
 
 

Ο ήχος της λίθινης εποχής 
 

Σχετικό σχέδιο κατασκευής 
 

Ο ήχος της λίθινης εποχής  

Περιγραφή 
 

Ένα μάθημα που συνδυάζει θεωρία και 

πρακτική γύρω από την Εποχή του Λίθου 

και τους ήχους της, όπου οι μαθητές 

καλούνται να χρησιμοποιήσουν την 

φαντασία τους για να εξερευνήσουν τον 

ηχητικό κόσμο της Εποχής του Λίθου. Οι 

μαθητές μαθαίνουν να ερμηνεύουν 

διάφορους ήχους και να φτιάχνουν ένα 

φλάουτο από φυσικά υλικά. 

 

Μαθησιακοί στόχοι 
 

- Οι μαθητές θα εξερευνήσουν διάφορους 

ήχους  

- Οι μαθητές θα μετατρέψουν τις λέξεις σε 

ήχους (εσωτερικούς ή εξωτερικούς ήχους) 

- Οι μαθητές θα φτιάξουν ένα φλαούτο 

από φυσικά υλικά 

- Θα χρησιμοποιήσουν εργαλεία 

κατασκευών 

- Θα συνεργαστούν μεταξύ τους  

Σχετικά μαθήματα  
 

Ιστορία, Μαθηματικά, Μηχανική, Βιολογία, 

Τέχνη 

Προαπαιτούμενα/ 
προκαταρτικά βήματα για 
τους εκπαιδευτικούς  
 

Είναι σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε ότι το 

συγκεκριμένο μάθημα δεν αποτελεί 

μάθημα μουσικής. Το μάθημα αφορά 

πρωτίστως τους ήχους, έστω και αν αυτοί 

έχουν να κάνουν επίσης με τη μουσική. Δεν 

απαιτείται προηγούμενη μουσική γνώση. 

Ένα μάθημα που συνδυάζει θεωρία και 
πρακτική γύρω από την Εποχή του Λίθου 



 

και τους ήχους της, στο οποίο οι μαθητές 
καλούνται να χρησιμοποιήσουν την 
φαντασία τους για να εξερευνήσουν τον 
ηχητικό κόσμο της Εποχής του Λίθου. Οι 
μαθητές μαθαίνουν να ερμηνεύουν 
διάφορους ήχους και να φτιάχνουν ένα 
φλάουτο από φυσικά υλικά. 
Η διδασκαλία της Εποχής του Λίθου με 
κυκλικό τρόπο σε όλες της τάξεις του 
σχολείου έχει ιδιαίτερη σημασία όσον 
αφορά τη θεματική, τα παιδαγωγικά, τη 
διδακτική, τη μεθοδολογία και, γενικότερα, 
την παιδεία.  
Ο εκπαιδευτικός πρέπει να αντιληφθεί ότι 
η διδασκαλία της Εποχής του Λίθου μπορεί 
να ξυπνησει διάφορα συναισθήματα στους 
μαθητές και ότι μπορεί ακόμα να 
αποτελέσει ένα αμφιλεγόμενο θέμα.  
Το κυνήγι δεν είναι αποδεκτό από όλους, 
αλλά είναι αναπόφευκτο να μην το 
συμπεριλάβουμε στην διδασκαλία της 
Εποχής του Λίθου. Αντί όμως να το 
θεωρούμε ταμπού και να το 
αντιμετωπίζουμε μέσα από τη σύγχρονη 
οπτική γωνία, πιστεύουμε ότι είναι 
σημαντικό να προσπαθήσουμε να το 
δούμε, όσο αδύνατο και αν ακούγεται, 
μέσα από την οπτική γωνία του ανθρώπου 
της Εποχής του Λίθου. Το κυνήγι για τους 
πρωτόγονους ανθρώπους ήταν απλά μια 
πηγή πρωτεΐνης, ζωής, εργαλείων, 
θερμότητας, ρουχισμού, κοσμημάτων, 
θρησκευτικότητας κ.λπ.  
Με το ίδιο σκεπτικό, η χρήση ζωϊκών 
δερμάτων από τον πρωτόγονο άνθρωπο 
αποτελούσε μια αναγκαιότητα, έστω και 
αν μπορεί να φαίνεται κατακριτέα στον 
σύγχρονο άνθρωπο. Ο άνθρωπος της 
Εποχής του Λίθου δεν σκότωνε τα ζώα για 
διασκέδαση, αλλά για επιβίωση. 
Για τη διεξαγωγή του μαθήματος, 
προτείνουμε τη χρήση οστών ζώων, κάτι το 
οποίο θα προσδώσει ένα αυθεντικό 
χαρακτήρα στο μάθημα. Πιστεύουμε ότι η 
χρήση αυθεντικών αντικειμένων ως 
βοηθημάτων διδασκαλίας μπορούν να 
βοηθήσουν σημαντικά τους μαθητές στην 
αφομοίωση της γνώσης. Θα μπορούσατε 



