 

 «Μαέστρο, μουσική!» (μτφ.: Μανδηλαράς Φίλιππος / εικ.: Μπιγέ Μαριόν) 
 

 «Ντορεμιγιογιό» (Guido Van Genechten / μτφ.: Λύντη Γαλάτη) 
 

 «Ξέρω τραγούδια να σας πω...» (Βάσω Ψαράκη) 

 Ποιήματα και τραγούδια για μικρά παιδιά  

 Τραγούδια για μεγαλύτερα παιδιά  
 

 «Μουσικό βιβλίο με εκπληκτικό ήχο» - Μια εξαιρετική εισαγωγή στη μουσική των Μπετόβεν, Μότσαρτ, 

Μπαχ, Βιβάλντι (Παπαδομιχαλάκη Ροδάνθη) 
 

 «Μουσικά όργανα» - Μάντεψε το μουσικό όργανο - Βρες τις κρυμμένες εικόνες (εικ.: Cocoretto) 
 

http://www2.patakis.gr/SearchTableLookupVirtual.aspx?TableId=15&val=419529
http://www2.patakis.gr/SearchTableLookupVirtual.aspx?TableId=15&val=419529


 

¨» 

«Βιβλία για όλα τα παιδιά»  

 

 «Ο Πέτρος και ο λύκος» (Κυκλοφορεί σε πολλές μεταφράσεις και διασκευές. Ξεχωρίζουμε της Μαρίας 

Δασκαλάκη και του ΦΙ-ΑΛΦΑ) 
 

 «Το καρναβάλι των ζώων» -  Παρουσίαση της ορχήστρας (κείμ.: Σταύρος Αθανασιάδης - Ναταλία Κάντζια / 

επιμ.: Διονύσης Βερβιτσιώτης / εικ.: Μυρτώ Δεληβοριά / Αφήγηση: Κάρμεν Ρουγγέρη) 
 

 «Η ορχήστρα» - Παρουσίαση της ορχήστρας με βοηθούς τα ζώα! Μαέστρος το λιοντάρι! (Εξαρχόπουλος 

Θανάσης / Εξαρχοπούλου Μαριόρα) 
 

 «Ορχήστρα ποντικάτα»  (Ζαραμπούκα Σοφία) 
 

 «Ντενεκεδούπολη»  (Ευγενία Φακίνου) 

 «Το μεγάλο ταξίδι του Μελένιου» 

 «Ο κύριος Ουλτραμέρ» 

 «Ξύπνα Ντενεκεδούπολη» 
 

 «Για πάντα μαζί» - Μια μαγική περιπέτεια με ένα φλάουτο και ένα κλαρινέτο (Γιάννα Μυράτ) 
 

 «Το μυστικό της γλυκιάς τρομπέτας» (Γιάννα Μυράτ) 
 

 «Σιωπή! Ο βασιλιάς ακούει» - Όπερα για παιδιά (μουσ.: Νίκος Κυπουργός / λιμπ.: Θωμάς Μοσχόπουλος /  εικ.: 

Κωνσταντίνος Έσσλιν) 
 

 «Προσοχή! Ο πρίγκιπας λερώνει» - Όπερα και για παιδιά (μουσ.: Νίκος Κυπουργός / λιμπ.: Θωμάς 

Μοσχόπουλος /  εικ.: Βίκτωρ Μοσχόπουλος) 
 

 «Με τη Μαρίζα τραγουδώ ελληνικά μαθαίνω» (Μαρίζα Κωχ) 
 

 «Το πάπλωμα με τα χρυσά κουδούνια» (Μαρίζα Κωχ) 
 

 «Ερωτόκριτος» Ιωάννα Κυρίτση-Τζιώτη , Κατερίνα Μουρίκη, μουσική Νίκος Παπαδόγιωργος 
 

 «Ο μαγικός κόσμος του Φεδερίκο» (Σωτήρης Τριβιζάς / μουσ.: Δημήτρης Μαραμής) 
 

 «Ο μαγικός αυλός» - Βασισμένο στην ομώνυμη όπερα του Μότσαρτ  (Γιούλα Μιχαήλ) 
 

 « Δον Κιχώτης» (Μιγκέλ Ντε Θερβάντες / διασ.: Πασχάλης Τσαρούχας / μουσ.:Νίκος Παπαδογιώργος) 
 

 «Ρωμαίος & Ιουλιέτα» - Μπαλέτο του Sergei Prokofiev (Herfurtner Rudolf) 
 

 «Η συναυλία των ζώων» (Μarco Simsa) 
 

 «Ο μαγικός αυλός» - του W. A. Mozart - (Μarco Simsa) 
 

 «Οι τέσσερις εποχές» - του A. Vivaldi (Μarco Simsa) 
 

 «Αμαντέους Μότσαρτ» (Εrnst A. Ekker) 
 

 «Ο Τάκης Τεταρτάκης και οι φίλοι του!»  (Κατερίνα Βασδέκη) 
 

 «Ο χταποδόκηπος» (Ringo Starr) 
 

 «Κι εσείς καλύτερα» (Γιώργος Κογιαλίκος) 
 

