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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Στπ μουσική αγωγή και παιδεία είναι αφιερωμένο το διδακτικό πακέτο «Μουσική Α '
Γυμνασίου», το οποίο επιδιώκει την ολόπλευρη σύμμετρη και σφαιρική ανάπτυξη του
μαθητή. Εξάλλου, οι σύγχρονεΞ τάσειε τη5 αγωγήε θέλουν το μάθημα ins Mouoims
να παίζει ένα πιο ευρύ και πιο ουσιαστικό ρόλο στην πνευματική, συναισθηματική και
ψυχοκινητική ανάπτυξη του μαθητή. Στην εποχή Tns ποσότηταε, του υλικοκεντρικού
και χρησιμοθηρικού πνεύματοε που εξορίζουν την ποιότητα και την πνευματικότητα, ο
ρόλοΞ ins ΜουσικήΞ γίνεται όλο και πιο αναγκαίοΞ. Με τούΞ opous μουσική αγωγή και
παιδεία, εννοούμε ένα ταξίδι το οποίο οδηγεί στην κατάκτηση ρόλων στον όμορφο κόσμο τηs μουσικήε. Αυτή η χαρά και η πειθαρχημένη μορφή αναζήτησηε, αυτή η οργάνωση και η έκφραση συναισθημάτων, αυτή η αγάπη για τη μουσική και για το ωραίο,
αυτό το γεμάτο από εκπλήξει ταξίδι δεν είναι αυτοσκοπόΞ, αλλά η πορεία για να αναπτυχθεί ο μαθητήΞ σε ολοκληρωμένη προσωπικότητα.
Το πακέτο «Μουσική Α ' Γυμνασίου» περιλαμβάνει το Βιβλίο για τον Εκπαιδευτικό, το
Βιβλίο του Μαθητή, το Τετράδιο Εργασιών και Ψηφιακούε Δίσκουε (CDs), που είναι
βοηθήματα για τον εκπαιδευτικό και φιλοδοξούν να εξυπηρετήσουν μια εκπαιδευτική
ανάγκη που υπάρχει στο μάθημα Tns Μουσικήε σήμερα.
Οι παράμετροι ins Mouoims Αγωγήε. Το πακέτο είναι βασισμένο cms σύγχρονεε
αντιλήψείΞ και τάσειε ins μούσιms αγωγήs και περιλαμβάνει όλο τον κύκλο των
δραστηριοτήτων του μαθήματοΞ, με βάση την αρχή ότι ο ήχοΞ πρέπει να προηγείται
των θεωρητικών εννοιών ins Μουσικήε.Έτσι, οι τρειε θεμελιώδες μουσικέε δραστηριότητεε, που είναι η σύνθεση, η ακρόαση και η εκτέλεση και οι δύο παράμετροι Tns
μουσικήε οι οποίεε απορρέουν από αυτέε, η απόκτηση, δηλαδή, δεξιοτήτων και μουσικών γνώσεων, οδηγούν στην μουσική αγωγή και παιδεία.
Ολιστική προσέγγιση στη Μουσική Εκπαίδευση. Τα μαθήματα και το διδακτικό
υλικό που περιλαμβάνονται στο πακέτο «Μουσική Α ' Γυμνασίου» δεν είναι δεσμευτικά για τον εκπαιδευτικό, αλλά αποτελούν διάφορεε ενότητεε που έχουν κριτήριο τη
μεταξύ TOUS συνάφεια. Απαιτούν από τον εκπαιδευτικό κρίση για σωστή επιλογή, ευελιξία, δημιουργικότητα, σχεδιασμό, εφαρμογή και αξιολόγηση, στα πλαίσια ins σωστήΞ αξιοποίησηΞ του εκπαιδευτικού χρόνου, σύμφωνα με το επίπεδο, TIS ανάγκεε, τα
ενδιαφέροντα και TIS δυνατότητεε των μαθητών, καθώε και τα άλλα θέματα που
διδάσκονται, παράλληλα, οι μαθητέε. Σε όλο το πακέτο ακολουθείται η σπειροειδήε
μουσική ανάπτυξη του μαθητή και η σύνδεση Tns Μουσικήε με άλλα θέματα του αναλυτικού προγράμματοε και άλλεε δραστηριότητεε Tns σχολικήε ζωήΞ και κυρίωε με
άλλουε τομείε Tns αισθητικήε αγωγήε και παιδείαε, που είναι η εικαστική και θεατρική
αγωγή και παιδεία.

Ε Ξ Ξ Ε Π Ε Σ Η Ξ Ε

'Evas dMos τομέαε στον οποίο το διδακτικό πακέτο «Μουσική
Α ' Γυμνασίου» δίνει ιδιαίτερη σημασία είναι η αξιοποίηση τη5
ελληνικήε παραδοσιακήε μουσικήε και του διεθνούε φολκλόρ,
oncos και m s evcexvns μουσικήε δημιουργίσε, που προσφέρονται
κατάλληλα και βοηθούν TOUS μαθητέΞ να επικοινωνήσουν και να
εκτιμήσουν τη μουσική κληρονομιά και τον πολιτισμό άλλων
λαών.

Επίπεδα a£ionoinons ίων μουσικών δραστηριοτήτων. Το
κάθε σχέδιο μαθήματοε περιλαμβάνει, σε κάθε επίπεδο, το βαθμό
δυσκολίαε των μουσικών δραστηριοτήτων.Έτσι, στο πρώτο επίπεδο, που είναι η αφόρμηση, περιλαμβάνονται τα μουσικά παιχνίδια, οι αναπνευστικέΞ ασκήσει και άλλεε δραστηριότεε, οι οποίεΞ
γίνονται ακουστικά. Στο δεύτερο επίπεδο παρουσιάζονται οι δραστηριότητεΒ που έχουν μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίαε και αφορούν τη διδασκαλία τηε έννοιαε που πραγματεύεται το συγκεκριμένο μάθημα. Στο τρίτο επίπεδο περιλαμβάνονται οι δραστηριότητεε που έχουν σχέση με την κατανόηση ins μορφήΞ και τών
συναφών θεωρητικών γνώσεων, και δείγματα ενορχηστρώσεων.
Στο τέταρτο επίπεδο, το μεταγνωστικό, παρουσιάζεται η δημιουργικότητα, κατά την οποία οι μαθητέε αντλούν από μουσικέε
γνώσειs και εμπειρίεε που απόκτησαν και φτιάχνουν κάτι καινούργιο μοναδικό και πρωτότυπο για TOUS I6IOUS. ΤΟ πέμπτο επίπεδο επικεντρώνεται στην αξιολόγηση, με την οποία προσδίδεται
αξία ή εκφράζεται κρίση για TOUS τρόπουε εργασίσε και για τα
επιτεύγματα των μαθητών. Όλεε οι πιο πάνω δραστηριότητεε δεν
αποτελούν ξεχωριστούε τομείε εργασίαε.

ΕισηγήσεΐΒ για τον εκπαιδευτικό. Ο ημερήσιοε προγραμματισμοε του εκπαιδευτικού γίνεται με βάση τα σχέδια μαθημάτων που
περιλαμβάνονται στο διδακτικό πακέτο «Μουσική Α ' Γυμνασίου».
Είναι σημαντικό η σειρά και η επιλογή των στόχων και δραστηριοτήτων που θα ακολουθήσει ο εκπαιδευτικόε, να καλύπτουν τα
διάφορα επίπεδα του μαθήματοε, πάντα σε σχέση με TIS δυνατότητεε, OS ανάγκεε και τα ενδιαφέροντα των μαθητών του. Ο
εκπαιδευτικόΞ είναι ελεύθεροΞ να χρησιμοποιήσει το υλικό που
προτείνεται, xoopis αυτό να είναι δεσμευτικό, σε κάθε σχέδιο
μαθήματοε του διδακτικό πακέτου «Μουσική Α ' Γυμνασίου» ή να
το τροποποιήσει, με βάση το συμπληρωματικό ή το δικό του υλικό
και να δημιουργεί τΐ5 προϋποθέσει για δημιουργικέΞ διαδικασίεΞ
στη διδακτική πράξη. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει κατάλληλη
υλικοτεχνική υποδομή ή αυτή είναι ελλιπήε, τα προτεινόμενα
μαθήματα είναι δυνατό να προσφερθούν με τη χρήση ins φωνήε,
του σώματοΞ (cos κρου-στού οργάνου), αυλών και άλλων ηχο-

γόνων αντικείμενων και μέσων, τα οποία μπορούν να κατασκευασουν οι μαθπτέε και να τα χρησιμοποιούν cos μουσικά όργανα.
Πολλά από τα μαθήματα περιλαμβάνουν KQVOVES μέσα από TOUS
onoious πιστεύουμε ότι θα αναπτυχθούν οι ακουστικέε και φωνητικέε δεξιότητεε των μαθητών καθώε και η έννοια Tns αρμονίαε.
Οι παράμετροι i n s Μουσικήε EKnaiSeuons και η διασύνδεσή TOUS. Με βάση TIS νέεε προσεγγίσει, τη μεθοδολογία
και TIS στρατηγικέε που προτείνονται, το μάθημα προωθεί την
εργαστηριακή και ενεργητική μάθηση και την ευφάνταστη συνύπαρξη των μουσι-κών και άλλων δραστηριοτήτων του μαθήματο5, με την αξιοποίηση ms φωνήε, των μουσικών οργάνων
τάξη5 και των ατομικών μουσικών οργάνων των μαθητών (αυλών
κ.ά.). Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην κατασκευή και τη χρήση από
TOUS μαθητέε ηχογόνων αντικειμένων και μέσων (αυτοσχέδιων
μουσικών οργάνων), τα οποία είναι σκόπιμο να αξιοποιούνται κατά
τη διάρκεια του μαθήματοε.
Η μετωπική διδασκαλία πρέπει να αποφεύγεται και η οργάνωση
τάξηε να γίνεται με τρόπο ώστε να δημιουργείται xcopos που να διευκολύνει τη λειτουργία των ομάδων, την εκτέλεση των παιχνιδιών σε κύκλο, το συνδυασμό ms Mouoims και ms Kivnons και
καθώ5 άλλων δημιουργικών δραστηριοτήτων. Υπάρχουν
περιπτώσει κατά TIS οποίεε ο εκπαιδευτικόε αποτραβιέται, κρύβει την «εμπειρογνωμοσύνη» του και αφήνει TOUS μαθητέε να
αντιμετωπίζουν μόνοι TOUS το πρόβλημα. Έτσι, δίνονται ευκαιρίεε
για βιωματική μάθηση και παράλληλα τίθενται οι βάσείΕ για αυτομόρφωση και δια βίου εκπαίδευση.
Διαθεματική προσέγγιση και πολιτισμόε. Στο διδακτικό
πακέτο «Μουσική Α ' Γυμνασίου» δίνεται, παράλληλα, ιδιαίτερη
σημασία στη διαθεματική προσέγγιση, που βοηθά ιδιαίτερα στην
ανάπτυξη m s δημιουργικότηταε του κάθε μαθητή, διότι παρέχονται ευκαιρίεε arous μαθητέε να εργαστούν διαθεματικά.
Enions δίνεται η ευκαιρία να γνωρίσουν τη μουσική μαε κληρονομιά και να αισθανθούν την πολιτιστική μαε ταυτότητα, αλλά και
τη μουσική κουλτούρα άλλων λαών. Επί πλέον, η Μουσική λόγω
m s μη γλωσσική5 m s φύσηε, υποκαθιστά τη γλωσσική επικοινωνία για TOUS μαθη-τέε με ειδικέε ανάγκε5 εξαιτίαε και του πλατιού συναισθηματικού m s εύρουε και ms αμεσότηταε m s επίδρασήε ms. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να επιλέγουν από το
διδακτικό πακέτο «Μουσική Α ' Γυμνασίου» δραστηριότητε5,
ώστε να γίνεται σωστή ένταξη των παιδιών αυτών στο κανονικό
σχολείο.
Διδακτικά Μέσα και Υλικά. Ο εκπαιδευτικόε είναι καλό να χρησιμοποιεί στο μάθημά του τα πιο κάτω υλικά και μέσα:
Παρτιτούρα τραγουδιών, ατομικά μουσικά όργανα τάξηε, πίνακα με πεντάγραμμα, ψηφιακούε δίσκουε, CD Player, βιβλίο μαθη-

m n s n s s m m

τή, τετράδιο εργασιών, ηλεκτρονικούε υπολογιστέ5, βιντεοπρο-βολέα και
διαδραστικό πίνακα, όπου είναι δυνατό.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Η αξιολόγηση αποτελεί σήμερα συνεχέε, δυναμικό και αναπόσπαστο μέροε ms
όληε εκπαιδευτικήε προσπάθειαε και διαποτίζει την όλη διαδικασία τηε διδασκαλίαεμάθησηε. Η αξιολόγηση στη μουσική δεν αποβλέπει απλώε και μόνο στη μέτρηση,
που δεν είναι πάντα δυνατή, των επιτευγμάτων των μαθητών και την κατάταξή TOUS σε
μια σειρά επιτυχίαε, αλλά ταυτόχρονα και πρώτιστα η αξιολόγηση αποβλέπει: (α) Στην
επανατροφοδότηση του εκπαιδευτικού με πληροφορίε5 σχετικέ5 με καταστάσειε που
επικρατούν στη μάθηση, ώστε έμμεσα να καθοδηγηθεί, για να αναπροσαρμόσει τα
προγράμματά του (oraxous μεθόδουε μέσα διδασκαλίαε δραστηριότητεε οργάνωση
τάξηε), (β) Στην πληροφόρηση του εκπαιδευτικού για αδυναμίεε, δυσκολίε.5, ελλείψειε
κ.τ,λ. των παιδιών, ώστε να ακολουθήσει αναθεωρητική ή επανορθωτική εργασία και
(Υ) Στην ικανότητα του εκπαιδευτικού να ενημερώνει ανά πάσα στιγμή TOUS γονείε, το
σχολείο ή οποιοδήποτε άλλο ενδιαφερόμενο μέροε για την κατάσταση στην οποία
βρίσκεται ο μαθητήε.
Η πιο πάνω διαδικασία υποβάλλει τρία είδη αξιολόγησηε:
• Την αρχική (διαγνωστική) αξιολόγηση
• Τη συνεχή (συντρέχουσα) αξιολόγηση
• Την τελική αξιολόγηση
Οι σύγχρονε5 ερευνητικέ5 μέθοδοι διαχείρισηε δεδομένων με ηλεκτρονικούε υπολογιστέ5 αποτελούν σήμερα δεξιότητα του εκπαιδευτικού. Μέσα μέτρηση5, εκτίμηons, αξιολόγησηε που χρησιμοποιούνται σήμερα στο μάθημα m s Mouoims είναι:
• Η παρατήρηση
• Μικρέ5 ασκήσει, ακουστικέ5 και άλλε5
• Η αυτοαξιολόγηση
• Η ετεροαξιολόγηση
• Η παρουσίαση εργασιών (στηντάξη, στο διαδίκτυο από

TOUS

μαθητέε)

Με παρατήρηση: Ο εκπαιδευτικ05, κατά τη διάρκεια ms εργασία5 του, παρατηρεί και
καταγράφει (ηχογραφεί, βιντεογραφεί) τα αποτελέσματα, τόσο eras ομάδεε, όσο και
στα άτομα, στο γνωσιολογικό, στο συναισθηματικό και στον ψυχοκινητικό τομέα. Οι
πιο κάτω ερωτήσει αποτελούν ενδεικτικό δείγμα αξιολόγηση5 με παρατήρηση:
• Απολαμβάνουν τη μουσική οι μαθητέε;
• Προσπαθούν να εκφραστούν μουσικά με το δικόTOUSτρόπο;
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• Δείχνουν ενδιαφέρον για την ανάπτυξη και βελτίωση Tns τεχνικήε στο παίξιμο των μουσικών οργάνων;
• Tous αρέσει να χρησιμοποιούν ποικιλία ηχητικών μέσων για δημιουργικέε
εργασίεε;
• Ασχολούνται, με δική TOUS πρωτοβουλία, με τη σύνθεση και με άλλεε δημιουργικέε εργασίεε στη μουσική;
• Συμμετέχουν ενεργά κατά τη διάρκεια του μαθήματοε και λαμβάνουν αποφάσεΐ5καιευθύνε5;
• Δείχνουν την απαιτούμενη συνεργασία, όταν εργάζονται ομαδικά και cos τάξη;
• Αξιοποιούν, διαφοροποιούν και αναπτύσσουν TIS μουσικέε έννοιε5 που ξέρουν;
• Αξιοποιούντο περιβάλλον ocis δ η μ ι ο υ ρ γ ί α TOUS εργασίεε;
• Παρουσιάζουν τιε δημιουργικέε TOUS εργασίεε με ποικιλία στο θέμα και στον
τρόπο εργασίαε;
• Αξιολογούν τιε συνθέσει
μουσικά κριτήρια;