 

να χρησιμοποιήσετε άλλα σύγχρονα υλικά, 
απλά δεν νομίζουμε ότι θα επέφεραν τα 
ίδια μαθησιακά αποτελέσματα.  
 
Τα οστά και τα δέρματα που 
χρησιμοποιούνται στα μαθήματα που 
σχεδιάσαμε προέρχονται από κρέατα που 
καταναλώθηκαν ή από ζώα που έχουν 
σκοτωθεί σε ατυχήματα στους δρόμους.  
Ενθαρρύνουμε τη χρήση υπολειμμάτων 

οστών από τα γεύματα των ίδιων των 

μαθητών! Οι μαθητές μπορούν επίσης να 

χρησιμοποιήσουν μίσχους φυτών, κάτι που 

πιστεύουμε ότι θα τους βοηθήσει να 

συνειδητοποιήσουν ότι είναι απαραίτητο 

να γνωρίζουν γι’ αυτά και τις χρήσεις τους, 

καθώς και ποια από αυτα δεν πρέπει να 

χρησιμοποιούν.  

Η διδασκαλία της Εποχής του Λίθου μπορεί 
να δώσει την αφορμή για συζήτηση ή και 
για αντιπαράθεση επιχειρημάτων και, 
κυρίως, να ανοίξει το δρόμο για μια 
βαθύτερη κατανόηση της σημαντικότητας 
της Εποχής του Λίθου που αποτελεί τη 
βάση για την εξέλιξη του πολιτισμού μας.  
 
Προτεινόμενα θέματα για συζήτηση 
 
- Πώς ο άνθρωπος της Εποχής του Λίθου 
προσαρμόστηκε στο κλίμα της εποχής του 
και πώς εμείς; 
- Γιατί ο άνθρωπος της Εποχής του Λίθου 
πήγαινε για κυνήγι και για ποιους λόγους  
ο σύγχρονος άνθρωπος; 
- Γιατί οι κυνηγοί περιφέρονταν και γιατί 
εμείς; 
- Γιατί οι πρώτοι αγρότες ζούσαν συχνά στο 
ίδιο μέρος για μεγάλο χρονικό διάστημα 
και στη συνέχεια άλλαζαν κατοικία 
ξαφνικά; 

Προαπαιτούμενα/ 
προκαταρτικά βήματα για 
τους μαθητές  
 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι μαθητές 

να έχουν κάνει ή να κάνουν μια εισαγωγή 

στην Εποχή του Λίθου. Εδώ θα 

συνιστούσαμε να θέσετε ως αφετήρια του 

μαθήματός σας την Εποχή του Λίθου της 



 

 

χώρας σας, έτσι ώστε να έχει περισσότερη 

απήχηση στους μαθητές.   

Προτεινόμενα υλικά για το Soundscape της 

Εποχής του Λίθου (συμβουλευτείτε τις 

εικόνες που παρατίθενται στο τέλος. 