 «Το μαγικό σαμπαντιμπιντρόφωνο» (Χρήστος Κλαδάς) 
 

 «Μαλαματένιος Αργαλειός και Φιλντισένιο Χτένι» (Μαρία Παπαλέξη) 
 

 «Φίνο Ριριλίνο» (Λουκιανός Κηλαηδόνης / Κώστας Λιάκουρης / Γιάννης Καλατζόπουλος) 

https://www.public.gr/product/books/paidika/theatrika-biblia/to-megalo-taksidi-toy-melenioy/prod250962/
https://www.public.gr/product/books/paidika/theatrika-biblia/o-kyrios-oyltramer/prod252102/
https://www.public.gr/product/books/paidika/theatrika-biblia/ksypna-ntenekedoypoli/prod250943/


 «Παραμύθια που χορεύουν» - Ανάπλαση μύθων  (διασ.: Ειρήνη Μάρρα / εικ.: Σάντρα Αδάμ / επιμ.: Ιάσων 

Αντωνιάδης) 

 Ρωμαίος και Ιουλιέτα  (Sergei Prokofiev / W. Shakespeare) 

 Χίλιες και μια νύχτες (N. R. Korsakov) 

 Σταχτοπούτα (Sergei Prokofiev / Sarl Pero) 

 Πετρούσκα & Το Όραμα Του Ρόδου (I. Stravinsky & K. M. von Weber / T. Gautier) 

 Ο Τσάρος Σάλταν (N. R. Korsakov / Al. Puskin) 

 Η Ιεροτελεστία της Άνοιξης (I. Stravinsky) 

 Η Ωραία Κοιμωμένη (Pyotr Ilyich Tschaikovsky / Sarl Pero) 
 

 «Πρώτη γνωριμία των παιδιών με κορυφαία έργα της όπερας» - Ανάπλαση μύθων (διασ.: Ειρήνη Μάρρα / εικ.: 

Σάντρα Αδάμ / επιμ.: Ιάσων Αντωνιάδης) 

 Λα Τραβιάτα (G. Verdi / F. M. Piave / A Dumas)  

 Κάρμεν (G. Bizet / H. Meilhac/ L. Halévy) 
 

 «Τα τραγούδια του Τριγωνοψαρούλη» - Παρτιτούρες, μουσικοκινητικές δραστηριότητες & παιχνίδια 

(Μπογδάνη - Σουγιούλ Δέσποινα / Ηλιόπουλος Βαγγέλης) 
 

 «Πες μου τ' όνομα σου» - Μια ιστορία με τραγούδια και εικόνες της Μυρτώς Δεληβοριά (Φοίβος Δεληβοριάς) 
 

 «Λέγε ο ένας, λέγε ο άλλος» (Θάνος Μικρούτσικος / Παπαγιάννη Μαρία / εικ.: Χριστούλιας Πέτρος ) 
 

 «Τα παραμύθια της μουσικής» (Λίλη Λαμπρέλλη) 
 

 «Κλασικά Ηχογραφημένα» - Audio books με διάσημους αφηγητές 

 Ο μικρός πρίγκιπας 

 Πίτερ Παν 

 Ο γύρος του κόσμου σε 80 μέρες  

 «Το αγόρι με τη βαλίτσα» (Ξένια Καλογεροπούλου / Μάικ Κένι) 
 

 «Παραμύθια με την Ξένια λίγο φοβιστικά» (Ξένια Καλογεροπούλου) 

 

 



 

 

  

 

«Ταινίες» 

«Animation & Videos» 

 

 

 Coco (2017)  

 Sing! (Τραγούδα!) (2016)                            

 Η μπαλαρίνα και ο μικρός εφευρέτης 

(2016) 

 Οι Αριστόγατες (1970) 

 Fantasia (1940) 

 Mary Poppins (1964) 

 Ο Τσάρλυ και το εργοστάσιο σοκολάτας 

(2005) 

 Η οικογένεια Μπελιέ (2014) 

 Τα παιδιά της χορωδίας (2004) 

 La la land (2016) 

 

 «Ο Πέτρος & ο λύκος» - Παράσταση με μαριονέτες: 

https://www.youtube.com/watch?v=dqhjovAb7Gk&feat

ure=emb_logo 

 «The Hoffnung symphony orchestra»: 

https://www.youtube.com/watch?v=3S_tvUpRm88 

 «Silly symphony music land» 

https://www.youtube.com/watch?v=MH5iY945QMk 

 «A very brief history of European music» 

https://www.youtube.com/watch?v=R4fhQPVyXXA 

(Για μεγαλύτερα παιδιά με μικρή γνώση αγγλικών) 

 «The orchestra» 

https://vimeo.com/390882605  

 «Evolution of music» 

https://www.youtube.com/watch?v=3He0OeFixRI 

 «La Traviata – Verdi» 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=

YdgE6ctwsFs&feature=emb_logo 

 

 

Μείνετε 

   συντονισμένοι… 

#mazi_dynatoi 

 

Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος 

https://el-gr.facebook.com/pmu.gr/ 

pmu@pmu.gr 
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