
 

#Chrome_Music_Lab 

 

Σο Chrome Music Lab αποτελεί μία ιςτοςελίδα θ οποία κάνει τθν μουςικι και τθν εκμάκθςι 

τθσ πιο εφκολθ και διαςκεδαςτικι, προςφζροντασ αλλθλεπιδραςτικζσ εμπειρίεσ. 

Είναι διακζςιμο και λειτουργεί ςε υπολογιςτι, κινθτζσ ςυςκευζσ και tablet.  

Εμείσ ςασ προτείνουμε τισ τρεισ ακόλουκεσ ενότθτεσ, ενϊ ςασ παροτρφνουμε να 

περιθγθκείτε ςτο https://musiclab.chromeexperiments.com/ και να δοκιμάςετε τα διάφορα 

μουςικά experiments που διακζτει. 

 

1. Kandinsky (Ηλικίεσ: Νιπια – Α’ Δθμοτικοφ) 

Μπεσ ςτθν ακόλουκθ ιςτοςελίδα 

https://musiclab.chromeexperiments.com/Kandinsky/ 

Θ δραςτθριότθτα αυτι είναι επθρεαςμζνθ από τον Βαςίλι Καντίνςκι (Wassily Kandinsky), 

ζναν καλλιτζχνθ ο οποίοσ ςφγκρινε τθν ηωγραφικι με τθ ςφνκεςθ μουςικισ!  

Θ εφαρμογι Kandinsky του Chrome Music Lab μετατρζπει ό,τι ηωγραφίηουμε, όπωσ 

γραμμζσ, κφκλουσ, τρίγωνα, τετράγωνα, αλλά και τυχαία ςχζδια, ςε ιχο. 

Στόχοσ τθσ δραςτθριότθτασ είναι να εκφραςτοφμε μζςα από τθν ψθφιακι ηωγραφιά, θ 
οποία εμπλουτίηεται με ιχουσ και μουςικζσ ςυνκζςεισ.  

 

Περιγραφι του προγράμματοσ 

Παρακολοφκθςε τα βίντεο για να δεισ παραδείγματα αναφορικά με το τι μπορείσ να κάνεισ 
με το πρόγραμμα αυτό. 

https://www.youtube.com/watch?v=bA1a5RAMLrc 

https://www.youtube.com/watch?v=N1DSnNDCQg8 

 

Όπωσ βλζπεισ, ζχεισ ζνα λευκό περιβάλλον, ςαν καμβά (δθλαδι, εκεί που ηωγραφίηουν οι 
καλλιτζχνεσ). Μόλισ ηωγραφίςεισ κάτι, κα ακοφςεισ τι ιχο δθμιουργεί. 

https://musiclab.chromeexperiments.com/
https://musiclab.chromeexperiments.com/Kandinsky/
https://www.youtube.com/watch?v=bA1a5RAMLrc
https://www.youtube.com/watch?v=N1DSnNDCQg8


 

Οι ιχοι που χρθςιμοποιοφνται ςτθ μουςικι λζγονται νότεσ ι φκόγγοι και είναι 7: 

Ντο – Ρε – Μι – Φα – ολ – Λα – ι 
 

Ανάλογα με το ςθμείο ςτο οποίο κα ηωγραφίςεισ, δθλαδι ςτο πάνω ι ςτο κάτω μζροσ τθσ 
ηωγραφιάσ, κα ακοφςεισ ιχουσ από διαφορετικζσ ςυχνότθτεσ. το πάνω μζροσ βρίςκονται 
οι ψηλζς νότεσ, ενϊ ςτο κάτω μζροσ πιο χαμηλζς νότεσ. 

Για να καταλάβεισ τι εννοοφμε, ηωγράφιςε ξεχωριςτά μία γραμμι ςτο πάνω μζροσ και 
μία ςτο κάτω και παρατιρθςε τθ διαφορά ςτον ιχο. Σου ακοφγονται το ίδιο; 

 

το περιβάλλον “Chrome Music Lab – Kandinsky” διαφορετικά ςχιματα παράγουν 
διαφορετικοφσ ιχουσ, επομζνωσ μπορείσ να δθμιουργιςεισ πολλοφσ τφπουσ ιχου εάν 
ςχεδιάςεισ διάφορα γεωμετρικά ςχιματα, όπωσ κφκλουσ, τρίγωνα και τετράγωνα. 