 

Ηλικιακό εύρος των 
μαθητών 
 

Από 12 ετών και άνω 

Διάρκεια 
 

4 ώρες 

Επίπεδο δυσκολίας 
 

Μεσαίο  



 

Περιγραφή των 
δραστηριοτήτων βήμα προς 
βήμα 
 

1: Τι είναι ο ήχος; Ταλαντώσεις  

2: Προσπαθήστε να δημιουργήσετε ένα 

ηχητικό λεξιλόγιο στον πίνακα. Αυτή είναι 

μια αρκετά δύσκολη διαδικασία, καθώς θα 

διαπιστώσετε ότι συχνά δεν είμαστε πολύ 

καλοί στο να μετατρέπουμε τις λέξεις σε 

ήχους. Προσπαθήστε να χρησιμοποιήσετε 

τις μεθόδους ακρόασης που ανέπτυξαν 

ερευνητές που ασχολήθηκαν με τους 

ήχους: 

Μπορείτε να εντοπίσετε παραδείγματα 
που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο μια 
τάξης; 
 
Ηχητικά σύμβολα: πρόκειται για ήχους 
που υποδεικνύουν μια ηχητική πηγή, π.χ. 
μια χορτοκοπτική μηχανή, ένα τρυπάνι, ένα 
εν κινήσει αυτοκίνητο.  
 
Τόνος: δυνατός ήχος, βαθύς ήχος, κραυγή, 
σκληρός, βραχνός, κ.λπ. 
 
Εμπειρία: ένας ήχος που μου 

θυμίζει.........., όπως για παράδειγμα, «ο 

ήχος μιας βουτιάς μου θυμίζει τη μέρα που 

έπεσα στο ποτάμι όταν ήμουν παιδί». 

 

3:  Μαζί με τους μαθητές διακρίνετε τους 

ήχους σε:  

α. Ανθρώπινους ήχους  

β. Φυσικούς ήχους 

 

4: Ηχητική άσκηση 1: Φροντίστε να μην 

ακούγεται κανένας ήχος στην τάξη ή 

επιλέξτε έναν εξωτερικό χώρο στον οποίο 

δεν ακούγεται επίσης κανένας ήχος. Οι 

μαθητές κάθονται ακίνητοι όσο το δυνατό 

περισσότερο και εξετάζουν τους ήχους. Ο 

εκπαιδευτικός σημειώνει τους ήχους που 

άκουσαν οι μαθητές στον πίνακα, είτε στην 



 

κατηγορία των ανθρώπινων είτε των 

φυσικών ήχων.  

5: Οι ήχοι που σημειώνονται 

τοποθετούνται σε ένα γράφημα με έναν 

άξονα x που δείχνει τη δύναμη του ήχου 

και έναν άξονα y που δείχνει τον τόνο του 

ήχου (χημηλό ή ψηλό). 

6: Άσκηση με τους ήχους 2: 

- Οι μαθητές πρέπει να εργαστούν σε 
ζευγάρια  

- Εάν είναι δυνατόν, είναι καλύτερο να 
βγείτε στη φύση ή σε ένα πάρκο. 

- Ένας μαθητής πρέπει να κλείσει τα μάτια 
του ενόσω ο άλλος μαθητής τον καθοδηγεί 
στοn χώρο. Ο μαθητής με τα κλειστά μάτια 
προσπαθεί να αναγνωρίσει του ήχους και 
μετά απομακρύνεται. Ο/Η πρώτος/η 
μαθητής/ρια θα πρέπει στη συνέχεια να 
προσπαθήσει να ανακαλύψει πού 
βρίσκονται. Στη συνέχεια, ανταλλάξτε 
ρόλους εκτελώντας την ίδια άσκηση από 
την αρχή.  

 

7: Το Soundscape της Εποχής του Λίθου  

Ομαδοποίηση: Οι μαθητές χωρίζονται σε 

ομάδες των 4-5 ατόμων ανά ομάδα.  