TOUS

και τιε συνθέσει των συμμαθητών TOUS με

• Κατανοούν και χρησιμοποιούν μουσικά σύμβολα;
• Παρακολουθούν τη μουσική ζωή του περιβάλλοντόε

TOUS;

• Κοινωνικοποιούνται με τιε ομαδικέε εργασίεε;
Η ανάπτυξη «πορτφόλιο» από TOUS μαθητέε συμβάλλει, επίσηε, σημαντικά στην
αξιολόγησήTOUS,ενώ παράλληλα αναπτύσσει δεξιότητεε αυτοαξιολόγησηε.
Η εκπαίδευση με τη μορφή ms ανθρωπιστική5 παιδεία5, που επιδιώκουμε, στοχεύει
στην ολιστική ανάπτυξη του ανθρώπου. Η μουσική αποτυπώνει, στη βαθύτερη έννοιά
τηε, την ολότητα τηε εσωτερικήε ενόρασης. Συνεπώε, η ολιστική προσέγγιση τηε
μουσικήε στην εκπαίδευση μπορεί να βοηθήσει TOUS μαθητέ5 να ανακαλύψουν τη
μαγεία τηε και να συναντήσουν τον εσωτερικό εαυτό TOUS μέσα από την τέχνη. Με
αυτό τον τρόπο, η τέχνη θα συναντήσει τη ζωή και η ζωή θα γίνει τέχνη για TOUS μαθητέε μαε.
Επεξηγήσει
Ρυθμικέε κινήσειε με το σώμα cos κρουστό όργανο:
Χτυπήματα χεριών, OTOUS μηρούε (patschen), με τα δάκτυλα (κλικ), με τα πόδια στο
πάτωμα (stamping), κ.τ.λ..
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Etnoios Προγραμματισμόε
Α ' Ε Ν Ο Τ Η Τ Α ΡΥΘΜΟΣ, ΗΧΟΣ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΑ
1. Διάλογοε στην
Ήπειρο του ρυθμού
ΡΥΘΜΟΣ 1/ΜΟΡΦΗ 1
ερώτηση απάντηση,
αντιφωνία, (Call and
Response), αυτοσχεδιασμόΞ.
Ανάπτυξη του ρυθμού
μέσα από ρυθμικά παιχνίδια, οστινάτι, κίνηση,
ακρόαση και αυτοσχεδιασμό.
AGzs: όγδοα, τέταρτα.
Φθόννοί: Ντο, Σολ, Λα.
Ντο1.
Όονανα: αφρικάνικα όργανα (ιδιόφωνα, μεμβρανόφωνα, αερόφωνα, χορδόφωνα).

2. Μουσικοί διάλογοι και αντίφωνα
ΡΥΘΜΟΣ 2
Αντιφωνία, ερώτηση-απάντηση,
φράση, πρόταση,
περίοδθ5, ηχώ,
νέγρικα spirituals,
βυζαντινά αντίφωνα, Moderato.
Φθόγγοι: Ρε, Μι.

4 . Τα χρώματα των
ήχων

3 . Ανακαλύπτω τη
φωνή
ΗΧΟΣ 1 -ΧΡΟΙΑ 1

ΗΧΟΣ 2-XPOIA 2

Εξερεύνηση τ ω ν
ιδιοτήτων τ ο υ ήχου,
σ ύ γ χ ρ ο ν ε ε φωνητικέε π ρ ο σ ε γ γ ί σ ε ι
και εκτελέσειε,
παραδείγματα από
γ ρ α φ ι κ έ ε παρτιτούρεε.

Γνωριμία με τον
ήχο τ ω ν ο μ ά δ ω ν
των ο ρ γ ά ν ω ν τ η ε
συμφωνικήε ορχήστραε (έγχορδα,
πνευστά, κρουστά).
Αξίεε: μισά, τέταρτα.
ΦθόννοΞ: Φα

Β ' Ε Ν Ο Τ Η Τ Α Υ Φ Α Ι Ν Ω ΜΟΥΣΙΚΗ

1 β. Επιμένω
μουσικά 2

1 α.Επιμένω
μουσικά 1
ΑΡΜΟΝΙΑ 1
Ρυθμικό και
μελωδικό οστινάτο.
Σουίτα.
Φθόγγοι: Ρε1, Σι.
Όργανα: καριγιόν,
Γαλλικό κόρνο.

2 α . Μουσικέε
σε πέντε

ΑΡΜΟΝΙΑ 2

T0VOUS 1 .

Μελωδικό οστινάτο.
Κανόναε

ΑΡΜΟΝΙΑ 3

Γνωριμία μ ε σ υ ν θέτεε και σ υ ν θ έ σ ε ι
τ η ε μουσικήε ποπ.
Φθόγγοι:
Αξίεε: παύση
τετάρτου.
Ό ρ γ α ν α : Χάλκινα

Πεντατονική
κλίμακα,
Μπορντούν,
Συγκοπή,
διπλή
γλωττίδα.
Όργανα:
αγγλικό κόρνο

2β. Μουσικέε
σε πέντε
τόνουε 2 .

3 Ανεβαίνω
την σκάλα.

ΜΕΛΩΔΙΑ 1 /
ΑΡΜΟΝΙΑ 4

Κλίμακα Tns
Ντο
μείζονοε.

Πεντατονική
κλίμακα,
Συνήχηση.
Όονανα:
Γκονγκ,
Τσελέστα.

ΜΕΛΩΔΙΑ2

Tovos, Ημιτόνιο. Μιούζικαλ.
Allegro,
Andante,
a tempo.

Γ'ΕΝΟΤΗΤΑ Α Σ ΚΑΝΟΥΜΕ MIA ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (1)
Επανάληψη τ ω ν μουσικών στοιχείων τ ω ν π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν ω ν ε ν ν έ α μαθημάτων.
Κλίμακα τ η ε Σ ο λ μείζονοε, αλλοιώσειε, δίεση, αναίρεση, οπλισμόε. Staccato,
Φθόννοι: Φα δίεση. Μι1.
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ΔΈΝΟΤΗΤΑ: ΥΦΑΙΝΩ ΚΙ ΑΛΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
1. Μουσική σε δύο
xpovous
ΡΥΘΜΟΣ 3
Διμερέε μέτρο,
Συρτάκι,
Όργανα: φλάουτο,
νυκτά μουσικά
όργανα (μπουζούκι,
μπαγλαμάε).

2. Α Β στη σειρά
ΡΥΘΜΟΣ4/
ΜΟΡΦΗ 2
Διμερής μορφή,
Έμφαση,
Κλίμακα τηε Φα
μείζονοΞ,
Μπαντινερί.
Φθόγγοε: Σι ύφεση

3. Τί-κε-τα-κε
ΡΥΘΜΟΣ 4 /
ΜΕΛΩΔΙΑ 3
Ελλιπέε μέτρο.
Piano, forte, m e z z o
forte
Αξίεε: Δέκατα έκτα

4 . Μουσική σε
κύκλο
ΜΟΡΦΗ 3 /
ΑΡΜΟΝΙΑ 5
Μορφή Ροντό.
Συγχορδίεε I και IV
(τονική και
υποδεσπόζουσα)
Κοντσέρτο,
Μπαγκατέλλα.
Όργανο: Τρομπέτα

Ε'ΕΝΟΤΗΤΑ: ΤΑΞΙΔΕΥΩ ΜΕ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
1 α. Ταξίδι στο παρελθόν
Η Ευρώπη δυο αιώνεε πριν
ΡΥΘΜΟΣ 5/ΜΟΡΦΗ

4/ΑΡΜΟΝΙΑ 6
Τριμερέε μέτρο, Σύζευξη
διάρκειαε και σύζευξη
προσωδίαε, Λειτουργία,
Χορωδία, Είδη φωνών.
Αξίεε: Μισό παρεστιγμένο
Όργανο: κιθάρα.

1 β. Μουσική σε τρειε
xpovous
ΡΥΘΜΟΣ 6/ΜΟΡΦΗ
5/ΑΡΜΟΝΙΑ 7
Τριμερήε μορφή, πιτσικάτο,
κορώνα, συγχορδίεε I και V
(τονική και δεσπόζουσα).
Εμβατήριο.
Όργανα: πίκολο, μπάσο
κλαρινέτο.

2. Στη χώρα του
παραμυθιού
ΕΚΦΡΑΣΗ-ΜΟΡΦΗ 6
Μονομερήε μορφή, accelerando, rallentando, crescendo, diminuendo, a tempo,
τονισμόε, παύση τετάρτου,
τετραμερέε μέτρο. Πιτσικάτο.
Πόλκα. Συμφωνία.
Όργανα: φαγκότο, τύμπανα
τηε ορχήστραε, γκλόνκεσπίηλ

ΣΤΕΝΟΤΗΤΑ: ΧΟΡΕΥΩ ΜΟΥΣΙΚΑ
1 α. Χορεύω
ελληνικά 1

1 β. Χορεύω
Ελληνικά 2
Τσάμικοε, μονή
Καλαματιανόε. Μέτρο
7 / 8 , Κλίμακα τηε Λα
γλωττίδα.
ελάσσονοε αρμονικήε, Όργανο:
τριημιτόνιο.
παραδοσιακό κλαρίνο
Φθόγγοε: Νότα Σολ
δίεση.

2. Χορεύω
Ευρωπαϊκά
Βαλε, Λαίντλερ.
Όργανα: κουιντέτο
εγχόρδων, άρπα.

Ζ'ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΜΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Επανάληψη των μουσικών στοιχείων των προηγούμενων μαθημάτων.

Η'ΕΝΟΤΗΤΑ: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΠΡΟΤΖΕΚΤ
θέμα: Το νερό
Προγραμματική μουσική.
Όργανα:Ύδραυλιε, τύμπανα νερού, γκονγκ νερού.

Α'ΕΝΟΤΗΤΑ:

ΡΥΘΜΟΣ, ΗΧΟΣ ΚΑΙ
ΧΡΩΜΑΤΑ

1. Διάλογοι στην ήπειρο του ρυθμού
2. Μουσικοί διάλογοι και αντίφωνα
3. Ανακαλύπτω τη φωνή
4 . Τα χρώματα των ήχων
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ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥ Α.Π.Σ.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Ερώτηση-απάντηση (call and response),
Αντιφωνία, Ρυθμικά παιχνίδια.
Αυτοσχεδιασμός, Τραγούδι,
Ενορχήστρωση, Εκτέλεση, Κίνηση.
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
Δημιουργία μουσικής. Χρήση
αυτοσχέδιων οργάνων, φωνή5 και
κίνησης. Πειραματισμός.
ΑΚΡΟΑΣΗ
Ακρόαση μουσικής με αντιφωνία,
πολυρυθμία, αυτοσχεδιασμό, τεχνικές
φωνητική5 εκτέλεσης, μουσικά όργανα
Tns ορχήστρας.
ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Ανάγνωση/χρήση συμβατικής, γραφικής
και προσωπικής σημειογραφίας. Οπτική
αναγνώριση των οργάνων της
ορχήστρας.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Χαλάρωση, συγκέντρωση, έλεγχος
σώματος, συγχρονισμός, αυτοπεποίθηση,
ορθός τόνος στο τραγούδι, έκφραση,
παρουσίαση/ ηχογράφηση
ενορχηστρωμένης σύνθεσης.
Συνεργασία, ορθή χρήση σημείων
δυναμικής/ έκφρασης. Ανάπτυξη
δεξιοτήτων αυτοσχεδιασμού,
παρατηρητικότητας, συνεργατικής μάθησης και εποικοδομητικής κριτικής.
Παρατήρηση. Ακουστική αναγνώριση
σύγχρονων τεχνικών φωνητικής εκτέλεσης και των κατηγοριών των μουσικών
οργάνων της συμφωνικής ορχήστρας.

Αξιολόγηση και σχολιασμός των
συνθέσεων των μαθητών. Έρευνα στο
διαδίκτυο.

ΣΤΟΧΟΙ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Εισαγωγή στην έννοια του ρυθμού μέσα
από την ενεργό συμμετοχή των
μαθητών. Εξερεύνηση/εξοικείωση με
τις ιδιότητες του ήχου, των κατηγοριών
των οργάνων της συμφωνικής
ορχήστρας, TIS σύγχρονες φωνητικέ5
π ρ ο σ ε γ γ ί σ ε ι και TIS γραφικές

Ανάπτυξη ακουστικών δεξιοτήτων
μνήμης, επικοινωνίας, συνεργατικής
μάθησης, αυτοσχεδιασμού και κριτικής
σκέψης. Συγχρονισμός, οπτική και
ακουστική αναγνώριση φωνητικών
τεχνικών εκτέλεσης και ομάδων οργάνων.

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ
Κένυα, Αφρικάνικα ήθη και έθιμα, τελετουργίες. Φυσική του ήχου. Ιστορία (νέγροι
σκλάβοι, ςρίΓίΐυθΙς, gospel), Πολιτισμός, Επίδραση της Τεχνολογίας στα όργανα της
Συμφωνικής Ορχήστρας. Μεταβολή-εξέλιξη.

Διάρκεια: 4 περίοδοι
Υλικά και μέσα για τον καθηγητή/τρια: CD player, Ρυθμικό και μελωδικό όργανο

Για το Μαθητή/τρια: Μελωδικό ή ρυθμικό ή αυτοσχέδιο ή ιδιόφωνο όργανο.
Ηχητικά παραδείγματα: Αφρικάνικο παραδοσιακό «Kikamba» (Κένυαε), Βυζαντινό
αντίφωνο «Σώσον ημάε Υιέ θεού». J. Rutter: "Come Down Ο Love Divine" (Anthem
for Double Choir) (διάρκεια: 6 5 1 " ) . Β. Britten: «Οδηγόε στην Ορχήστρα για Νέουε».

ΑΈΝΟΤΗΤΑ:
Κ<·>Μ y j ΒΑ lf+1 7a ΨΛΨΙ

1. Διάλογοι στην ήπειρο του ρυθμού

ZKonos: Εισαγωγή στην έννοια του ρυθμού μέσα από
ρυθμικά παιχνίδια, κίνηση, ακρόαση και αυτοσχεδιασμό,
ερώτηση απάντηση (call and response).

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΑ
Επίπεδο

1

2

Ακρόασηε
Εκτέλεσηε

3

4

*
*

*

*

Σύνθεσηε
Άλλοι

*

5
*

*

*

*

*
*

ΠΟΡΕΙΑ
1. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
1. Αναπνευστικέε Ασκήσειε (εκτέλεση, επίπ. 1). Οι μαθητέε στέκονται σε
κύκλο. Παίρνουν μία κοφτή αναπνοή και νοιώθουν τον αέρα να σπρώχνει npos
τα κάτω το διάφραγμα. Κρατούν τον αέρα στην περιοχή τηε κοιλιάε και μετά
εκπνέουν χαλαρά.
1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικόΞ διαπιστώνει αν οι μαθητέε χαλαρώνουν, για να μπορούν να
συγκεντρώνονται στην εκτέλεση των αναπνευστικών ασκήσεων και αν ελέγχουν το σώμα TOUS.

2. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Ρυθμικό παιχνίδι σε κύκλο (εκτέλεση, επίπ. 1). Οι μαθητέε σε κύκλο,
(α) επαναλαμβάνουν, με επικρουστήρεε, τα ρυθμικά σχήματα που εκτελεί ο
καθηγητήΞ
(β) σε ζευγάρια, αυτοσχεδιάζουν ερώτηση-απάντηση.
2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικόε ελέγχει σε ποιο βαθμό οι μαθητέε συγχρονίζονται και αποκτούν
αυτοπεποίθηση.

