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Νιγηρία: Φτιάξε παιχνίδια και μουσικά όργανα!  

Λίγα λόγια:  

Στη Νιγηρία, τα αγόρια φτιάχνουν αυτοκίνητα και σκούτερ και λιμουζίνες από άχρηστα υλικά που 
βρίσκουν γύρω τους: ελαστικά, ξύλα, παλαιά κονσερβοκούτια, μπουκάλια από νερό ή σαμπουάν, 
πώματα φελλού, δοχεία λαδιού και χαρτοκούτια. Το αγαπημένο τους παιχνίδι είναι το ποδόσφαιρο. 
Το βράδυ, περιφέρονται στις αγορές και περνούν από τους ράφτες για να μαζέψουν τυχόν υπόλοιπα 
κομμάτια υφάσματος. Από αυτά τα ρετάλια, οι μητέρες τους τούς ράβουν πολύχρωμες μπάλες 
ποδοσφαίρου. Μ’ αυτές, φιλοξενούν ολόκληρα τουρνουά ποδοσφαίρου. Μερικές μητέρες πωλούν 
τα πιο όμορφα δείγματα μπάλας στην αγορά. Και μ’ αυτά τα λεφτά, αγοράζουν σχολικά βιβλία για 
τα παιδιά τους.  

Πολύ δημοφιλείς είναι επίσης οι κουδουνίστρες, που φτιάχνουν από  δοχεία που γεμίζουν με 
αποξηραμένο κεχρί.  

Τα κονσερβοκούτια ντομάτας τα καλύπτουν με δέρμα και έτσι φτιάχνουν τύμπανα. Με αυτά τα 
τύμπανα, τα παιδιά δίνουν το ρυθμό στην έναρξη κάθε δημόσιας εκδήλωσης.  

Εδώ θα μάθεις πώς να φτιάξεις κι εσύ μια κουδουνίστρα κι ένα τύμπανο. 
 

      1. Φτιάξε μια κουδουνίστρα  
 

Οι κουδουνίστρες είναι ένα εξαιρετικό όργανο για να κρατάς τον ρυθμό. 

  Την βρίσκεις σε κάθε αφρικανική μουσική ομάδα.  

           Διασκέδασε κι εσύ φτιάχνοντάς την & παίζοντάς την!  

 

Τι χρειάζεσαι: 
 Ένα κομμάτι από το ρολό (π.χ. από το χαρτί κουζίνας). 
 Ένα κομμάτι χαρτόνι, 15 x 15 εκ. περίπου. 
 Ρύζι. 
 Ψαλίδι. 
 Μολύβι. 
 Κόλλα. 
 Ακρυλικά ή άλλα χρώματα (καφέ, κίτρινο, κόκκινο, λευκό). 
 Πινέλα. 
 Χαρτοταινία (ή άλλη κολλητική ταινία). 

 

 



 

Πώς να την φτιάξεις: 
1. Χρειάζεσαι πρώτα δύο κύκλους ίσου μεγέθους
φτιάξεις, τοποθέτησε το ρολό (από χαρτί κουζίνας) όρθιο πάνω 
κύκλο του με το μολύβι. Χρειάζεσαι

2. Τώρα κόψε τους κύκλους. 

3. Βάλε ένα πολύ λεπτό στρώμα κόλλας στη μία άκρη του 
από τους κύκλους πάνω του. Άφ

4. Μετά, ρίξε το ρύζι μέσα το ρολό. Αρκεί 

5. Τώρα, κλείσε και την άλλη πλευρά του ρολού, κολλώντας πάνω της 
(καπάκι) που έχεις. 

6. Για να γίνει η κουδουνίστρα σου πιο σταθερή, κόλλησε 

7. Και τώρα ήρθε η ώρα να ζωγραφίσ
όλη την κουδουνίστρα με καφέ ακρυλικό
χρώμα, μπορείς να διακοσμήσεις τη
χρώματα κίτρινο ή κόκκινο).  

Ποιο μοτίβο θα διαλέξεις εσύ; 

Άφησέ το να στεγνώσει πολύ καλά!!! Μετά, μπορείς να παί
 

Το τύμπανο το παίζ
τύμπανα. Τα περισσότερα απ’
ξύλο και είναι καλυμμένα με δέρμα ζώου, όπως 
τύμπανο είναι ένα υπέροχο όργανο
να το παίζεις! Και το καλύτερο: θ

Τι χρειάζεσαι:  
 Μια μικρή (ή μεγάλη) κεραμική 
 Χαρτί ψησίματος. Ή ένα κομμάτι δέρματ

το άνοιγμα της γλάστρας. Συνήθως έχει ο μπαμπάς και καθα
αυτοκίνητό του ένα τέτοιο δέρμα. (
και το λάστιχο από ένα μεγάλο μπαλόνι).

 Ένα μεγάλο κορδόνι ή σπάγκο.
 Ψαλίδι. 
 Ένα μεγάλο λάστιχο (ή λαστιχένια ταινία
 Πολύχρωμες κορδέλες. 
 Κόλλα.  Ιδανική γι’ αυτό το σκοπό είναι η ά

πήξης, σε μορφή πάστας). 
 Ακρυλικά χρώματα.  
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δύο κύκλους ίσου μεγέθους, για τα καπάκια της κουδουνίσ
(από χαρτί κουζίνας) όρθιο πάνω στο χαρτόνι

Χρειάζεσαι δύο τέτοιους κύκλους.  

λεπτό στρώμα κόλλας στη μία άκρη του ρολού γύρω-γύρω, και τοποθέτησε
φησέ  το να στεγνώσει καλά! 

Μετά, ρίξε το ρύζι μέσα το ρολό. Αρκεί  να γεμίσει το 1/3 του ύψους του ρολού.