Εργασία: Σε κάθε ομάδα δίνεται μια εικόνα 

με ένα τοπίο της Εποχής του Λίθου. Πρέπει 

να είναι κενές από ήχο: τόσο από φυσικούς 

όσο και από ανθρώπινους ήχους. Εάν είναι 

δυνατόν, θα πρέπει να προσπαθήσουν να 

αναπαράγουν ένα ήχο που να σχετίζεται με 

το τοπίο που τους δόθηκε, π.χ. ένα κυνήγι 

ή κάτι παρόμοιο. Για να τους βοηθήσετε, 

μπορείτε να παράσχετε στους μαθητές 

εισηγήσεις για ήχους σε σχέση με τοπία, 

εργαστήρια ή ζώα. Οι μαθητές είναι 

ευπρόσδεκτοι να βρουν παραδείγματα 

ήχων μέσω του Διαδικτύου. 



 

 

Τα τοπία από την Εποχή του Λίθου 

μπορούν να είναι: (Δείτε τις φωτογραφίες 

που παρατίθενται στο τέλος) 

Σημείωση: Οι εικόνες που παρατίθενται 

στο τέλος αποτελούν εισηγήσεις τις 

οποίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κατά 

τη διαδικασία. Θα ήταν προτιμότερο να 

χρησιμοποιήσετε εικόνες από τοπία της 

δικής σας χώρας ή ακόμη καλύτερα της 

τοπικής σας κοινωνίας. Οι εικόνες που 

παραθέτουμε προέρχονται κυρίως από το 

χωριό Ertebølle στη Δανία, όπου βρέθηκε 

ένας σημαντικός πολιτισμός της Εποχής 

του Λίθου, και μπορεί να μην έχει την ίδια 

απήχηση στους μαθητές που 

προέρχονται, για παράδειγμα, από την 

Ισπανία ή την Ελλάδα. Πιστεύουμε ότι για 

να έχετε ένα βέλτιστο αποτέλεσμα, θα 

ήταν καλύτερο οι μαθητές να είναι σε 

θέση να αναγνωρίζουν το περιβάλλον 

που απεικονίζεται στις φωτογραφίες και 

να συσχετίζονται με αυτό. 

 

Το εργαστήριο πυριτόλιθου: 

 

Ήχοι της φύσης: πουλιά, έντομα, άνεμος 

 

Ανθρώπινοι ήχοι: κατασκευή εργαλείων με 

ρυθμική αναπαραγωγή ήχου, πέτρα που 

χτυπά έναν πυριτόλιθο, κέρατα που 

χτυπούν έναν πυριτόλιθο, ήχοι που 

παράγονται γενικά σε εργαστήρια, 

λιθόφωνο.   

 

Ο οικισμός 

Φυσικοί ήχοι: γαύγισμα σκύλου, 

κελάηδημα πουλιών  



 

 

Ανθρώπινοι ήχοι: ομιλία, τραγούδι, 

μουσική, τυμπανισμός, ήχοι χειροτεχνίας, 

ροχαλητό, γαύγισμα σκύλου κ.λπ. 

 

Άγριο δάσος: άνεμος, το φύσημα του αέρα 

στα δέντρα, έντομα βουβάλια, λύκοι, 

κόκκινα ελάφια, πουλιά.  