Σο πρόγραμμα αναγνωρίηει κάκε ςχιμα και εφαρμόηει ζνα ιδιαίτερο εφζ κίνθςθσ και ιχου. 

Κάνοντασ κλικ πάνω ςε κάκε ςχιμα, μπορείσ να ακοφςεισ τον διαφορετικό ιχο που κάνει. 
Σα ςχιματα μποροφν να είναι όςο μικρά ι όςο μεγάλα επικυμείσ, όπωσ, επίςθσ, και ο 
αρικμόσ τουσ. 
 

Για να ακοφςεισ να παίηουν όλα μαηί, πάτα το play. 
 

Σα ςχιματα που ηωγραφίηεισ παίηουν ανάλογα με τθ κζςθ που είναι ηωγραφιςμζνα και όχι 

με βάςθ τθ ςειρά που τα ηωγραφίηεισ. Δθλαδι πρϊτα κα ακουςτεί αυτό που ςχεδίαςεσ πιο 

αριςτερά. Ο ιχοσ ακοφγεται από τ’ αριςτερά προσ τα δεξιά.  

Οι νότεσ που ςχεδιάηεισ ςτα διάφορα ςθμεία τθσ οκόνθσ κα δθμιουργιςουν τθν τελικι 

μελωδία. 

Σα ςχιματα που είναι ςχεδιαςμζνα αρκετά κοντά το ζνα με το άλλο δθμιουργοφν μία 
συγχορδία και ακοφγονται μαηί. τθ μουςικι, ςυγχορδία είναι όταν τρεισ ι περιςςότερεσ 
νότεσ θχοφν ταυτόχρονα. 

 

Επίςθσ, μπορείσ να πατιςεισ και το κουμπί που είναι αριςτερά από το 
play για να αλλάξεισ τον ιχο.  

Σο κουμπί που είναι δεξιά από το play είναι για να αναιρζςεισ αυτό 

που ζκανεσ, δθλαδι να πασ ζνα βιμα πίςω. 

 

Δραςτθριότθτα 

Δοκίμαςε τϊρα και πειραματίςου! 

Ηωγράφιςε ό,τι κζλεισ! Δοκίμαςε να κάνεισ ζναν κφκλο, τι παρατθρείσ; 

 

Δθμιοφργθςε μία ηωγραφιά και άκουςζ τθν, πατϊντασ το κουμπί play! 



 

 

Θ ηωγραφιά δεν χρειάηεται να είναι μόνο ςχιματα, δοκίμαςε διάφορα. 

Γράψε και το όνομά ςου, να ακοφςεισ τον ιχο που κα κάνει! 

 

 

Λίγα λόγια για τον Kandinsky 

 

Ο Βαςίλι Καντίνςκι γεννικθκε ςτισ 16 Δεκεμβρίου 1966 ςτθ Μόςχα. Θ οικογζνειά του ιταν 
εφπορθ. Όταν ιταν παιδί είχε μάκει να παίηει πιάνο και τςζλο. Οι γονείσ του όταν 
μεγάλωςε ικελαν να γίνει δικθγόροσ. Ζτςι, το 1886 άρχιςε να φοιτά ςτθ Νομικι ςχολι του 
Πανεπιςτθμίου τθσ Μόςχασ. Αργότερα, ο Kandinsky διορίςτθκε κακθγθτισ ςτο Σμιμα 
Νομικισ, αλλά εκείνθ τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι αποφάςιςε να εγκαταλείψει μια 
επιτυχθμζνθ καριζρα ςτθ δικθγορία για να ςπουδάςει ηωγραφικι. Για τον λόγο αυτό, πιγε 
ςτο Μόναχο. Αςχολικθκε με τθν αφθρθμζνθ τζχνθ. Αρχικά, θ αφθρθμζνθ ηωγραφικι του 
Καντίνςκι δεν ζγινε κερμά δεκτι από τον καλλιτεχνικό κόςμο.  

Θ μουςικι και γενικότερα θ ιδζα τθσ μουςικισ είναι εμφανισ ςε όλα τα ζργα του Καντίνςκι. 

