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Αρχαία παιχνίδια από πηλό 2 (σείστρα και πλαταγές) 

Στην τάξη φτιάξαμε σείστρα και πλαταγές από πηλό. 

Μήπως θυμάστε πώς έπαιζαν τα μωρά με το σείστρο και την πλαταγή, τις 

αρχαίες κουδουνίστρες; Μπορείτε να το δείξετε; 

Τα σείστρα ήταν σαν ανοιχτές κουδουνίστρες, άλλοτε με 

σχήμα ρακέτας και άλλοτε σαν ανοιχτά σαν Υ και είχαν 

κρεμασμένες χάντρες. Έχετε σπίτι κάποιο μουσικό όργανο 

που να μοιάζει με σείστρο; Αν ναι, θα μπορούσατε να το 

φωτογραφίσετε και να το στείλετε ώστε να φτιάξουμε ένα 

κολλάζ! 

- Περιηγηθείτε στην Βικιπαίδεια και αναζητείστε εικόνες σείστρων και από 

άλλους πολιτισμούς. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B5%CE%AF%CF%83%CF%84%CF%81

%CE%BF  

Οι πλαταγές ήταν κλειστές κουδουνίστρες, συχνά σε 

σχήμα ζώου και είχαν μέσα μικρές χαντρούλες ή 

πετραδάκια. Έχεις στο σπίτι κάποια κουδουνίστρα; Αν 

ναι, θα μπορούσατε να την φωτογραφίσετε και να 

την στείλετε ώστε να φτιάξουμε ένα κολλάζ! 

- Δείτε εικόνες της ανασκαφής μιας πλαταγής. 

https://www.archaiologia.gr/blog/2014/01/08/%CE%BC%CE%B9%CE%B1-

%CF%80%CE%AE%CE%BB%CE%B9%CE%BD%CE%B7-

%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%AF%CF%83%C

F%84%CF%81%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CE%BD-

%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B1/  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B5%CE%AF%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B5%CE%AF%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF
https://www.archaiologia.gr/blog/2014/01/08/%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CE%AE%CE%BB%CE%B9%CE%BD%CE%B7-%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%AF%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B1/
https://www.archaiologia.gr/blog/2014/01/08/%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CE%AE%CE%BB%CE%B9%CE%BD%CE%B7-%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%AF%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B1/
https://www.archaiologia.gr/blog/2014/01/08/%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CE%AE%CE%BB%CE%B9%CE%BD%CE%B7-%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%AF%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B1/
https://www.archaiologia.gr/blog/2014/01/08/%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CE%AE%CE%BB%CE%B9%CE%BD%CE%B7-%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%AF%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B1/
https://www.archaiologia.gr/blog/2014/01/08/%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CE%AE%CE%BB%CE%B9%CE%BD%CE%B7-%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%AF%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B1/
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Στην τάξη κατασκευάσαμε σείστρα και πλαταγές από πηλό. Τώρα θα 

φτιάξουμε πανεύκολα μια κουδουνίστρα που μοιάζει με την αρχαία πλαταγή 

με πολύ απλά υλικά που έχουμε σπίτι. 

Παρατηρήστε στο Μουσείο Παιχνιδιών 

του Μουσείου Μπενάκη ένα αντίστοιχο.  

 
 
 

Κουδουνίστρα από καρύδι και κλαρί δέντρου.  
Γλυφάδα Αττικής (ΚΑΠΗ), 1993.  

 

 

Υλικά για κατασκευή Οδηγίες 

1 μεγάλο καρύδι 

κουκούτσια ή χαλικάκια 

1 κλαράκι ξύλο  

ατλακόλ ή κόλλα ρευστή 

- ανοίγω το καρύδι προσεκτικά στη μέση και το 

τρώω  

- βάζω στο ένα καρυδότσουφλο τα κουκούτσια  

- κολλάω ενδιάμεσα το κλαράκι, κλείνω με το 

δεύτερο καρυδότσουφλο και κολλάω! 

 
 
 
 
 
 

Μπορείτε να πειραματιστείτε με διάφορα υλικά και τεχνικές και να φτιάξετε 

και σείστρα. Μπορείτε για παράδειγμα να περάσετε καπάκια αναψυκτικών 

σε ξύλινη πηρούνα, να κρεμάσετε κουδουνάκια από σουρωτή κουτάλα ή ό,τι 

άλλο σκεφτείτε.   Μην ξεχάσετε να μας στείλετε φωτογραφίες! 

 

Καλή επιτυχία! 

Παρατηρήστε%20στο%20Μουσείο%20Παιχνιδιών%20του%20Μουσείου%20Μπενάκη%20(το%20έχουμε%20επισκεφτεί%20και%20από%20κοντά)%20ένα%20αντίστοιχο%20https:/www.benaki.org/index.php?option=com_collectionitems&view=collectionitem&id=124678&Itemid=0&lang=el
Παρατηρήστε%20στο%20Μουσείο%20Παιχνιδιών%20του%20Μουσείου%20Μπενάκη%20(το%20έχουμε%20επισκεφτεί%20και%20από%20κοντά)%20ένα%20αντίστοιχο%20https:/www.benaki.org/index.php?option=com_collectionitems&view=collectionitem&id=124678&Itemid=0&lang=el
https://www.elniplex.com/%CF%86%CF%84%CE%B9%CE%AC%CF%87%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5-%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%BF%CF%82-%CE%B2-%CF%84%CE%B1-%CF%83%CE%B5%CE%AF%CF%83%CF%84%CF%81/
https://www.elniplex.com/%CF%86%CF%84%CE%B9%CE%AC%CF%87%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5-%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%BF%CF%82-%CE%B2-%CF%84%CE%B1-%CF%83%CE%B5%CE%AF%CF%83%CF%84%CF%81/
https://www.youtube.com/watch?v=jpziiBHkuIM