 

Ανθρώπινοι ήχοι: κυνήγι, σφύριγμα, φωνές 

 

Φυσικοί ήχοι:  

Δίπλα στη θάλασσα 

Ήχοι της φύσης: κύματα, φάλαινες, άλματα 

ψαριών, θαλάσσια πτηνά, φώκιες 

Ανθρώπινοι ήχοι: άνθρωποι που 

κωπηλατούν με ρυθμό, δίχτυα που 

ρίχνονται, ήχοι για δόλωμα ζώων  

 

8: Φλάουτο: Συμβουλευτείτε το σχετικό 

σχέδιο κατασκευής 

9: Το φύσημα του φλάουτου στα τοπία από 
την Εποχή του Λίθου: 
- Κάθε ομάδα πρέπει να χρησιμοποιήσει το 
φλάουτο που της δόθηκε στα σιωπηλά 
τοπία της Εποχής του Λίθου που επέλεξαν: 
- Πώς θα μπορούσε το φλάουτο να 
χρησιμοποιηθεί σε ένα άγριο δάσος; 
- Πώς θα μπορούσε το φλάουτο να 
χρησιμοποιηθεί σε έναν οικισμό; 
κτλ. 

 



 

 

Δραστηριότητες αξιολόγησης 
 

 

 

 

 

Εικόνες 

Το εργαστήριο πυριτόλιθου 

Προτεινόμενα υλικά: πυριτόλιθος (προσοχή… ο πυριτόλιθος είναι ξυράφι!), κέρατα, 

κεραμικά, στρείδια ή άλλα οστρακοειδή  

 

 

 

Εικόνα 1l: Από τα αριστερά με τη σειρά: aποκρούσματα πυριτόλιθου, δισκοπέλεκυς, τρυπάνι, κεντρικοί άξονες, 
εργαλεία από πυριτόλιθο, πέτρα, κέρατα, μικρό ομοίωμα κορμού μιας βάρκας, σκοινιά   



 

 

Σχήμα 2:  Τα υπολείμματα από το εργαστήριο πυρόλιθου. Παρατηρήστε τα διαφορετικά χρώματα του 
πυριτόλιθου. Ο καφέ πυριτόλιθος είναι από τη Γαλλία, ενώ το ελαφρύ γκρι είναι από το νησί Λόλαντ της Δανίας. 
Ο σκούρος γκρι πυριτόλιθος είναι από το Ertebolle της Δανίας. 

 

Ο Οικισμός  

Προτεινόμενα υλικά:  πυριτόλιθος, κέρατα, γούνα, κομμάτια ξύλου, δέρματα (για ένδυση), 

αγγεία ή οτιδήποτε μπορείτε να σκεφτείτε ότι θα υπήρχε σε έναν οικισμό της Εποχής του 

Λίθου.  

 

Σχήμα 3: Το κυκλικό σπίτι 

  



 

 

Εικόνα 4: Καλύβα στο Ertebolle της Δανίας  

 

 

Το άγριο δάσος 

Προτεινόμενα υλικά: διαφορετικές εικόνες της τοπικής άγριας ζωής της Εποχής του 

Λίθου,ξύλα, οστέινα φλάουτα 

 

 

 



 

 

Εικόνα 5: Το θηράματα από αλεπού και ασβό. Σημειώστε ότι όλες οι γούνες που φαίνονται στη φωτογραφία 
είναι από ζώα που σκοτώθηκαν σε δυστυχήματα στο δρόμο!  

 

 

Σχήμα 6: Ένα βουβάλι  

 



 

 

Εικόνα 7: Το Κόκκινο Ελάφι 

 

 

Σχήμα 8: Ο λύκος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Δίπλα στη θάλασσα 

Προτεινόμενα υλικά:  ξύλινοι ράβδοι, κούφια ξύλα ή οτιδήποτε άλλο ήχο μπορεί να 

παράγει μια βάρκα, το νερό κτλ.  

 

 

Σχήμα 9: Αλιεία με λόγχες 

 

Εικόνα 10: Κουπί σε στυλ Tybring Vig 



 

 

Σχήμα 11: Ένα μικρό κυματιστό ρεύμα (ήχος κελαρύσματος) - οι άνθρωποι στον οικισμό του Ertebølle της Δανίας 
ζούσαν δίπλα από ποτάμια ή τη θάλασσα και ασχολούνταν με το  

 

 

Σχήμα 12: Παγίδα χελιού 



 

 

 



 

 