ΒΞΒΒΗΠΪΠΞΕΒ
3. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Διδασκαλία του αφρικάνικου παραδοσιακού τραγουδιού «Τσε Τσε Κουλέ» (Kye
Kye Kule) (βλ Β.Μ.), σε ερώτηση-απάντηση. Είναι μια διασκεδαστική δραστηριότητα η οποία αναπτύσσει την αυτοπεποίθηση (εκτέλεση, επίπ. 1).
(α) Οι μαθητές είναι όρθιοι σε κύκλο. Ο καθηγητής, ως Kopucpaios, στέκει στη μέση του κύκλου και τραγουδά το τραγούδι «Τσε Τσε Κούλε» (Kye Kye Kule) εκτελώνισε ρυθμικές κινήσεις, με το σώμα του, cos κρουστό όργανο. Οι μαθητές
επαναλαμβάνουν με την τεχνική τηε ερώτησηΞ-απάντησηε (call and response)
και μιμούνται TIS κινήσεις του καθηγητή.
(β) Στη συνέχεια, μαζί με τον καθηγητή τραγουδούν την ερώτηση και ένας-ένας
οι μαθητές, εκ περιτροπής, δίνουν την απάντηση (σόλο).
3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικός παρατηρεί αν οι μαθητές αναπτύσσουν δεξιότητες ακουστικής
μνήμης.

4. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Διδασκαλία του τραγουδιού «Κου Ρι Λένγκαϊ» (Η δύναμη του λιονταριού) m s
Τανζανίας με έμφαση στην ερώτηση-απάντηση (βλ. Β. Μ.) (εκτέλεση, επίπ. 2).
(α) Ο εκπαιδευτικός διδάσκει το τραγούδι φράση npos φράση. Οι μαθητές επαναλαμβάνουν κάθε φράση που ακούν.
(β) Στη συνέχεια, για να δοθεί έμφαση στην ερώτηση-απάντηση, οι μαθητέΞ εκτελούν την πρώτη και τρίτη φράση του τραγουδιού με όργανα και φωνές, ενώ στη
δεύτερη και τέταρτη φράση ένας μαθητής αυτοσχεδιάζει με μελωδικό ή κρουστό
όργανο - κάθε φορά άλλο παιδί (βλ. Β. Μ.). Στην 5η φράση να υπάρχει αυτοσχεδιασμός στίχων από ένα άλλο μαθητή (εκτέλεση, επίπ. 3). Οι μαθητές επιστρέφουν cms θέσειS T O U S .
4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικός διαπιστώνει σε ποιο βαθμό οι μαθητές:
(α) συνεργάζονται, συγχρονίζονται, χρησιμοποιούν τα σημεία δυναμικής, τα εκφραστικά στοιχεία της μουσικής και αναπτύσσουν δεξιότητες στον αυτοσχεδιασμό
(β) διαβάζουν συμβατική σημειογραφία (NOTES: Ντο, Σολ, Λα, Ντο'. ΑξίεΞ: τέταρτο
και όγδοα), (άλλοι στόχοι/σημειογραφία, επίπ.3).

5. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
(α) Γίνεται ακρόαση του κομματιού «Kikamba» (βλ. Β. Μ.) (ακρόαση, επίπ. 3). Οι
μαθητέΞ εργάζονται σε φύλλο ακρόασπε στο Τ. Ε. (βλ. Τ. Ε.).
(β) Ο καθηγητήε επεξηγεί την έννοια τηε ερώτησηε-απάντησηΞ και αναφέρει ότι
αυτή συναντάται σε πολλά δημοτικά τραγούδια διαφόρων χωρών.
5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικόε ελέγχει αν οι μαθητέε αφουγκράζονται και παρατηρούν τα βασικά στοιχεία του έργου m s ακρόασηε (αντιφωνία, αυτοσχεδιασμό και πολυρυθμία) (ακρόαση, επίπ. 5).

6. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Δημιουργική Εργασία. Οι μαθητέε καλούνται
(α) να συνθέσουν και να προσθέσουν κινήσειε σε δοσμένο σενάριο (βλ. Τ. Ε.)
(σύνθεση, επίπ. 4). Να χρησιμοποιήσουν το σώμα, τη φωνή TOUS, αυτοσχέδια όργανα και όργανα τάξηε (σακούλεε νάυλον, χαρτιά, φυσήματα OTOUS αυλούε,
μπουκάλια με νερό - σε διάφορεε ποσότητεε για να υπάρχουν διαφορετικοί ήχοι κόρνο, κουδούνα, βήχαε, κτύπημα χεριών, φτάρνισμα κ,λπ.). Αν οι μαθητέε θέλουν, μπορούν να χρησιμοποιήσουν στην εργασίαTOUSτο τραγούδι ms Τανζανίαε
«Κου Ρι Λένγκαϊ» (Kou Ri Lengai) (βλ. Β. Μ.).
(β) να παρουσιάσουν την εργασία TOUS στην τάξη (εκτέλεση, επίπ. 4). Γίνεται
αξιολόγηση.
6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικόε παρατηρεί αν οι μαθητέΞ
(α) πειραματίζονται, αναπτύσσουν δεξιότητε5 συνεργατική5 μάθησηε, δημιουργούν σε ομάδεε, αναπτύσσουν την παρατηρητικότητά TOUS, αφουγκράζονται και
ανταποκρίνονται στη δημιουργική TOUS εργασία (σύνθεση, επίπ. 5).
(β) συγχρονίζονται, χρησιμοποιούν επαναλήψειε και αντιθέσει, σημεία δυναμιms, εκφραστικά μουσικά στοιχεία και αυτοσχεδιασμό (εκτέλεση, επίπ. 5).
(γ) αξιολογούν τΐ5 συνθέσει TOUS και TIS συνθέσει των συμμαθητών TOUS (στόxos/αξιολόγηση, επίπ.5).

Ακρόαση: «Kikamba»:
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:
α. Αφρική, β. Ερώτηση (ένα5) απάντηση (όλοι) γ. Κραυγέε, βραχνάδα, λαρυγγισμοί, δ. Διάφοροι ρυθμοίταυτόχρονα/πολυρυθμία. ε. Αφρικάνικα τύμπανα.

ΑΈΝΟΤΗΤΑ:

ΡΥΘΜΟΣ, ΗΧΟΣ ΚΑΙ Χ Ρ Ω Μ Α Τ Α
2 . Μουσικοί διάλογοι και αντίφωνα

Σκοπόε: Εισαγωγή στην έννοια ί ο υ ρυθμού μέσα από
ρυθμικά παιχνίδια, κίνηση, ακρόαση και αυτοσχεδιασμό.
Μορφή σε μικροεπίπεδο (ερώτηση-απάντηση), αντιφωνία, οστινάτο.

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΑ
Επίπεδο

1

2

Ακρόασηε
ΕκτέλεσηΒ

3

4

*
*

*

*

Σύνθεσηε

5
*

*
*

Αλλοι

*

*

ΠΟΡΕΙΑ
1. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι υαθητέΞ στέκονται σε κύκλο.
Αναπνευστικέ5 ασκήσειε (εκτέλεση, επίπ. 1). Οι μαθητέε παίρνουν μία κοφτή
αναπνοή και νοιώθουν τον αέρα να σπρώχνει npos τα κάτω το διάφραγμα. Κρατούν τον αέρα στην περιοχή m s κοιλιάε και μετά εκπνέουν χαλαρά.
1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικοε παρατηρεί αν οι μαθητέε χαλαρώνουν και συγκεντρώνονται
στην εκτέλεση των αναπνευστικών ασκήσεων.

2. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Εκτελούν το παιχνίδι «Ηχώ» του Bent Lorentzen (βλ. Β. Μ.) (εκτέλεση, επίπ. 1).
Οι μαθητέε επαναλαμβάνουν τα ρυθμικά σχήματα που εκτελεί ο καθηγητήε, cos
ερώτηση-απάντηση, έωε ότου εξοικειωθούν με το παιχνίδι. Γίνεται επανάληψη
m s «ερώτησηΞ-απάντησηε» (call and response).
2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικόε ελέγχει σε ποιο βαθμό οι μαθητέε αντιλαμβάνονται την ερώτηση και την απάντηση στη μουσική (μορφή σε μικροεπίπεδο) και συγχρονίζονται.

ΒΙΒΛΙΟ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Υ

3. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Ο εκπαιδευτικοί μπορεί να συνδέσει την ερώτηση-απάντηση με τη νέγρικη μουσική (spirituals, gospel). Γίνεται διδασκαλία του νέγρικου τραγουδιού «Στέκω
εμπρόε Σου ευλαβικά» (Standing in the need of prayer) (βλ. Β. Μ.) (εκτέλεση,
επίπ. 2). Δίνεται έμφαση στην «ερώτηση-απάντηση».
(α) Ο εκπαιδευτικόε τραγουδά την ερώτηση και οι μαθητέε τραγουδούν την απάντηση.
(β) οι μαθητέε χωρισμένοι σε δύο ομάδεε τραγουδούν σε ερώτηση-απάντηση
ολόκληρο το τραγούδι.
(γ) Οι μαθητέε τραγουδούν την ερώτηση και εκτελούν με όργανα τάξηε την απάντηση (νότεε: ντο, ρε, μι, σολ).
(δ) Οι μαθητέε αντιγράφουν μια φράση (ερώτηση-απάντηση) βασισμένη στο
τραγούδι που έμαθαν (βλ. Τ. Ε.), για να αναπτύξουν δεξιότητα στη συμβατική σημειογραφία τηε Ευρωπαί'κήε Μουσικήε.
3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικόε διαπιστώνει αν οι μαθητέε (α) εκτελούν σωστά και συγχρονισμένα το τραγούδι με έμφαση στην ερώτηση-απάντηση και (β) χρησιμοποιούν τη
συμβατική σημειογραφία (Νότεε: Ντο, Ρε, Μι, Σολ Αξίεε: τέταρτα και όγδοα).
(άλλοι στόχοι/σημειογραφία, επίπ. 3).

4. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Ο εκπαιδευτικόε να συνδέσει την ερώτηση-απάντηση με το ελληνικό τραγούδι
«Γιαλό-Γιαλό» (εκτέλεση, επίπ. 2). Γίνεται διδασκαλία του τραγουδιού «Γιαλόγιαλό», με έμφαση στην ερώτηση-απάντηση (βλ. Β. Μ.).
4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικόε ελέγχει σε ποιό βαθμό οι μαθητέε τραγουδούν με αυτοπεποίθηση και έχουν ορθότητα στον τόνο, την αναπνοή και την έκφραση.

5. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Ακρόαση. Ο εκπαιδευτικόε μπορεί να συνδέσει την ερώτηση-απάντηση με τον
όρο «αντιφωνία» στη Βυζαντινή Μουσική (ακρόαση, επίπ. 3).
(α) Οι μαθητέε να ακούσουν και να αναγνωρίσουν την αντιφωνία στο βυζαντινό
αντίφωνο «Ταιε πρεσβείαιε τηε Θεοτόκου ».
(β) Οι μαθητέε αναγνωρίζουν την ερώτηση-απάντηση/αντιφωνία σε διάφορα
κομμάτια μουσικήε (βλ. Τ. Ε).
5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικόε παρατηρεί αν οι μαθητέε αφουγκράζονται και παρατηρούν την
ερώτηση-απάντηση/αντιφωνία σε έργα μουσικήε ακρόασηε.

Μ Ο Υ Σ Ι Κ Η Α* Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο Υ

6. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Δημιουργική Εργασία. Οι μαθητέε να χωριστούν σε ζευγάρια για
(α) να δημιουργήσουν μια δική TOUS ερώτηση-απάντηση (σύνθεση, επίπ. 4),
(β) να τη μελοποιήσουν χρησιμοποιώνταε TIS νότεε ΡΕ, ΜΙ, ΣΟΛ (σύνθεση, επίπ.
4),
(γ) να παρουσιάσουν φωνητικά τη σύνθεσή TOUS CJTOUS συμμαθητέε TOUS και να
γίνει αξιολόγηση τηε εργασίαε τουε (εκτέλεση, επίπ. 4).
(δ) να ηχογραφήσουν τη σύνθεσή τουε.
Σημ. Αν υπάρχει υπολογισrns στην τάξη, ο εκπαιδευτικόΞ παροτρύνει μια ομάδα μαθητών να ηχογραφήσει μερικέΞ δημιουργικέΞ εργασίεΞ. Αν όχι, ο εκπαιδευτικόε ηχογραφεί με ένα κασετόφωνο (εκτέλεση, επίπ. 4).
6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικόε ελέγχει σε ποιο βαθμό οι μαθητέε πειραματίζονται και αναπτύσσουν δεξιότητεε συνεργατικήε μάθησηε, δημιουργούν σε ομάδεε, αξιολογούν
την εργασία τουε και αυτή των συμμαθητών τουε (άλλοι στόχοι/αξιολόγηση,
επίπ. 5).

Ακουστική Αναγνώριση (βλ. Τ. Ε, άσκ. 2): (α) ΟΧΙ (β) ΟΧΙ (γ) ΝΑΙ (δ) ΝΑΙ (ε) ΟΧΙ.
Λύσειε σταυρολέξου (βλ. Τ. Ε., άσκ. 3).
Οριζόντια: 1. Ρυθμόε. 2. Ηχώ. 3. Σι. 4. Κένυα. 5. Φωνή. 6. Λα. 7. Χορόε. 8. Μι. 9.
Τύμπανα.
Κάθετα: 1. Αφρική. 2. Ντο. 3. Σολ. 4. Αντιφωνία. 5. Φα.

ΕΠΞΗΞϊΗΟΞΒΞ

3 . Ανακαλύπτω τη φωνή

Σκοπόε: Εξερεύνηση των ιδιοτήτων του ήχου,
σύγχρονεε φωνητικέε προσεγγίσειε και
παραδείγματα από γραφικέε παρτιτούρεε.

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΑ
2

3

Ακρόασηε

*

*

Εκτέλεσηε

*

Επίπεδο

Σύνθεσηε

1

*

Αλλοι

4

5

*

*

*

*

*

*

*

*

ΠΟΡΕΙΑ
1. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι υαθητέε στέκονται σε κύκλο.
Α. Οι μαθητέε παίρνουν την ορθή στάση για χαλάρωση και αναπνευστικέε
ασκήσειε: (α) τα πόδια λίγο ανοιχτά (περίπου 1 5 εκατοστά), (β) τα γόνατα πάνω
από το μεγάλο δάκτυλο του ποδιού, (γ) οι γοφοί πάνω από τα γόνατα, (δ) οι ώμοι
πάνω από τουε γοφούε, (ε) το "Τ" του στέρνου σε ευθεία θέση και το κεφάλι χαλαρά πάνω στουε ώμουε.
Β. Οι μαθητέε χαλαρώνουν με: (α) αργέε κυκλικέε κινήσειε του κεφαλιού δεξιά
και αριστερά, (β) τίναγμα των χεριών από το μπράτσο, (γ) τίναγμα των ποδιών,
(δ) το κεφάλι σε ευθεία θέση, σαν να νομίζουμε ότι κρεμόμαστε από το πίσω μέροε τηε κορυφήε του κεφαλιού (θέση χορωδού).
Γ. Αναπνευστική άσκηση. Οι μαθητέε εισπνέουν απότομα με τη μύτη. Παίρνουν
μία κοφτή αναπνοή και νοιώθουν τον αέρα να σπρώχνει προε τα κάτω το διάφραγμα. Κρατούν τον αέρα στην περιοχή τηε κοιλιάε για 3" και μετά εκπνέουν
χαλαρά με ένα σσσε..., ενώ ο εκπαιδευτικόε μετρά μέχρι το έξι.
1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικόε παρατηρεί αν οι μαθητέε χαλαρώνουν, για να μπορέσουν να
συγκεντρωθούν και να χρησιμοποιήσουν τη φαντασία και τη δημιουργικότητά
τουε.