άλλη πλευρά του ρολού, κολλώντας πάνω της τον δεύτερο κύκλο 

σου πιο σταθερή, κόλλησε τα καπάκια γύρω γύρο 

Και τώρα ήρθε η ώρα να ζωγραφίσεις. Μπορείς να χρωματίσεις πρώτα 
ακρυλικό χρώμα. Όταν στεγνώσει το 
ις τη κουδουνίστρα σου με ένα μοτίβο (σε 

Άφησέ το να στεγνώσει πολύ καλά!!! Μετά, μπορείς να παίξεις μουσική! 

2. Φτιάξε ένα τύμπανο 

παίζουν σχεδόν παντού στην Αφρική. Υπάρχουν μεγάλα και μικρά 
. Τα περισσότερα απ’ αυτά είναι κατασκευασμένα από ένα συγκεκριμένο 

ξύλο και είναι καλυμμένα με δέρμα ζώου, όπως αυτό που βλέπεις εδώ (
τύμπανο είναι ένα υπέροχο όργανο. Και είναι πολύ εύκολο να 

Και το καλύτερο: θα βρεις σχεδόν όλα τα υλικά στο σπίτι

κεραμική γλάστρα. 
να κομμάτι δέρματος σαμουά μεγαλύτερο από 

νήθως έχει ο μπαμπάς και καθαρίζει το 
αυτοκίνητό του ένα τέτοιο δέρμα. (Αν δεν έχεις κάτι από αυτά, κάνει 

λάστιχο από ένα μεγάλο μπαλόνι). 
κορδόνι ή σπάγκο. 

ή λαστιχένια ταινία).    

γι’ αυτό το σκοπό είναι η άοσμη ξυλόκολλα (ταχείας 

κουδουνίστρας. Για να τους 
στο χαρτόνι σου και σημείωσε τον 

γύρω, και τοποθέτησε έναν 

ρολού. 

τον δεύτερο κύκλο χαρτονιού 

γύρω γύρο με χαρτοταινία.  

σχεδόν παντού στην Αφρική. Υπάρχουν μεγάλα και μικρά 
αυτά είναι κατασκευασμένα από ένα συγκεκριμένο 

αυτό που βλέπεις εδώ (Djembé). Το 
. Και είναι πολύ εύκολο να φτιάξεις κι εσύ ένα - και 

στο σπίτι σου! 
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Πώς να το φτιάξεις:  
 

Α) Με χαρτί ψησίματος: 

1. Κόψε - θα σε βοηθήσει το καπάκι μιας κατσαρόλας σ’ αυτό - 12 
μεγάλους κύκλους από το χαρτί ψησίματος.  
Πρέπει να έχουν διάμετρο 6  εκατοστά μεγαλύτερη από αυτή του 
ανοίγματος της γλάστρας.  
 

2. Κόλλησε τους 12 κύκλους πάνω στο άνοιγμα της γλάστρας, τον ένα 
πάνω στον άλλο.  

Ιδανική γι’ αυτό το σκοπό είναι η άοσμη ξυλόκολλα (ταχείας πήξης, σε 
μορφή πάστας).  

Απλώνεται πολύ εύκολα με πινέλο και δεν ξεκολλάει.  

Τα χαρτιά πρέπει να κολλούν καλά μεταξύ τους, σ΄ όλη την επιφάνεια.  

3. Στο τέλος, αφού στεγνώσουν καλά, κόλλησε γύρω-γύρω τα άκρα με 
την χαρτοταινία.  
 
4. Τέλος χρωμάτισε στο τύμπανό σου μοτίβα ή σχέδια (με ακριλικά 
χρώματα ή νερομπογιές).  

Άφησέ το να στεγνώσει καλά πριν το παίξεις! 

 

Β) Με δέρμα σαμουά: 

1. Κάνε (με το τρυπητήρι) μικρές τρύπες γύρω από τις άκρες του, σε τακτά διαστήματα. Βάλτο το σε 
κρύο νερό εκ των προτέρων και στύψε το καλά. Τοποθέτησε το πάνω στην ανοιχτή πλευρά της 
γλάστρας. Πρέπει να έχει ένα περιθώριο 3 εκατοστών, τουλάχιστον. Στη συνέχεια, στερέωσε το 
δέρμα με ένα μεγάλο, φαρδύ λάστιχο για να μην γλιστρά. Τράβηξε το δέρμα απ’ όλες τις πλευρές, 
έτσι ώστε να είναι καλά τεντωμένο.  

(Αν δεν έχεις δέρμα, κάνε το ίδιο με το λάστιχο που έχεις κόψει από ένα μεγάλο μπαλόνι. Σ’ αυτήν 
την περίπτωση, πάρε μια μικρότερη γλάστρα).  

2. Κόψε το κορδόνι σε πολλά κομμάτια του ίδιου μήκους. Τα κομμάτια του πρέπει να είναι αρκετά 
μακριά, ώστε να μπορείς να τα τραβήξεις όλα μαζί στο κάτω μέρος της γλάστρας. Πέρασε τα 
κορδόνια μέσα από τις τρύπες και συγκέντρωσέ τα στον πάτο της γλάστρας. Δέσε τα σ’ ένα κόμπο. 
Φρόντισε να τα τραβήξεις καλά - είναι πολύ σημαντικό, το δέρμα να είναι πολύ καλά τεντωμένο!! 
Τοποθέτησε το τύμπανο στον ήλιο (ή κοντά στο καλοριφέρ), μέχρι να στεγνώσει καλά. Τώρα μπορείς 
να βάψεις το τύμπανό σου και να το διακοσμήσεις με κορδέλες. 
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