 Μάλιςτα, ςε μία ςειρά από ζργα του, αντί να δϊςει ςυνθκιςμζνουσ τίτλουσ, τα ονόμαςε 
«Συνθζσεις», όροσ που χρθςιμοποιείται ςτθν μουςικι. Όπωσ ςτθ μουςικι ςυνκζτουμε 
κομμάτια, ζτςι ζκανε κι αυτόσ με τουσ πίνακζσ του.  

Ο Kandinsky ήταν ένασ καλλιτέχνησ, ο οποίοσ όταν άκουγε ήχουσ, τουσ έβλεπε ςαν 

χρώματα, και όταν έβλεπε χρώματα, μέςα του άκουγε ςυγκεκριμένη μουςική για το 

καθένα.  

Σο «μπζρδεμα» αυτό των αιςκιςεων του ονομάηεται ςυναιςκθςία. 

Για τον Kandinsky, το πράςινο ιταν το βιολί. Σο λαμπερό κόκκινο ιταν οι τρομπζτεσ με 
χαρμόςυνουσ ιχουσ, ενϊ το μπορντό ιταν μία κατακλιπτικι μελωδία τςζλο. Σο ανοιχτό 
γαλάηιο ιταν ςαν τθ μελωδία από φλάουτο, ενϊ το αρκετά ςκοφρο μπλε ιταν το μπάςο. 

Τποςτιριηε ότι το χρώμα είναι ζνα μζςο άμεςθσ επίδραςθσ ςτθν ψυχι, το ίδιο όμωσ και θ 
μουςικι, θ οποία χρθςιμοποιείται για τθν ζκφραςθ τθσ ψυχισ του καλλιτζχνθ. 

Είχε πει πωσ ζνα πιάνο αποτελεί τθν ψυχι του καλλιτζχνθ, τα χρϊματα αποτελοφν τα 

πλικτρα και τα χζρια του καλλιτζχνθ είναι αυτά που πατοφν τα πλικτρα, ϊςτε να 

«ταρακουνιςουν» τθν ψυχι. 

 

Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για τον Kandinsky εδϊ: 

https://www.theguardian.com/artanddesign/2006/jun/24/art.art   

https://www.theguardian.com/artanddesign/2006/jun/24/art.art


 

Οι πίνακεσ του Kandinsky ακολουκοφςαν τθν αφθρθμζνθ τζχνθ. Θ ηωγραφικι του δίνει 
πολφ μεγάλα περικϊρια ςτθ φανταςία. 

Ο Kandinsky κεωρείται ζνασ από τουσ ςθμαντικότερουσ καλλιτζχνεσ του 20οφ αιϊνα και 
ιταν ζνασ από τουσ πρωτοπόρουσ τθσ αφθρθμζνθσ τζχνθσ. Σα ζργα του και τα κείμενά του 
ςχετικά με τθν τζχνθ ζχουν επθρεάςει πολλοφσ καλλιτζχνεσ μζχρι ςιμερα. 

Δεσ μερικζσ εικόνεσ από ςθμαντικοφσ πίνακζσ του. 

 

Σθν επόμενθ φορά που κα κοιτάξεισ ζναν πίνακα, αναρωτιςου, τι μουςική ακοφγεται; 

 

 

Εάν ςου άρεςε θ δραςτθριότθτα και το ζργο του Kandinsky, 
μπορείσ να μπεισ και ςτθν ακόλουκθ ιςτοςελίδα από τθν TATE:  

https://www.tate.org.uk/kids/games-quizzes/swingaling 

Κάνε κλικ ςε διάφορα ςθμεία τθσ γκρι οκόνθσ και ηωντανζψτε 

το ζργο του Kandinsky! 

 

τθν εικόνα φαίνεται ο πίνακασ Swinging, 1925. τον πίνακα 

αυτό ο Καντίνςκι ικελε όποιοσ τον κοιτάηει, να βλζπει τα 

ςχιματα να χορεφουν! Ο πίνακάσ του είναι γεμάτοσ κίνθςθ και 

ρυκμό μζςα ςτθν αφθρθμζνθ του τζχνθ. 

 

 

https://www.tate.org.uk/kids/games-quizzes/swingaling