ΜΟΥΣΙΚΗ Α ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

2. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Παιχνίδι γνωριμίαε. Οι μαθητέε να παίξουν το παιχνίδι γνωριμίαε, όπου ο κάθε
μαθητήε παρουσιάζει το όνομά του με διαφορετικέε φωνητικέε εκτελέσειε: Για
παράδειγμα, ο κάθε μαθητήε μπορεί να αυτοσχεδιάζει ατομικά (με το όνομά του)
και να χρησιμοποιεί διάφορουε ήχουε, όπωε π.χ. κοφτούε, συρτούε, ψιθυριστούε, δυνατούε, με γκλισσάντι, σε διαφορετικό ύψοε, με διαφορετική χροιά και
διάρκεια.
2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικόε διαπιστώνει αν οι μαθητέε
(α) συγχρονίζονται και ανακαλύπτουν πρωτότυπεε τεχνικέε φωνητικήε εκτέλεσηε
(β) παρουσιάζουν το όνομά τουε σε διαφορετικέε φωνητικέε εκτελέσειε, το ενορχηστρώσουν με ρυθμικά και μελωδικά οστινάτι, καθώε και ατομικούε αυτοσχεδιασμούε (σύνθεση, επίπ. 1)

3. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Ακρόαση. Ενώ γίνεται ακρόαση του έργου "Σεκουένζα για γυναικεία φωνή. III"
(Sequenza III) του Λουτσιάνο Μπέριο (Luciano Berio), οι μαθητέε
(α) παρακολουθούν μέροε τηε παρτιτούραε (βλ. Β. Μ.) (ακρόαση, επίπ. 3)
(β) αναγνωρίζουν και εξοικειώνονται με διάφορεε φωνητικέε τεχνικέε και στη
συνέχεια, οι μαθητέε σχολιάζουν την ακρόαση στο Τετράδιο Εργασιών τουε (βλ
Τ. Ε.).
3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικόε ελέγχει σε ποιο βαθμό οι μαθητέε
(α) αποκτούν ακουστικέε εμπειρίεε (ακρόαση, επίπ. 2), γνωρίζουν νέουε τρόπουε φωνητικήε εκτέλεσηε (όπωε έμφαση στα σύμφωνα ή στα φωνήεντα, με
κοφτούε, συρτούε, ψιθυριστούε, δυνατούε ήχουε με γκλισσάντι κ.ά.).
(β) αναγνωρίζουν ακουστικά τη διαφορά στη χροιά και στην έκφραση, καθώε και
διάφορεε φωνητικέε τεχνικέε εκτέλεσηε, τηε έντασηε, του ύψουε και τηε διάρκειαε, μέσα από το έργο "Σεκουένζα για γυναικεία φωνή" του Luciano Berio
(ακρόαση, επίπ. 5)
(γ) αφουγκράζονται τη μουσική, εκφράζονται λεκτικά για το περιεχόμενο τηε και
εκφράζουν προσωπικά συναισθήματα για τη μουσική που ακούν (ακρόαση,
επίπ. 5)
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4. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητέε να χωριστούν σε ομάδεε και να εκτελέσουν τη δοσμένη φωνητική
γραφική παρτιτούρα "Μεγάλη και μικρή διάρκεια ήχων - Σιγανοί και δυνατοί
ήχοι" (βασισμένη σε μια ιδέα των Steve Block και Clive Kepton) (βλ. Β. Μ.).
4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικόε παρατηρεί αν οι μαθητέε
(α) εκτελούν τη δοσμένη φωνητική γραφική παρτιτούρα στιε ομάδεε τουε (εκτέλεση, επίπ. 2)
(β) αναγνωρίζουν οπτικά (από παρτιτούρα) διάφορεε φωνητικέε τεχνικέε εκτέλεσηε, καθώε και τη διαφορά στη χροιά, στην ένταση, στην έκφραση και στη διάρκεια (άλλοι στόχοι/σημειογραφία, επίπ. 5)
(γ) απέκτησαν αυτοπεποίθηση στο τραγούδι, πειραματίζονται με τη φωνή τουε
και εκφράζονται με αυτή (εκτέλεση, επίπ. 5).

5. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Δημιουργική εργασία Ή δική μαε διαφήμιση" (βλ.Τ. Ε.). Οι μαθητέε καλούνται
κατά ομάδεε
(α) να επιλέξουν δυο-τρειε λέξειε τιε οποίεε θα χρησιμοποιήσουν για να κάνουν
μια διαφήμιση (βλ. Τ. Ε.).
(β) να αποφασίσουν ποιεε από αυτέε θα χρησιμοποιήσουν και με ποιο τρόπο
(κοφτούε, συρτούε, ψιθυριστούε, δυνατούε, με γκλισσάντι, σε διαφορετικό ύψοε,
με διαφορετική χροιά και διάρκεια). Μπορούν, επίσηε, να χρησιμοποιήσουν την
τεχνική χιπ-χοπ ή ραπ για να δώσουν περισσότερη έμφαση σ' αυτό που διαφημίζουν.
(γ) να γράψουν σε γραφική παρτιτούρα την εργασία τουε
(δ) να παρουσιάσουν τιε διαφημίσειε τουε στην τάξη και να τιε αξιολογήσουν,
(ε) να αξιολογήσουν τιε δικέε τουε συνθέσειε και τιε συνθέσειε των συμμαθητών τουε.
5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικόε ελέγχει σε ποιο βαθμό οι μαθητέε
(α) δημιουργούν τη δική τουε διαφήμιση πάνω σε δοσμένεε λέξειε και αξιοποιούν, με τη φωνή τουε, τιε ιδιότητεε του ήχου εφαρμόζονταε δημιουργικά τιε
εμπειρίεε που απέκτησαν, (σύνθεση, επίπ. 4)
(β) συνεργάζονται στην ομάδα τουε, ασκούν εποικοδομητική κριτική, χρησιμοποιούν τα εκφραστικά στοιχεία τηε μουσικήε στιε συνθέσειε τουε, παίρνουν αποφάσειε σε σχέση με την ενορχήστρωση και την παρουσίαση (μουσικά και λεκτικά)
τηε δημιουργίαετουε, (σύνθεση, επίπ. 5)
(γ) καταγράφουν σε γραφική, πειραματική ή προσωπική σημειογραφία τη σύν-
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θεσή lous (άλλοι στόχοι/σημειογραφία, επίπ. 5)
(δ) συγχρονίζονται και εκτελούν ενορχηστρωμένη με ακρίβεια, τη διαφήμιση που
δημιούργησαν (εκτέλεση, επίπ. 4)
(ε) ακούν TIS συνθέσει των συμμαθητών TOUS και TIS αξιολογούν, και αναγνωρίζουν ακουστικά, σύγχρονεε τεχνικέε φωνητικήΞ εκτέλεσηΞ. (Ακρόαση,
επίπ. 4) (στ) ασκούν εποικοδομητική κριτική (άλλοι στόχοι/αξιολόγηση, επίπ.5).
6. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητέΞ να αναγνωρίσουν διάφορεε τεχνικέε εκτέλεσηs στην ακρόαση αποσπάσματοΞ από το έργο "Αρχαίεε Φωνέε Παιδιών" (Ancient Voices of Children)
του George Crumb (βλ. Β. Μ. και Τ. Ε.).
6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικόΞ παρατηρεί αν οι μαθητέε αναγνωρίζουν σύγχρονεΞ τεχνικέΞ
φωνητικήε εκτέλεσηε (ακρόαση, επίπ. 4).

ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΤΡΑΔΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ακουστική Αναγνώριση (βλ. Τ. Ε., άσκ. 2): κοφτέε νότεε, μεγάλεε αντιθέσει ένταons, diminuendo, crescendo, κλικ με το στόμα, στόμα κλειστό, σύντομοι ήχοι- ψιθυριστά κ.ά.

Λ [·>

Α ΕΝΟΤΗΤΑ
: Κ<·>4 Lfil < =;ti Λ ψ±\ r
4 . Τα χρώματα τ ω ν ήχων

EKonos: Εξοικείωση με ι ο ν ήχο ί ω ν κατηγοριών
των οργάνων xns ΣυμφωνικήΞ Ορχήστραε.

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΑ
Επίπεδο

1

2

Ακρόασηε
Εκτέλεσπ3

*

*

3

4

5

*

*

*

*

*

Σύνθεσηε
Άλλοι

*
*

*

*

*

*

ΠΟΡΕΙΑ
1. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητέε σε κύκλο (εκτέλεση, επίπ. 1). Χωρίζονται σε τέσσερα ομάδεε (η κάθε ομάδα να αντιπροσωπεύει κάθε μια ομάδα οργάνων m s opxncrcpas: έγχορδα, ξύλινα πνευστά, χάλκινα πνευστά και κρουστά). Ακούν την αρχή του έργου
Όδηγόε στην Ορχήστρα για Νέουε" (Young persons' guide to the orchestra)
του Benjamin Britten και με την καθοδήγηση του καθηγητή TOUS, η κάθε ομάδα
αυτοσχεδιάζει κίνηση στη μουσική που αντιπροσωπεύει. Οι άλλεε ομάδεε μένουν ακίνητεΞ.Οταν εκτελεί όλη η ορχήστρα, κινούνται ταυτόχρονα όλεε οι ομάδεε. Η κίνηση των μαθητών είναι ανάλογη με την ένταση του ήχου.
1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικόε διαπιστώνει αν οι μαθητέΞ κινούνται στη μουσική αυθόρμητα με
γνώμονα τη χροιά, την κίνηση M S μελωδίαε καιTOUSχρωματισμούε.

2. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητέε σε κύκλο εκτελούν φωνητική προθέρμανση (εκτέλεση, επίπ. 1).
2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικόε παρατηρεί αν οι μαθητέε έχουν ορθότητα στον τόνο, την αναπνοή και την έκφραση.

ΒΞΒΒΗΠΪΠΞΕΒ
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3. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Ο καθηγητήε διδάσκει το μουσικό θέμα του έργου Όδηγόε στην Ορχήστρα για
Νέουε" (Younq persons' guide to the orchestra) του Benjamin Britten στο οποίο
έχουν προσαρμοστεί στίχοι (εκτέλεση, επίπ. 2).
3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικόε ελέγχει σε ποιο βαθμό οι μαθητέε έχουν αυτοπεποίθηση όταν
τραγουδούν.

4. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Ακρόαση, (α) Οι μαθητέε ακούν την αρχή του έργου ΌδηγόΞ στην Ορχήστρα
για Νέουε" (Young persons' guide to the orchestra) του Benjamin Britten
(ακρόαση, Επίπ. 3) και αναγνωρίζουν ακουστικά TIS τέσσερα κατηγορίεε των
μουσικών οργάνων ms συμφωνικήε ορχήστραε (βλ. Τ. Μ.) (ακρόαση, Επίπ. 3)
(β) Ενώ γίνεται 2η ακρόαση τηε αρχήε του έργου, οι μαθητέε εκτελούν απλή
ενορχήστρωση με TOUS αυλούε και το τρίγωνο (βλ,Β. Μ.) (ακρόαση, Επίπ. 4).
4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικόε διαπιστώνει αν οι μαθητέε
(α) αποκτούν ακουστικέε εμπειρίεε,
(β) ξεχωρίζουν και συγκρίνουν TIS κατηγορίεε των μουσικών οργάνων
(γ) συγχρονίζονται και εκτελούν με ακρίβεια.
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5. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Ο καθηγητήε επιλέγει αν θέλει να διδάξει τον κανόνα Ή ορχήστρα" (δίφωνο)
ολόκληρο ή μέρο5 αυτού (εκτέλεση, επίπ. 3).
5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικόε παρατηρεί αν οι μαθητέε έχουν αυτοπεποίθηση όταν τραγουδούν.

6. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Δημιουργική Εργασία, (α) Ο καθηγητήε καθοδηγεί TOUS μαθητέε να συνθέσουν
μια μικρή φράση δύο μέτρων με TIS νότε5 ΡΕ, ΜΙ, ΦΑ, ΣΟΛ, ΛΑ, σε δοσμένο
ρυθμό (σύνθεση, επίπ. 4), να την ενορχηστρώσουν με διαφορετικέε ομάδεε
οργάνων, να την καταγράψουν και να την παρουσιάσουν OTOUS συμμαθητέε
TOUS (βλ. Τ. Ε, άσκ.3). (άλλοι στόχοι/σημειογραφία, επίπ. 2) (β) Οι μαθητέε παρουσιάζουν τη σύνθεσή TOUS ενορχηστρωμένη (εκτέλεση, επίπ. 4), την ηχογραφούν, και τη σχολιάζουν (σύνθεση, επίπ. 5).
6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικόε ελέγχει αν οι μαθητέ5
(α) εφαρμόζουν δημιουργικά TIS εμπειρίεε που απέκτησαν
(β) παίρνουν αποφάσειε σε σχέση με την ενορχήστρωση και την παρουσίαση
(μουσικά και λεκτικά) τηε δημιουργίαε TOUS
(γ) χρησιμοποιούν κλασική σημειογραφία, για να γράψουν τη δημιουργία TOUS
(δ) παρουσιάζουν την εργασία TOUS και ασκούν εποικοδομητική κριτική OTIS συνθ έ σ ε ι TOUS και OTIS σ υ ν θ έ σ ε ι των συμμαθητών TOUS. (άλλοι στόχοι/αξιολόγηση, επίπ. 5).

7. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Ακουστική αναγνώριση. Οι μαθητέε αναγνωρίζουν TIS τέσσεριS κατηγορίεε των
μουσικών οργάνων τηε συμφωνικήε ορχήστραε μέσα από ακουστικά αποσπάσματα (βλ. Τ. Ε.).
7. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικόε διαπιστώνει σε ποιο βαθμό οι μαθητέε
(α) αποκτούν ακουστικέε εμπειρίεε
(β) ξεχωρίζουν και συγκρίνουν TIS κατηγορίεε των μουσικών οργάνων
(γ) συγχρονίζονται και εκτελούν με ακρίβεια.
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8. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
(α) Να βρουν πληροφορίεε στο διαδίκτυο και αλλού, για τη ζωή και το έργο του
Μπέντζαμιν Μπρίττεν (β) Να γνωρίσουν τα όργανα τηε συμφωνικήε ορχήστραε
οπτικά (βλ. Τετράδιο Εργασιών).
8. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικόε διαπιστώνει α) σε ποιο βαθμό οι μαθητέε βρήκαν πληροφορίεε στο διαδίκτυο και αλλού για τη ζωή και το έργο του Μπέντζαμιν Μπρίττεν και
β) ότι αναγνωρίζουν οπτικά τα όργανα τηε συμφωνικήε ορχήστραε (άλλοι στόχοι/οργανογνωσία, επίπ. 3)

ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΤΡΑΔΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Άσκ. 2. Ακρόαση 1. ορχήστρα. 2. έγχορδα. 3. ξύλινα πνευστά. 4. χάλκινα πνευστά
5. κρουστά. 6. ορχήστρα.
Άσκ. 4. Ακουστική Αναγνώριση 1. έγχορδα 2. κρουστά 3. έγχορδα 4. Ηλεκτρονικοί ήχοι 5. ορχήστρα 6. χάλκινα πνευστά.

Β'ΕΝΟΤΗΤΑ:

ΥΦΑΙΝΩ ΜΟΥΣΙΚΗ

1 α. Επιμένω μουσικά 1
1 β. Επιμένω μουσικά 2
2α. Μουσικέε σε πέντε
2β. Μουσικέε σε πέντε

tovous 1
tovous

3. Ανεβαίνω τη σκάλα

2

ΜΟΥΣΙΚΗ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥ Α.Π.Σ.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Τραγούδι/ενορχήσιρωση/εκτέλεση: Ngang
maduar malumb. The lion sleeps tonight,
Life is life, Li'l Liza Jane, Στο νησί i n s
Αϊόνα, Η σκάλα i n s xapas. Κανόνα5:Έγια
Μόλα.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Φωνητική εκτέλεση με ορθή στάση, καλό
τόνο, αναπνοή, σωστή έκφραση,
συγχρονισμό. Συνοδεία με
ρυθμικά/μελωδικά οστινάτι και μπορντούν.
Παρουσίαση συνθέσεων, ανατροφοδότηση.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
Αυτοσχεδιασμό^, μελοποίηση, σύνθεση
μελωδία5 και μικρού έργου,
ενορχήστρωση.

Αξιολόγηση/ ετεροαξιολόγηση των
συνθέσεων των μαθητών. Ανάπτυξη
φαντασίαε και δημιουργικότηταε.

ΑΚΡΟΑΣΗ
Ακρόαση έργων με οστινάτι, στην
πεντατονική κλίμακα και στην κλίμακα i n s
ν ι ο μείζονοΞ.

Ακουστική αναγνώριση: οστινάτο,
ακουστικών αποσπασμάτων σε πεντατονική
και μείζονα κλίμακα, αγγλικού κόρνου και
βιολιού.

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Ανάγνωση και γραφή napmoijpas. Χρήση
μουσικήε ορολογίσε. Γνωριμία με τη
μουσική διαφόρων χωρών και τη μουσική
κινηματογράφου. Χρήση διαδικτύου.

Οπτική διάκριση: ρυθμικό/μελωδικό
οστινάτο,TOVOS/ ημιτόνιο, δομή μείζονοε
κλίμακαε. Α ν ά γ ν ω σ η συμβατικήε
σημειογραφίαε. Γνωριμία με το έργο
διαφόρων συνθετών. Χρήση οδηγού
μούσι κή5 ακρόαση5.

ΣΤΟΧΟΙ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Εισαγωγή στην έννοια του ρυθμού μέσα
από την ενεργό συμμετοχή των μαθητών.
Εξερεύνηση/εξοικείωση με TIS ιδιότητεε
του ήχου, των κατηγοριών των οργάνων
i n s συμφωνικήε ορχήστραε, σύγχρονεε
φωνητικέ5 π ρ ο σ ε γ γ ί σ ε ι και γραφικέε
παρτιτούρεΞ.

Ανάπτυξη ακουστικών δεξιοτήτων
μνήμηΞ, επικοινωνία5, συνεργατικήΞ
μάθηση5. αυτοσχεδιασμού και κριτικήε
σκέψηΞ. ΣυγχρονισμόΒ, Οπτική και
ακουστική αναγνώριση φωνητικών
τεχνικών εκτέλεσηε και ομάδων οργάνων.

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ
Νέγρικη μουσική, Πολιτισμόε, Επικοινωνία, Συνεργασία, Κριτική σκέψη. Σύνθεση,
Χρήση διαδικτύου, Γεωγραφία (Γαλλία. Σκοτία), Ιστορία (Ανακάλυψη i n s Αμερικήε),
Παράδοση (έθιμα Σκοτίαε), Μουσική κινηματογράφου, μιούζικαλ. Εξέλιξη, Σύγκριση.

Διάρκεια: 5 περίοδοι
Υλικά και μέσα για τον καθηγητή/τρια: CD και DVD player, μελωδικό όργανο, Η.Υ. ή
κασεττόφωνο, αρμονικό, μελωδικό και κρουστό όργανο.
Για το Μαθητή/τρια: Μελωδικό ή ρυθμικό όργανο.
Ηχητικά παραδείγματα: G. Bizet: Καριγιόν (Σουίτα 1 "Αρλεζιάνα"), Opus: Life is Life, Μ.
Nyman: Songs for Tony, Β. Παπαθανασίου: "Η Κατάκτηση του Παραδείσου" (1492:
Conquest of Paradise), A. Dvorak:"Συμφωνία του Νέου Κόσμου", IV κίνηση, CI. Debussy: "Νανούρισμα του Jimbo", Μ. Ravel: "Ασχημούλα, η πριγκίπισσα των παγόδων", R.
Rodgers: "Η μελωδία ms ευτυχίαε", L. van Beethoven: Fur Elise, C. Saint-Saens: "Πρόσωπα με μεγάλα αφτιά", "Χελώνεε" (Καρναβάλι των ζώων), J. Offenbach: "Καν-καν".
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Β ΕΝΟΤΗΤΑ:
ΥΦΑΙΝΩ ΜΟΥΣΙΚΗ
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EKonos: Γνωριμία με το ρυθμικό και μελωδικό οστινάτο
ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΑ
Επίπεδο
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Σύνθεσηε
Άλλοι

ΠΟΡΕΙΑ
1. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητέε στέκονται σε κύκλο, (α) Οι μαθητέε εκτελούν μερικέε φορέε, με την
καθοδήγηση του εκπαιδευτικού, τρία διαφορετικά ρυθμικά οστινάτι (εκτέλεση,
επίπ. 1). (β) Ενώ γίνεται ακρόαση του τραγουδιού "Ngang maduar malumb" m s
φυλήΞ Πούνου στη Νότια Γκαμπόν Tns Acppims, οι μαθητέε επιλέγουν το σωστό
οστινάτο και το εκτελούν μαζί με τη μουσική ακρόαση (Ακρόαση και εκτέλεση,
επίπ. 1).
1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικόε παρατηρεί αν οι μαθητέε συγχρονίζονται και επιλέγουν το σωστό
οστινάτο στην ακρόαση του τραγουδιού "Ngang maduar malumb".

2. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Ο/η εκπαιδευτικόε διδάσκει το μελωδικό οστινάτο 'Wimoweh' του τραγουδιού
"The lion sleeps tonight" από το μουσικό έργο "Lion King" (βλ. Β. Μ.). Ενώ οι μα0nres τραγουδούν το οστινάτο, κινούνται επίτόπου ρυθμικά.
2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικόε διαπιστώνει αν οι μαθητέε (α) έχουν ορθότητα στον τόνο, την
αναπνοή και την έκφραση (β) απολαμβάνουν την εκτέλεση, συμμετέχουν όλοι,
συγχρονίζονται (γ) αναπτύσσουν το αρμονικό αίσθημα (δ) αναγνωρίζουν το οστινάτο μέσα από το τραγούδι "The lion sleeps tonight" από το μουσικό έργο "Lion
King" (ακρόαση, επίπ. 5)
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3. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Ο/η εκπαιδευτικοί (α) διδάσκει ακουστικά το τραγούδι "The lion sleeps tonight"
από τη μουσική κινηματογραφική ταινία "Lion King" (εκτέλεση, επίπ. 2) (β) Προσθέτει το φωνητικό τηε εισαγωγήε (εκτέλεση, επίπ. 3).
3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικόε ελέγχει σε ποιο βαθμό οι μαθητέ5 τραγουδούν με ορθή στάση,
καλό τόνο, αναπνοή και σωστή έκφραση (εκτέλεση, επίπ. 5).

4. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητέε κάθονται oris θέσειs TOUS. Γίνεται ακρόαση του τραγουδιού "The lion
sleeps tonight" από το μουσικό έργο "Lion King" (Ακρόαση, επίπ. 1). Οι μαθητέε
με την καθοδήγηση του/τηs εκπαιδευτικού δίνουν τον ορισμό του 'οστινάτο'.
4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικόε διαπιστώνει αν οι μαθητέ5 απολαμβάνουν την ακρόαση και
απαντούν σωστά oris ερωτήσει.

5. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Γίνεται ακρόαση του Καριγιόν (Carillon) από τη Σουίτα Αρ. 1 "Αρλεζιάνα" (L' Arlessienne) του Ζωρζ Μπιζέ (Georges Bizet) (Ακρόαση, επίπ. 4) ενώ οι μαθητέβ
συμπληρώνουν φύλλο ακρόασηε (βλ. Τ. Ε.). Ο εκπαιδευτικ05 δίνει πληροφορίεε
για το έργο και το συνθέτη (βλ. Β. Μ.) (άλλοι στόχοι/ πληροφορίεε, επίπ. 1).
5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικόε παρατηρεί αν οι μαθητέ5 αναγνωρίζουν το οστινάτο μέσα από
το μουσικό κομμάτι "Καριγιόν" (Carillon) από τη Σουίτα Αρ. 1 "Αρλεζιάνα" (L'
Arlessienne) του Ζωρζ Μπιζέ (Georges Bizet) (ακρόαση, επίπ. 5) και ότι πληροφορούνται για το μουσικό όργανο καριγιόν (καμπάνεε). (άλλοι στόχοι/οργανογνωσία, επίπ. 2).

6. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Δημιουργική Εργασία (βλ. Τ. Ε.), (α) Οι μαθητέε, σε ομάδε5, συνθέτουν μελωδικά ή/και ρυθμικά οστινάτι σε δοσμένεε μελωδίε5 (σύνθεση, επίπ. 4) (β) Οι μαθητέε εκτελούν, σε ομάδεε τιε συνθέσει TOUS (εκτέλεση, επίπ. 4) και γίνεται
αξιολόγηση (βλ. Τ. Ε).
6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικόε ελέγχει σε ποιο βαθμό οι μαθητέ5 μπορούν (α) να συνθέτουν
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οστινάτι και να χρησιμοποιούν ενδιαφέροντεε ρυθμούε και σημεία έκφρασηε και
δυναμικήε (σύνθεση, επίπ. 5) (β) χρησιμοποιούν συμβατική σημειογραφία, για
να καταγράφουν TIS συνθέσει TOUS (άλλοι στόχοι/σημειογραφία, επίπ. 2) (γ)
cos ακροατέε, να κάνουν σχόλια για TIS συνθέσει των άλλων αλλά και οι ίδιοι να
αξιολογούν TIS συνθέσειε TOUS και να εξηγούν πώε λειτουργούν (άλλοι/αξιολόγηση, επίπ. 5) (δ) απολαμβάνουν τη μουσική που ακούν και τη μουσική που
δημιουργούν (άλλοι στόχοι/θετικέε στάσειε, επίπ. 5).

7. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Αξιολόγηση. Ακουστική Αναγνώριση. Οι μαθητέ5 αναγνωρίζουν το ρυθμικό
ή/και μελωδικό οστινάτο σε ακουστικά αποσπάσματα και εργάζονται στο Τετράδιο Εργασιών.
7. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικόε διαπιστώνει αν οι μαθητέ5 (α) αναγνωρίζουν ακουστικά το ρυθμικό και το μελωδικό οστινάτο σε ένα μουσικό έργο (ακρόαση, επίπ. 5) (β) ερευνούν στο διαδίκτυο για πληροφορίεε σχετικά με τη χρήση m s παραδοσιακήε
μουσικήε στη μουσική κινηματογράφου (γ) μπορούν να βρουν την πόλη Aries
μέσα από το Google Earth, (άλλοι στόχοι/έρευνα, επίπ. (δ) απαντούν σε ερωτ ή σ ε ι πάνω σε γενικέε μουσικέε πληροφορίεε και γνώσειε (άλλοι στόχοι/
ιστορία, επίπ. (ε) χρησιμοποιούν σωστή μουσική ορολογία και εκφράζονται
άνετα, (άλλοι στόχοι/θεωρία, επίπ. (στ) αναγνωρίζουν οπτικά το ρυθμικό και το
μελωδικό οστινάτο (ζ) διαβάζουν με ευχέρεια μικρέε φράσειε από γνωστά τραγούδια, σε συμβατική σημειογραφία (άλλοι στόχοι/σημειογραφία, επίπ. 2).

ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ
Βιβλίο Μαθητή, Φύλλο Ακρόασηε. α. κόρνα. β. οστινάτο. γ. βιολιά.
Τετράδιο Εργασιών, Άσκ. 4 (α) ΟΧΙ (β) ΝΑΙ, μελωδικό (γ) ΝΑΙ ρυθμικό (δ) ΟΧΙ

Μ Ο Υ Σ Ι Κ Η Α* Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο Υ
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ZKonos: Απόκτηση περισσότερων εμπειριών
στη χρήση ρυθμικού και μελωδικού οστινάτο.
Γνωριμία με τον κανόνα.

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΑ
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ΠΟΡΕΙΑ
1. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Φωνητική Προθέρμανση. Εκτέλεση τηε πιο κάτω φωνητικήε άσκησηΞ, η οποία
περιλαμβάνει legato και staccato και είναι βασισμένη στα οστινάτι του τραγουδιού "Life is Life". Η άσκηση επαναλαμβάνεται κάθε φορά ένα ημιτόνιο πιο ψηλά
cos εκεί που οι μαθητέε νιώθουν άνετα και μετά κατεβαίνει μέχρι να φτάσει στην
αρχική κλίμακα τηs Λα μείζονοε.
1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικόΞ παρατηρεί αν οι μαθητέΞ έχουν ορθότητα στον τόνο, την
αναπνοή και την έκφραση και αν εκτελούν σωστά το legato/ staccato (εκτέλεση,
επίπ. 1).
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2. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Ο καθηγητήε διδάσκει τον κανόνα Έγια Μόλα". Οι μαθητέε τραγουδούν τον κανόνα και τον συνοδεύουν με οποιαδήποτε φράση cos οστινάτο (βλ,Β.Μ.).
2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικόε ελέγχει σε ποιο βαθμό οι μαθητέε (α) απολαμβάνουν τον κανόνα (άλλοι στόχοι/θετικέΞ στάσειε, επίπ. 2), αναπνέουν σωστά, τραγουδούν στο
σωστό τόνο και με καλή άρθρωση, συγχρονίζονται και ακολουθούν το ρυθμό
(εκτέλεση, επίπ. 1) (β) τραγουδούν τον κανόνα Έγια Μόλα" (εκτέλεση, επίπ. 4)
και τον συνοδεύσουν με μελωδικό/ά οστινάτι- φράσειε από τον κανόνα (εκτέλεση, επίπ. 5).

3. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Ο καθηγητήε διδάσκει στον αυλό και στα άλλα όργανα τάξηε τα μελωδικά οστινάτι του τραγουδιού "Life is Life" του συγκροτήματοε Opus (βλ. Β. Μ.). Οι μαθητέε εκτελούν ακουστικά τα οστινάτι.
3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικόε διαπιστώνει αν οι μαθητέε παίζουν και τραγουδούν με τ' αφτί
μελωδικά οστινάτι από το τραγούδι "Life is Life" του συγκροτήματοε Opus, (εκτέλεση, επίπ. 1)

4. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Ο καθηγητή5 εκτελεί τη μελωδία του τραγουδιού "Life is Life" του συγκροτήμστοε
Opus και οι μαθητέε συνοδεύουν με τα μελωδικά και ρυθμικά οστινάτι (βλ. Β. Μ.).
4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικόε παρατηρεί αν οι μαθητέε τραγουδούν το τραγούδι "Life is Life"
του συγκροτήματοε Opus στο σωστό τόνο και με σωστή άρθρωση, (εκτέλεση,
επίπ. 2)

5. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Ο καθηγητήε διδάσκει το τραγούδι "Life is Life". Επισημαίνεται η ερώτηση-απάντηση για να αναγνωρίσουν οι μαθητέε ότι τα οστινάτι που εκτέλεσαν είναι οι
ερωτήσειε και οι απαντήσειε του τραγουδιού.
5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικόε διαπιστώνει αν οι μαθητέε αναγνωρίζουν ότι τα οστινάτι που
εκτέλεσαν είναι οι ερωτήσει και οι απαντήσει του τραγουδιού "Life is Life" του
συγκροτήματο5 OPUS.
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6. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητέε εκτελούν μέροε από το τραγούδι "Life is Life" ενορχηστρωμένο με
μελωδικά και ρυθμικά οστινάτι (βλ. Β. Μ.).
6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικόε διαπιστώνει αν οι μαθητέε εκτελούν σωστά το ενορχηστρωμένο απόσπασμα από το τραγούδι "Life is Life" (εκτέλεση, επίπ. 5) και ότι εκτελούν
μουσική από παρτιτούρα (εκτέλεση, επίπ. 5).

7. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Ακρόαση. Γίνεται ακρόαση των πιο κάτω (βλ. Β. Μ.): (α) Life is Life του συγκροτήματοε Opus (ακρόαση, επίπ. 1). Οι μαθητέ5 αναγνωρίζουν ακουστικά τα μελωδικά και ρυθμικά οστινάτι (ακρόαση, επίπ. 3) (β) Songs for Tony, Κίνηση I (για
κουαρτέτο σαξοφώνων) του Michael Nyman. Οι μαθητέ5 αναγνωρίζουν οπτικά
(άλλοι στόχοι/σημειογραφία, επίπ. 4) και ακουστικά τα αρμονικά οστινάτι και
ακούν τον ήχο των σαξοφώνων (ακρόαση, επίπ. 5) (γ) Απόσπασμα από το Ή
κατάκτηση του Παραδείσου" του Βαγγέλη Παπαθανασίου. Οι μαθητέε αναγνωρίζουν το ρυθμικό οστινάτο (ακρόαση, επίπ. 3). Μαθαίνουν για TOUS Michael Nyman και Βαγγέλη Παπαθανασίου (άλλοι στόχοι/πληροφορίε5, επίπ. 1).
7. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικόε ελέγχει σε ποιο βαθμό οι μαθητέε απολαμβάνουν την ακρόαση
(άλλοι στόχοι/θετκέε στάσειε, επίπ. 3), ακούν με προσοχή τη μουσική, απαντούν
σωστά OTIS ερωτήσειε, αναγνωρίζουν το οστινάτο σε μουσικέ5 ακροάσειε.

8. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Αξιολόγηση, (α) Οι μαθητέε αναγνωρίζουν αν υπάρχουν οστινάτι (βλ.Τ. Ε.) Στα πιο
κάτω ηχογραφημένα παραδείγματα (βλ. Β. Μ.): (α) Chick Corea: "Children's Song
αρ.6" (β) Gustav Hoist: "Πλανήτηε Apns" (Οι Πλανήτε5) (γ) Johann Sebastian
Bach: "Ω! θεία Κεφαλή" (Ο Haupt voll Blut und Wunden), χορικό Αρ. 63, από τα
"Πάθη κατά Ματθαίον" (δ) Henry Purcell: Rondeau (Abdelazer) (ε) Λαυρέντη Μαχαιρίτσα:"Έλα ψυχούλα μου" (στ) Gabriel Pierne: Εμβατήριο των μικρών μολυβένιων στρατιωτών (Αλμπούμ για TOUS μικρούε μου φίλουε) (β) Οι μαθητέ5 εργάζονται στο Τ. Ε. σε ασκήσει αξιολόγησηε. Αναγνωρίζουν οπτικά το ρυθμικό ή το μελωδικό οστινάτο (άλλοι στόχοι/σημειογραφία, επίπ. 5).
8. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικ05 παρατηρεί αν οι μαθητέ5 αναγνωρίζουν τα οστινάτι σε ηχογραφημένα παραδείγματα ακροάσεων, ότι λύνουν σωστά TIS ασκήσειε αξιολόγηons και ότι χρησιμοποιούν σωστή μουσική ορολογία (άλλοι στόχοι/θεωρία,
επίπ. 4) και εκφράζονται με άνεση (άλλοι στόχοι/επικοινωνία, επίπ. 4).
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9. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητέε χωρίζονται σε 4 ομάδεε και χρησιμοποιούν TIS νότεε ντο', σι, λα
(σύνθεση, επίπ. 4 ) για να δημιουργήσουν μελωδίες πάνω από ένα ή περισσότερα οστινάτι του τραγουδιού "Life is Life" (σύνθεση, επίπ. 5). Παρουσιάζουν
την εργασία TOUS στην τάξη. Αξιολογούν την εργασία TOUS και αυτέε των συμμαθητών TOUS (βλ. Τ. Ε.) (άλλοι στόχοι/αξιολόγηση, επίπ. 5).
9. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικόε ελέγχει σε ποιο βαθμό οι μαθητέε συνεργάζονται cms ομάδεε
αξιολογούν TIS δημιουργίεε TOUS και TIS δημιουργίεε των συμμαθητών TOUS.

TOUS,

10. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Ερευνούν στο διαδίκτυο για πληροφορίεε σχετικά με τη Μουσική Ποπ, τη Μουσική Κινηματογράφου και τη μουσική Τζαζ (β) Να ερευνήσουν για το έργο "Η Κατάκτηση του Παραδείσου" (Conquest of Paradise) (άλλοι στόχοι/έρευνα, επίπ.
2).

10. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικός διαπιστώνει αν οι μαθητέ5 ερευνούν το διαδίκτυο για πληροφορίες σχετικά με τη Μουσική Ποπ, τη Μουσική Κινηματογράφου τη Μουσική Τζαζ
και το έργο "Η Κατάκτηση του Παραδείσου" (Conquest of Paradise).

ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΤΡΑΔΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Άσκ. 1. (α) ΝΑΙ (β) ΝΑΙ (γ) ΟΧΙ (δ) ΟΧΙ (ε) ΝΑΙ (στ) ΝΑΙ
Άσκ. 3. (α) και (γ)
Άσκ. 4. Μουσική Σαλάτα, οστινάτο, σαξόφωνο, μελωδικό, άλτο.
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Β ΕΝΟΤΗΤΑ:
ΥΦΑΙΝΩ ΜΟΥΣΙΚΗ
2 α . Μουσική σε πέντε TOVOUS 1
ZKonos: Εκμάθηση i n s ΠεντατονικήΞ κλίμακαΞ,
του Μπορντούν και Tns συγκοπήΞ.

Η διδασκαλία Tns πεντατονική5 κλίμακαε
Η μουσική σε πεντατονικέε κλίμακεε βοηθά στην ανάπτυξη δεξιοτήτων εκτέλεans, αυτοσχεδιασμού και ακρόασηε.
Xcjpis τον προσαγωγέα (7η βαθμίδα) που οδηγεί στην τονική και την 4 η
βαθμίδα η οποία οδηγεί npos τα κάτω (στο ΜΙ), η πεντατονική κλίμακα αποτελεί
ένα είδοε κλίμακαε που "επιπλέει". Ο μαθητήε που δημιουργεί/ αυτοσχεδιάζει
μπορεί να ξεκινήσει και να σταματήσει την εκτέλεση/ αυτοσχεδιασμό του σε
οποιοδήποτε σημείο και δεν είναι υποχρεωμένοε να τελειώσει τη μελωδία του
στο Ντο. Το αποτέλεσμα θα εξακολουθήσει να είναι αρμονικό.
Όλα τα παιδιά μπορούν να εκτελούν μουσική μαζί και να ακούν το ΜΈΡΟΞ TOUS σε
σχέση με τα άλλα μέρη. Αυτό είναι σημαντικό για την ανάπτυξη τηε ακουστικήε
ικανότηταε.
Το κάθε παιδί μπορεί εύκολα να αυτοσχεδιάσει τη δική του μελωδία, ενώ τα
άλλα παιδιά συνοδεύουν με οστινάτι.
Οι πεντατονικέΞ κλίμακεε προετοιμάζουν και βοηθούν το μαθητή να κατανοήσει
καλύτερα (στο μέλλον) άλλα είδη κλιμάκων, όπωε είναι η διατονική, η ολοτονική
κ.τ.λ.
ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΑ
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ΠΟΡΕΙΑ
1. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητέε στέκονται σε κύκλο.
ΑυτοσχεδιασμόΞ. (α) Ο εκπαιδευτικόΒ προετοιμάζει διάφορα κρουστά όργανα
με καθορισμένο ύ ψ Ο Ξ , έτσι ώστε να υπάρχουν μόνο οι 5 VOTES τηε πεντατονικήε
κλίμακαε. Οι μαθητέε πρέπει να έχουν οπτική επαφή με τον καθηγητή TOUS. (β)

ΒΞΒΒΗΠΪΠΞΕΒ

Ξεκινούν και παίζουν όλοι μαζί. Αυτοσχεδιάζουν μέχρι να καταλήξει ο καθέναε
στο δικό του μελωδικό οστινάτο. (γ) Ο εκπαιδευτικόε ζητά από TOUS μαθητέε, εκ
περιτροπήΞ, να αυτοσχεδιάσουν μια μελωδία πάνω στα μελωδικά οστινάτι των
συμμαθητών TOUS (σύνθεση, επίπ. 1).
1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικόΞ παρατηρεί αν τα παιδιά συγκεντρώνονται α) για να χρησιμοποιούν τη φαντασία TOUS β) να αυτοσχεδιάζουν και γ) να αναπτύσσουν δεξιότητεε
στον ομαδικό αυτοσχεδιασμό.

2. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Α. Αναπνευστικέε Ασκήσει: Γίνεται αργή εισπνοή, ενώ ο εκπαιδευτικόε μετρά
μέχρι το 6. Προτρέπει TOUS μαθητέε να στέλλουν, με το μυαλό, τον αέρα στην
πλάτη (ώστε να λειτουργεί το διάφραγμα και να ανοίγουν οι πίσω πλευρέε). Οι
μαθητέε μένουν τεντωμένοι με κρατημένη αναπνοή και με τα πλευρά ανοιχτά
για 5".Έπειτα, οι μαθητέε χαλαρώνουν με απότομη εκπνοή. Β. Φωνητική Προθέρμανση.
2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικόε ελέγχει σε ποιο βαθμό οι μαθητέε χαλαρώνουν, για να μπορούν
να συγκεντρώνονται.

Β. Φωνητική Προθέρμανση.
Η άσκηση είναι βασισμένη στο νέγρικο τραγούδι "Λιλ Λάιζα Τζέιν" με στόχο να το
προετοιμάσει, και παράλληλα να γίνει η φωνητική προθέρμανση. Η άσκηση προχωρεί χρωματικά από τη ΛΑ πεντατονική μέχρι τη ΜΙ ύφεση πεντατονική. Είναι
καλύτερα να κατέβει πάλι χρωματικά μέχρι τη ΛΑ πεντατονική.
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3. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητέε επιστρέφουν oris θέσειε TOUS. Διδασκαλία του νέγρικου τραγουδιού "Λιλ Λάιζα Τζέιν" (βλ. Β. Μ.) (εκτέλεση, επίπ. 2).
3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικός παρατηρεί αν τα παιδιά τραγουδούν στη σωστή στάση, στη σωστή τονικότητα, με ακρίβεια στο ρυθμό, και προσοχή στην άρθρωση.

4. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
α) Οι μαθητέε εργάζονται στο τετράδιο TOUS, για ν' ανακαλύψουν TIS νότε5 ins
πεντατονικήε κλίμακας στο τραγούδι "Λιλ Λάιζα Τζέιν" (βλ. Τ. Ε.). Στη συνέχεια
τραγουδούν την πεντατονική κλίμακα, (β) συνοδεύουν το τραγούδι "Λιλ Λάιζα
Τζέιν" με κρατημένε5 TIS νότεε ins πεντατονικήε κλίμακα5 σε ανιούσα-κατιούσα
διαδοχή (βλ. Β.Μ.) (εκτέλεση, επίπ. 3). Ο εκπαιδευτικόε μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε από TIS δύο συνοδείες επιθυμεί. Οι μαθητέε εξοικειώνονται με
τη συγκοπή (όγδοο-τέταρτο-όγδοο) (εκτέλεση, επίπ. 5) και διαβάζουν παρτιτούρα (άλλοι στόχοι/σημειογραφία, επίπ. 3).
4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικόε ελέγχει σε ποιο βαθμό οι μαθητές έχουν αυτοπεποίθηση όταν
τραγουδούν, συγχρονίζονται και εκτελούν με ακρίβεια.

5. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
(α) Γίνεται ακρόαση αποσπάσματο5 από την αρχή Tns II Kivnons Tns Συμφωνία5
αρ.9 "Του Νέου Κόσμου" σε μι ελάσσονα, του Άντονιν
Ντβόρζακ (βλ. Β. Μ.) (ακρόαση, επίπ. 3) ενώ οι μαθητές παρακολουθούν την
παρτιτούρα στο Τ. Ε. TOUS. Ο καθηγητής δίνει πληροφορίες για το αγγλικό κόρνο
(βλ. Β. Μ.) (άλλοι στόχοι/οργανογνωσία, επίπ. 3). (β) Οι μαθητές προσθέτουν
στίχους στα 4 πρώτα μέτρα του θέματος από τη II Κίνηση της Συμφωνίας "Του
Νέου Κόσμου" (σύνθεση, επίπ. 4) και πληροφορούνται για τον Άντονιν Ντβόρζακ (άλλοι στόχοι/ πληροφορίες, επίπ. 3).
5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικός διαπιστώνει αν οι μαθητές αποκτούν ακουστικές εμπειρίες, μαθαίνουν για το αγγλικό κόρνο και αναπτύσσουν τη φαντασία TOUS, συνδέονταε τη
μουσική με crcixous (άλλοι στόχοι/ανάπτυξη φαντασίας, επίπ. 4).

Μ Ο Υ Σ Ι Κ Η Α* Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο Υ

6. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητέε ακούν 4 αποσπάσματα μουσικήε από διάφορεε χώρεε στην πεντατονική και αναγνωρίζουν τη χώρα προέλευσπε, βασικά μουσικά όργανα και το
είδοΞ φωνήε (ακρόαση, επίπ. 5): (α) Ό γάμοΞ Tns Μάϊρη" (Σκοτσέζικο), (β) "Γ ιάννη μου το μαντήλι σου" (Ηπειρώτικο), (γ) "Sakura" (Γιαπωνέζικο) και (δ) "Το τραγούδι m s σημαίαΞ" (Ινδιάνικο). Αναγνωρίζουν ακουστικά το αγγλικό κόρνο, το
βιολί, το παραδοσιακό κλαρίνο και TIS σκοτσέζικεε πίπιζεΞ. (ακρόαση, επίπ, 5,
άλλοι στόχοι/πληροφορίεε, επίπ. 2) Συγκρίνουν τη μουσική διαφόρων χωρών
στην πεντατονική κλίμακα (άλλοι στόχοι/ύφοε, επίπ. 5).
6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικόε παρατηρεί αν οι μαθητέε (α) συνδέουν τη μελωδία με το στίχο
και αναπτύσσουν τη φαντασία TOUS (β) γνωρίζουν πεντατονικά τραγούδια άλλων χωρών και (γ) διακρίνουν ακουστικά διαφορέε cos npos τη χώρα προέλευons ins μουσικήε, τα όργανα και το ρόλοTOUS,καθώε και τα είδη φωνών.

ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΤΡΑΔΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ασκ. 4.
1. Ο γάμοΞ ins Μάϊρη (Main's Wedding): Σκοτσέζικο, πίπιζεε- σόλο με συνοδεία
κρουστού οργάνου. Δεν υπάρχουν φωνέε.
2. Γιάννη μου το μαντήλι σου: Ηπειρώτικο, παραδοσιακό κλαρίνο σόλο, με συνοδεία λαϊκήε ορχήστραε. Εκτελεί ανδρική φωνή.
3. Sakura: Γ ιαπωνέζικο, σόλο pipa (έγχορδο παραδοσιακό όργανο). Δεν υπάρχουν φωνέε.
4. Xopos των πνευμάτων (Βόρειοι Τσεροκί- Northern Cherokee): Ερυθροδέρμων
Αμερικήε. Εκτελεί ανδρική φωνή με συνοδεία σείστρων.

ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Β ΕΝΟΤΗΤΑ:
ΥΦΑΙΝΩ ΜΟΥΣΙΚΗ
2 β . Μουσικέβ σε πέντε TOVOUS 2
Σκοπόε: Εκμάθηση i n s Πεντατονικήε κλίμακαε,
των φθόγγων Ντο, Μι και Φα, i n s αξίαε του
μισού και του παρεστιγμένου μισού και Μπορντούν.

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΑ
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ΠΟΡΕΙΑ
1. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητέε στέκονται σε κύκλο.
Αναπνευστικέε Ασκήσειε: Γίνεται αργή εισπνοή, ενώ ο εκπαιδευτικόε μετρά μέχρι το 6. Οι μαθητέε μένουν τεντωμένοι με κρατημένη αναπνοή και με τα πλευρά ανοιχτά για 5". Έπειτα, χαλαρώνουν με απότομη εκπνοή.
Φωνητική Προθέρμανση. Είναι βασισμένη στο Σκοτσέζικο τραγούδι "Στο νησί
m s Αϊόνα". Ανεβαίνει χρωματικά από το μεσαίο Ντο μέχρι το Ντο 1 και κατεβαίνει
χρωματικά πίσω στο μεσαίο Ντο. Η άσκηση μπορεί να γίνει πρώτα με μία ή δύο
συλλαβέε που να ξεκινούν με μ ή ν που βοηθούν την τοποθέτηση τηε φωνήε
στη μάσκα (π.χ. να, νου, νο, κλπ.). Στη συνέχεια μπορούν να την επαναλάβουν
μετουεστίχουε.
1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο Εκπαιδευτικόε παρατηρεί αν οι μαθητέε χαλαρώνουν, για να μπορούν να συγκεντρώνονται, τραγουδούν στη σωστή στάση, με ακρίβεια στο ρυθμό, στη σωστή
τονικότητα, και την άρθρωση.

ΒΞΒΒΗΠΪΠΞΕΒ
Φωνητική προθέρμανση
Μάρω Σκορδή - Άντρη Χατφγεωργίου Λυμπουρή

9

Στϋ νίΐ - tri "της Αϊ - 4 - να

α

οι της Αϊ - ό-να

2Ί

6-να

θα

to

Στο

'ρθεις.

νη - σί της

'βθ£*ζ.

Στύ

Στο νη-σΐ της AT - ό - ν ο

Αϊ

της Αϊ - ό - ν α

-

νη - οΊ ΤΓ>ζ Αϊ

Στο νη - oi της Αϊ - ό - ν α

'ρθευς.

Στο νη -σΐ

'ρθεις..

θα

6-να

βα

θα

9α

'ρθεις.

'ρθεις.

'ρβεις.

θα

- ό - να

'ρθεις

00

'ρθ£Κ;

Στο

νη - οί της Αι-

Στο

νη - αΐ της Αι

Στο νη - d

της Αϊ - ό - ν α

Στο νη - σί της ΑΙ' - 6-να

Στό ν Γ)

- ό-νο

9α

θο

6α

'ρθεις..

1

ρθεις.

2. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
(α) Ο εκπαιδευτικόε διδάσκει το Σκοτσέζικο παραδοσιακό τραγούδι "Στο νησί τηε
Αϊόνα" (εκτέλεση, επίπ. 2). Οι μαθητέε γνωρίζουν κάποια στοιχεία από την παράδοση τηε Σκοτίαε (άλλοι στόχοι/διαθεματικότητα, επίπ. 1). (Β) Γίνεται ακρόαση του τραγουδιού (ακρόαση, επίπ. 1).
2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικόε ελέγχει κατά πόσο οι μαθητέε έχουν αυτοπεποίθηση όταν τραγουδούν και ακούν την ηχογραφημένη μουσική με προσοχή και συγκέντρωση.

3. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητέε εκτελούν δύο από τα τέσσερα θέματα που παρατίθενται από το "Νανούρισμα του Jimbo" (Παιδική Γωνιά) του Claude Οεόυεεγ, πρώτα ξεχωριστά
και ύστερα μαζί (εκτέλεση, επίπ. 3).
3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικόε διαπιστώνει αν οι μαθητέε συγχρονίζονται, εκτελούν με ακρίβεια, αναγνωρίζουν οπτικά τιε πεντατονικέε κλίμακεε (άλλοι στόχοι/ σημειογραφία, επίπ. 2) και διαβάζουν παρτιτούρα, (άλλοι στόχοι/ σημειογραφία,
επίπ. 3).

ΒΙΒΛΙΟ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Υ

4. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Γίνεται ακρόαση του μουσικού κομματιού "Νανούρισμα του Jimbo" (Παιδική Γωνιά) του Claude Debussy (διάρκεια: 3':29") (βλ. Β. Μ.) (ακρόαση, επίπ. 3).
4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικόε παρατηρεί αν οι μαθητέε αποκτούν ακουστικέε εμπειρίεε.

5. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Καθώε ακούν την ακρόαση "Ασχημούλα, η πριγκίπισσα των παγόδων" (Σουίτα
Μπαλέτου "Η μάνα μου η χήνα") του Maurice Ravel (ακρόαση, επίπ. 3) (βλ.Β.Μ.)
οι μαθητέε εργάζονται στο Τ.Ε. (διάρκεια ακρόασηε: 3':29"). Ο εκπαιδευτικόε
δίδει πληροφορίεε για την τσελέστα και το γκονγκ (βλ. Β.Μ.)
5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικόε παρατηρεί αν οι μαθητέε αναγνωρίζουν ακουστικά την πεντατονική κλίμακα μέσα από ακροάσειε που έγιναν στην τάξη (ακρόαση, επίπ. 5).

6. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
6. Δημιουργική Εργασία (βλ. Τ. Ε.), (α) Οι μαθητέε είναι χωρισμένοι σε 5 ομάδεε. Στην κάθε ομάδα δίνονται διάφορα κρουστά όργανα με καθορισμένο ύψοε,
στα οποία υπάρχουν μόνο οι 5 νότεε τηε πεντστονικήε κλίμακαε. Οι μαθητέε επιλέγουν με κλήρο τιε λέξειε/ έννοιεε που σύμφωνα με την κινεζική φιλοσοφία, εκφράζουν πληρότητα και ισορροπία στη ζωή του ανθρώπου και αντιπροσωπεύονται από τιε 5 νότεε τηε πεντστονικήε κλίμακαε. (β) Οι μαθητέε αυτοσχεδιάζουν
με βάση την έννοια τηε λέξηε που τουε έτυχε (σύνθεση, επίπ. 4). Χρησιμοποιούν
το σταθερό παλμό (στη βασική νότα που τουε έτυχε), μπορντούν (συνήχηση βασικήε νόταε και 5ηε πάνω απ' αυτή), ένα μελωδικό οστινάτο ή/και αυτοσχεδιασμό.
Η σύνθεσή τουε να τελειώνει με τη βασική νότα τηε ομάδαε τουε. Μπορούν να
χρησιμοποιήσουν συνηχήσειε από διάφορεε νότεε τηε πεντστονικήε. Να γράψουν τη δημιουργία τουε. (γ) Η κάθε ομάδα παρουσιάζει την εργασία τηε (εκτέλεση, επίπ. 4). Ο καθηγητήε κατευθύνει τιε ομάδεε έτσ,ι ώστε κάποιεε φορέε να
παίζουν δύο ή περισσότερεε ομάδεε ταυτόχρονα, κάποιεε φορέε όλεε μαζί και
κάποιεε φορέε μια μόνη τηε. Οι μαθητέε ασκούν εποικοδομητική κριτική, για να
αξιολογήσουν τιε συνθέσειε τουε και αυτέε των συμμαθητών τουε (άλλοι στόχοι/αξιολόγηση, επίπ. 5).
6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικόε ελέγχει σε ποιο βαθμό οι μαθητέε (α) δημιουργούν, σε ομάδεε,
δικέε τουε συνθέσειε σε πεντατονικέε κλίμακεε, που περιλαμβάνουν οργανωμένο αυτοσχεδιασμό και ενορχήστρωση (σύνθεση, επίπ. 5), (β) εφαρμόζουν δημι-

Μ Ο Υ Σ Ι Κ Η Α* Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο Υ

ουργικά TIS εμπειρίεε που απέκτησαν, παίρνουν αποφάσειε σε σχέση με την
ενορχήστρωση και την παρουσίαση (μουσικά και λεκτικά) τηε δημιουργίαε TOUS,
(γ) μπορούν να γράψουν τη σύνθεσή TOUS στο πεντάγραμμο (άλλοι στόχοι/ σημειογραφία, επίπ. 4) και ασκούν εποικοδομητική κριτική.

7. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Έρευνα στο διαδίκτυο (βλ. Τ. Ε.). Η έρευνα είναι εργασία για το σπίτι, ο εκπαιδευτικόε όμωε μπορεί, αν θέλει, να κάνει μια μικρή παρουσίαση/επεξήγηση, για
περίπου 2'.
7. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικόε παρατηρεί αν οι μαθητέε ερεύνησαν το διαδίκτυο για εξεύρεση
υλικού, που τουε ανέθεσε (άλλοι στόχοι/έρευνα, επίπ. 5).

ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΤΡΑΔΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Άσκ. 1.
(α) φλάουτο (β) γκλόνκενσπίηλ, ξυλόφωνο (γ) γκονγκ
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Β ΕΝΟΤΗΤΑ:
ΥΦΑΙΝΩ ΜΟΥΣΙΚΗ
3 . Ανεβαίνω τη σκάλα
Σκοπόε: Εκμάθηση i n s κλίμακαε i n s Ντο
μείζονοε, του τόνου και του ημιτόνιου.

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΑ
Επίπεδο

1

2

3

4

5

Ακρόασηε

*

*

*

*

*

*

*

*

*

ΕκτέλεσηΒ
Σύνθεσηε
Αλλοι

*
*

*

*

*

*

ΠΟΡΕΙΑ
1. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητέε χρησιμοποιούν οκτώ μπουκάλια με νερό, για να σχηματίσουν την
κλί-μακα τηε Ντο Μείζονοε. Για να το πετύχουν, φυσούν μέσα στα μπουκάλια και
τα κουρδίζουν (στιε συγκεκριμένεε νότεε) προσθέτονταε ή αφαιρώνταε νερό
(βλ. Β. Μ.).
1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικόε ελέγχει κατά πόσο οι μαθητέε αναπτύσσουν την ακουστική τουε
ικανότητα, ερευνούν για να βρουν τιε νότεε τηε ντο μείζονοε (ακρόαση, επίπ. 1)
και αναγνωρίζουν ακουστικά τιε νότεε τηε κλίμακαε τηε Ντο Μείζονοε. (ακρόαση, επίπ. 2).

2. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Για φωνητική προθέρμανση οι μαθητέε τραγουδούν τη μείζονα κλίμακα τηε ντο
ταυτόχρονα με την εκτέλεση τηε κλίμακαε στα μπουκάλια (εκτέλεση, επίπ. 1)
2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικόε διαπιστώνει αν οι μαθητέε τραγουδούν με ορθό τόνο, αναπνοή,
στάση, φράσειε και έκφραση.
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3. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Ο καθηγητήε διδάσκει το τραγούδι Ή σκάλα τηε χαράε" (βλ. Β. Μ.), (α) Οι μαθητέε τραγουδούν με φθόγγουε (σολφέζ) τιε τέσσεριε πρώτεε φράσειε του τραγουδιού Ή σκάλα τηε χαράε" (εκτέλεση, επίπ. 2) Γίνεται αναφορά στο τέμπο και
το μέτρο (βλ. Β. Μ.), (β) Γίνεται χωρισμόε των φράσεων του τραγουδιού Ή
σκάλα τηε χαράε" (άλλοι στόχοι/μορφή, επίπ. 4). Οι μαθητέε κυκλώνουν την
πρώτη νότα τηε κάθε φράσηε και σχηματίζουν την κλίμακα τηε Ντο Μείζονοε
στο Τ. Ε.
3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικόε παρατηρεί αν οι μαθητέε μπορούν να διαβάσουν παρτιτούρα
που περιέχει γνωστούε φθόγγουε (άλλοι στόχοι/ σημειογραφία, επίπ. 1) και
να αναγνωρίσουν οπτικά (άλλοι στόχοι/ σημειογραφία, επίπ. 1) την κλίμακα
τηε Ντο Μείζονοε.

4. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Ενορχήστρωση. Οι μαθητέε εκτελούν τη συνοδεία του τραγουδιού Ή σκάλα τηε
χαράε" (εκτέλεση, επίπ.3) (βλ. Β. Μ.). Χωρίζονται σε δύο ομάδεε: Η Α'ομάδα
τραγουδά το τραγούδι ενώ. η Β ' ομάδα συνοδεύει. Τη δεύτερη φορά, οι δύο ομάδεε αλλάζουν ρόλουε (εκτέλεση, επίπ. 5).
4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικόε ελέγχει σε ποιο βαθμό οι μαθητέε συγχρονίζονται, διαβάζουν
παρτιτούρα και μαθαίνουν να ακούν ο έναε τον άλλο.

5. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
(α) Ο καθηγητήε διδάσκει ακουστικά το ημιτόνιο σε σύγκριση με τον τόνο. Χρησιμοποιεί ωε παραδείγματα την αρχή από το έργο "Στην Ελίζα" του Μπετόβεν και
"Πρόσωπα με μεγάλα αφτιά" "Καρναβάλι των ζώων" του Σαιν-Σανε. (β) Οι μαθητέε συμπληρώνουν τα ημιτόνια στην κλίμακα τηε Ντο Μείζονοε στο Τ. Ε. (άσκ.
1 β και γ).
5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικόε παρατηρεί αν οι μαθητέε ακούν με προσοχή πολύ σύντομα ηχογραφημένα αποσπάσματα (ακρόαση, επίπ. 2), διακρίνουν ακουστικά τη διαφορά του τόνου από το ημιτόνιο (ακρόαση, επίπ. 5), διακρίνουν οπτικά τη διαφορά
του τόνου από το ημιτόνιο με τη χρήση του μουσικού πληκτρολογίου (άλλοι στόχοι/σημειογραφία, επίπ. 1), χρησιμοποιούν τον οδηγό τηε μουσικήε ακρόασηε.
(άλλοι στόχοι/ανάλυση, επίπ. 3), γνωρίζουν τη δομή τηε κλίμακαε τηε Ντο Μείζονοε (άλλοι στόχοι/θεωρία, επίπ. 2) και αναγνωρίζουν αν μια παρτιτούρα είναι γραμμένη στην Ντο Μείζονα (άλλοι στόχοι/θεωρία, επίπ. 5).
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6. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
1. Δημιουργικέε Εργασίεε (βλ. Ασκ. 4, Τ. Ε.): Οι μαθητέε χωρίζονται σε τέσσεpis ομάδεε, για να δημιουργήσουν μια μελωδία τεσσάρων μέτρων (δύο φράoeis) (σύνθεση, επίπ. 5) σε δοσμένο ρυθμό: Οι Ομάδεε Α και Γ να χρησιμοποιήσουν OS νότεε ΝΤΟ-ΣΟΛ. Οι ομάδεε Β και Δ να χρησιμοποιήσουν us νόιεε ΣΟΛΝΤ01. Γράφουν τη σύνθεσή TOUS με συμβατική σημειογραφία (άλλοι στόχοι/
σημειογραφία, επίπ. 4). Γίνεται παρουσίαση δύο ομάδων κάθε φορά: Πρώτα
παρουσιάζουν τη μελωδία TOUS ΟΙ ομάδεε Α ' και Β ' η μια μετά την άλλη, χωρίε
να σταματούν και ύστερα οι ομάδεε Γ ' και Δ ' με τον ίδιο τρόπο (εκτέλεση, επίπ.
4). Οι μαθητέ5 σχολιάζουν και αξιολογούν TIS δικέε TOUS συνθέσει και αυτέ5
των συμμαθητώνTOUS.(άλλοι στόχοι/αξιολόγηση, επίπ. 5).
6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικόε διαπιστώνει αν οι μαθητέ5 συγχρονίζονται, παίρνουν αποφάσειε για τα όργανα που θα χρησιμοποιήσουν, συνεργάζονται oris ομάδε5 TOUS
και αξιοποιούν TIS εμπειρίε5TOUSστη σύνθεση μουσική5.
7. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητέ5 ακούν μικρό απόσπασμα από τα μουσικά κομμάτια "Can-Can" (απόσπασμα, Όρφέαε στον Άδη") του Jacques Offenbach και "Χελώνεε" (Καρναβάλι των ζώων) του Camille Saint-Saens (ακρόαση, επίπ. 4), για να συγκρίνουν τη
διαφορά στιε αξίεε, στο τέμπο και στην ενορχήστρωση, μεταξύ "Can-Can" του J.
Offenbach και "Χελώνεε" του C. Saint-Saens (βλ. Τ. Ε., άσκ. 3). Γίνεται ακρόαση
ή παρακολούθηση σε DVD του τραγουδιού "Η σκάλα τηε xapas" από το μουσικό
έργο "Η μελωδία Tns ευτυχίαε".
7. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικ05 ελέγχει σε ποιο βαθμό οι μαθητέε μπορούν να συγκρίνουν δύο
ξεχωριστά κομμάτια μουσικήε cos npos το ύφο5 (ακρόαση, επίπ. 5), να παρακολουθούν με προσοχή σε ακρόαση/DVD το απόσπασμα από το Μιούζικαλ "Η μελωδία Tns ευτυχίαε" (Sound of Music), όπου ακούγεται η "Σκάλα Tns χαράε".
(ακρόαση, επίπ. 3), να εκφράζουν τα συναισθήματάTOUSκαι να περιγράφουν την
ατμόσφαιρα που δημιουργείται από TIS ακροάσειε (άλλοι στόχοι/έκφραση, επικοινωνία, επίπ. 5). Enians, σε ποιο βαθμό οι μαθητέε μπορούν να βρουν πληροφορίεε για TOUS συνθέτεε Richard Rodqers, Jacques Offenbach, Camille SaintSaens για τα έργα TOUS καθώε και για το Μιούζικαλ "Η μελωδία Tns ευτυχίαε"
(άλλοι στόχοι/ πληροφορίεε, επίπ. 3) από διάφορεε πηγέε και τοδιαδίκτυο.
ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΤΡΑΔΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Άσκ. 3

ΟμοιότητεΞ και διαφορέΞ

Έργα

"Can-Can" του Ζ. Όφενμπαχ.

θέμα

Το ίδιο

"Χελώνεε" (από το έργο "Το Καρναβάλι των
Ζώων") του Κ. Σαιν Σανέ
Το ίδιο

Συμφωνική ορχήστρα

Πιάνα, έγχορδα.

Μουσικά Όργανα
Ρυθμική Αγωγή
Έκφραση

Γοργή

Αργή

Χαρούμενη, κ.ά.

Κωμική, ειρωνική, κ.ά.
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ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥ Α.Π.Σ.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Τραγούδια/Εκτέλεση/ Ενορχήστρωση: Ή
Ψαροπούλα" "Malymboo". Kavovas: "Γέλιο,
γέλιο και τραγούδι".

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Να τραγουδούν με ορθή στάση, ορθό
τόνο, αναπνοή και σωστή έκφραση.
Συγχρονισμό5 και σωστή τεχνική στην
εκτέλεση και ενορχήστρωση.

ΑΚΡΟΑΣΗ
Gustav Hoist: "Apns, ο θεόε του πολέμου"
από τη Σουίτα "Οι ΠλανήτεΞ". Camille
Saint-Saens: Πρόσωπα με μεγάλα αφτιά,
Ελέφανταε, Ο κούκο5, Πουλιά που πετούν
«Το καρναβάλι των ζώων».

Να αναγνωρίζουν ακουστικά: Πιτσικάτο
(pizzicato), έγχορδα, άρπα, κόρνο, φαγκότο,
κόντρα-φαγκότο, τρομπόνι, τούμπα, την
κλίμακα Tns Σολ Μείζονοε (μέσα από
ακροάσειε). Να γράφουν μουσική
ορθογραφία.

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Ανάγνωση και γραφή παρτιτούραΞ.

Να μάθουν για τη ζωή και το έργο
Γκούσταβ Χολστ και Καμίγ Σαιν-Σανε

ΣΤΟΧΟΙ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Επανάληψη των εννοιών των προηγούμενων εννέα μαθημάτων. Εκμάθηση τηε κλίμακαε Σολ Μείζονοε. Στρατιωτικό τύμπανο,
τύμπανα ορχήστραε, έγχορδα, άρπα,
κόρνο, φαγκότο, κόντρα-φαγκότο, τρομπόνι,
τούμπα. Νότα Φα#

Εκτέλεση τραγουδιών σε ερώτηση
απάντηση με συνοδεία οστινάτι.

Διάρκεια: 1 περίοδοε

Υλικά και μέσα για τον καθηγητή/τρια: CD player, μελωδικό όργανο, Η.Υ.. Αρμονικό,

μελωδικό και κρουστό όργανο.
Για το Μαθητή/τρια: Μελωδικό ή ρυθμικό όργανο.
Ηχητικά παραδείγματα: G. Hoist: "Apns, ο Θε05 του πολέμου" (Σουίτα Όι Πλανήτεε").
C. Saint-Saens: "Πρόσωπα με μεγάλα αφτιά", "Ελέφαντα", "Ο KOUKOS", "Πουλιά που
πετούν" ("Το καρναβάλι των ζώων").

\\Λ

Γ'ΕΝΟΤΗΤΑ:
As κάνουμε μια επανάληψη (1)

Σκοπόε: Επανάληψη: ερώτηση-απάντηση, οστινάιο, όργανα i n s opxhcrrpas, κλίμακεΞ (πενταιονική, Νιο μείζων).

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΑ
Επίπεδο

1

Axpoaons
Εκτέλεση5

2

3

*

*

*

*

*

*

4

5
*

*

Σύνθεσηε
Αλλοι

ΠΟΡΕΙΑ
1. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Ερώτηση-Απάντηση. Οστινάιο. Οι μαθητέΞ τραγουδούν το αφρικάνικο τραγούδι "Malymboo" (εκτέλεση, επίπ. 2), το οποίο αποτελείται από μια ερώτηση-απάντηση (call and response) και συνοδεύεται από τρία ρυθμικά οστινάτι (εκτέλεση,
επίπ. 3). Ο εκπαιδευτικόε μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα, δύο ή όλα τα οστινάτι
(Β.Μ.). Γίνεται επανάληψη τηε 'ερώτησηε-απάντησηε' και του 'οστινάτο'.
1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικόε επιβεβαιώνει αν οι μαθητέε έχουν δεξιότητεε στη χρήση τηε
ερώτησηε-απάντησηε και του οστινάτο.

2. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οστινάτο. Ακρόαση. Γίνεται ακρόαση αποσπάσματοε του έργου "Apns, ο θεόε
του πολέμου" (Σουίτα "Οι ΠλανήτεΞ") του Gustav Hoist (διάρκεια: 3:16 - Μέροε
Α, ολόκληρου: 7': 1 1") (ακρόαση, επίπ. 3). Οι μαθητέε συμπληρώνουν ψύλλο
ακρόασηΞ στο Β. Μ (ακρόαση, επίπ. 5).
2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικόε παρατηρεί αν οι μαθητέε ακούν με προσοχή το πιο πάνω απόσπασμα, συμπληρώνουν με επιτυχία το φύλλο ακρόασηε και ότι πληροφορήθηκαν για
το έργο "Apns, ο Qeos του πολέμου" (Σουίτα "Οι Πλανήτεε") και το συνθέτη.
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3. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
(α) Οι μαθητέε τραγουδούν το δίφωνο κανόνα "Γέλιο, γέλιο και τραγούδι" στη Ντο
μείζονα (εκτέλεση, επίπ. 4). Ο εκπαιδευτικόε αναφέρεται στο staccato (εκτέλεση, επίπ. 2) (άλλοι στόχοι/σημειογραφία, επίπ. 1), (β) Γίνεται επανάληψη Tns
κλί-μακαε ms Ντο μείζονοε. Οι μαθητέε τραγουδούν (εκτέλεση, επίπ. 1) και
εκτελούν σε απλή ενορχήστρωση (εκτέλεση, επίπ. 4) το ελληνικό νησιώτικο
τραγούδι "Η Ψαροπούλα". Ο εκπαιδευτικόε αναφέρεται στην κλίμακα ins Σολ
μείζονοε, την εκτελεί και ζητά από TOUS μαθητέε να την τραγουδήσουν και να
προσέξουν τα ημιτόνια. Οι μαθητέε εργάζονται στο Τ. Ε. ,για να σχηματίσουν την
κλίμακα τηε Σολ μείζονοε και να σημειώσουν τα ημιτόνια. Γίνεται αναφορά στον
'οπλισμό' και στην 'αλλοίωση'.
3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικόε ελέγχει σε ποιο βαθμό οι μαθητέ5 εκτελούν σωστά τον κανόνα
και το στακάτο, εκτελούν συγχρονισμένα ενορχηστρωμένο το τραγούδι "Η ψαροπούλα" και αντιλαμβάνονται και σχηματίζουν σωστά την κλίμακα Tns Σολ μείζονοε.

4. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Όργανα tns Ορχήστραε. Γίνεται σύντομη επανάληψη των βασικών ομάδων των
μουσικών οργάνων τηε Συμφωνικήε Ορχήστρα5 και ακρόαση αποσπασμάτων
από το έργο "To Καρναβάλι των Ζώων" του C. Saint-Saens: Γάιδαροι (διάρκεια:
0':40"), Ελέφανταε (διάρκεια: 1 ':24"), Ο κούκο5 (διάρκεια: 2': 10"), Πουλιά που πετούν (διάρκεια: 1 ':25") (ακρόαση, επίπ. 5). Ο εκπαιδευτικόε αναφέρεται στο βιολί,
στο κοντραμπάσο, στο κλαρίνο και στο φλάουτο. Οι μαθητέ5 εργάζονται στο Τ. Ε.
σε ασκήσειs επανάληψηε.
4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικόε ελέγχει σε ποιο βαθμό οι μαθητέε είναι ικανοί να αναγνωρίσουν
τη χροιά των μουσικών οργάνων βιολί, κοντραμπάσο, κλαρίνο και φλάουτο. Επίons διαπιστώνει αν οι μαθητέε πληροφορήθηκαν για το έργο "Το Καρναβάλι των
Ζώων" του C. Saint-Saens (άλλοι στόχοι/πληροφορίεΒ, επίπ. 3).

ΛΥΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΑΘΗΤΗ
ΦΥΛΛΟ ΑΚΡΟΑΣΗΣ: Gustav Hoist: Apns, ο θεόε του πολέμου.
1. Οστινάτο: στρατιωτικά τύμπανα, τύμπανα ορχήστρα5, έγχορδα, άρπεε.
2. Θέμα Α: κόρνα, φαγκότα, κόντρα-φαγκότα. Επαναλαμβάνεται από τα τρομπό3. τρομπόνια και τούμπα.

ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΤΡΑΔΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Άσκ. 2. Μουσική Ορθογραφία στην κλίμακα Tns Σολ μείζονοε. (βλ. Τ. Ε., Άσκηση
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Άσκ. 3. Αντιστοίχισα
• Ασχημούλα, η πριγκίπισσα των παγόδων - Moopis Ραβέλ (Maurice Ravel)
• Το νανούρισμα του Jimbo - Κλωντ Ντεμπυσί (Claude Debussy)
• Σεκουέντζα 111 για γυναικεία φωνή - Λουτσιάνο Μπέριο (Luciano Berio)
• Καριγιόν - Ζωρζ Μπιζέ (Georges Bizet)
• Το καρναβάλι των ζώων - Καμίγ Zaiv-Zavs (Camille Saint-Saens)
•

1492 Η κατάκτηση του Παραδείσου - Βαγγέληε Παπαθανασίου

• Συμφωνία του Νέου Κόσμου - Άντονιν Ντβόρζακ (Antonin Dvorak)
• Η Μελωδία Tns Eutuxias - Ρίτσαρντ Ρότζερε (Richard Rodqers)
• Οδηγόε στην Ορχήστρα - Μπέντζαμιν Μπρίττεν (Benjamin Britten)
Άσκ. 4. Ακουστική Αξιολόγηση.
1. Αριράνγκ, Δεν υπάρχει οστινάτο, Πεντατονική, χορωδία και ορχήστρα
2. Γιάννη μου το μαντήλι σου. Δεν υπάρχει οστινάτο, Πεντατονική, Φωνή και παραδοσιακό κλαρίνο, λαούτο, βιολί..
3. Α Μότσαρτ/Χάϋντν: 1 η κίνηση (Συμφωνία των παιχνιδιών). Δεν υπάρχει οστινάτο, Σε μείζονα κλίμακα, Ορχήστρα εγχόρδων και παιχνίδια.
4. Ραβέλ: Μπολερό. Υπάρχει οστινάτο στο ρυθμό του Μπολερό. Σε μείζονα κλίμακα. Συμφωνική ορχήστρα.
Άσκ. 5. Σταυρόλεξο. Οριζόντια: 1. έγχορδα 2. μείζων 3. σουίτα 4. οστινάτο
5. βιολί 6. γκονγκ
Κάθετα: 1. πνευστά 2. ένταση 3. χροιά 4. Λα 5.Κορ 6. ημιτόνια 7. σαξόφωνο
8. κλίμακα 9. ξύλινα 10, μεταλλόψωνο.

Δ'ΕΝΟΤΗΤΑ:

Υ Φ Α Ι Ν Ω ΚΙ Α Λ Λ Η ΜΟΥΣΙΚΗ

1. Μουσική σε δύο xpovous
2. Α, Β στη σειρά
3. Τί-κε-τα-κε
4 . Μουσική σε κύκλο

ΜΟΥΣΙΚΗ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥ Α.Π.Σ.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Τραγούδι, Εκτέλεση, Ενορχήστρωση,
Κανόνας, Εναλλαγή συγχορδιών I-IV.
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
Δημιουργία μουσικής, Αυτοσχεδιασμός,
Μελοποίηση.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Συγχρονισμός / σ ω σ τ ή τεχνική στην
εκτέλεση κρουστών οργάνων τάξης με
καθορισμένο ύψος (δύο επικρουστήρες).
Απομνημόνευση.
Χρήση μουσικών εκφραστικών στοιχείων,
δεκάτων έκτων, διμερούς μορφής και
μορφής ροντό στις συνθέσεις.

ΑΚΡΟΑΣΗ
Συνοδεία ακρόασης με ρυθμική
ενορχήστρωση. Μουσική ορθογραφία.

Ακουστική αναγνώριση: αξίες (όγδοα,
τέταρτα, μισά, παύση τετάρτου, δέκατα έκτα)
διμερής μορφή, ροντό, φλάουτο,τρομπέτα
καμπάνες, εναλλαγή δύο συγχορδιών (I - IV).

ΑΛΛΟΙ
Ανάγνωση και γραφή παρτιτούρας.
Έρευνα στο διαδίκτυο. Πληροφορίες: κοντσέρτο, ροντό, τρομπέτα, καμπάνες.

Παρουσίαση. Γραφή και ανάγνωση
συμβατικής σημειογραφίας. Οπτική

ΣΤΟΧΟΙ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Τραγούδι, ενορχήστρωση, ακροάσεις,
σύνθεση σε Διμερές μέτρο, Διμερή Μορφή,
μορφή Ροντό, χρήση ογδόων, τετάρτων,
μισών, παύσης τετάρτου και δεκάτων έκτων. Συνοδεία, Αυτοσχεδιασμός. Φλάουτοπίκολο.

Διμερής Μορφή, Μορφή ροντό. Δεξιότητες εκτέλεσης οργάνων τάξης. Χρήση
γνωστών αξιών. Ακουστική και οπτική
αναγνώριση: Φλάουτο, πίκολο, ξύλινα
πνευστά, όργανα της ορχήστρας.
Διαφορές - ομοιότητες στη Διμερή μορφή
(Α και Β) Δεξιότητες εκτέλεσης οργάνων
τάξης. Εμπειρίες αρμονικής συνοδείας.

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ
Έρευνα στο διαδίκτυο, Πολιτισμός, Επικοινωνία, Συνεργασία, Κριτική σκέψη, Σύνθεση
Μάνος Λόίζος, Περίοδος δικτατορίας στην Ελλάδα, Ιστορία, Σύγκριση, Χώρος-Χρόνος,
Παράδοση, ΜεταβολήΈξέλιξη, Ομοιότητα-Διαφορά.

Διάρκεια: 4 περίοδοι
Υλικά και μέσα για τον καθηγητή/τρια: CD player, μελωδικό όργανο, Η.Υ., Αρμονικό,
μελωδικό και κρουστό όργανο.
Για το Μαθητή/τρια: Μελωδικό ή ρυθμικό όργανο, Η.Υ.
Ηχητικά παραδείγματα: Ν. Σκαλκώτα: Ήπειρώτικοε" ( 5 Ελληνικοί χοροί για έγχορδα).
Μ. Θεοδωράκη: "Φινάλε" (μπαλέτο "Ζορμπάε"). J. S. Bach: Badinerie (Σουίτα αρ.2). G.
Fr. Handel: Coro (Σουίτα "Μουσική των νερών"). Ν. Rimsky-Korsakov: Το πέταγμα Tns
άγριαε μέλισσαε. J. Haydn: Κοντσέρτο για τρομπέτα, III. Ζ. Kodaly:To Βιεννέζικο μουσικό ρολόι (Σουίτα "Χάρυ Γlavos").

ΔΈΝΟΤΗΤΑ:
Υ Φ Α Ι Ν Ω ΚΙ Α Λ Λ Η Μ Ο Υ Σ Ι Κ Η
1. Μουσική σε δύο xpovous

Σκοπόε: Γνωριμία με το διμερέ5 μέτρο και τα
νυκτά μουσικά όργανα, μπουζούκι και μπαγλαμάε.

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΑ
Επίπεδο

1

2

Ακρόασηε
Εκτέλεσπε

*

*

Σύνθεσηε
Άλλοι

*

3

4

5

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

ΠΟΡΕΙΑ
1. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Άσκηση χαλάρωσηβ. Οι μαθητέε και ο καθηγητήΞ χτυπούν 8 φορέΞ ελαφρά τα
δάκτυλα των χεριών στο κεφάλι, ενώ μετρούν μεγαλόφωνα μέχρι το 8, ύστερα
CJTOUS ώμουε, στα πόδια, στα γόνατα και στα παπούτσια. Αμέσωε μετά επαναλαμβάνουν το ίδιο, ενώ χτυπούν 4 φορέε και μετρούν μέχρι το 4.Ύστερα μέχρι
το 2 και τελευταία μετρούν μόνο μέχρι το 1.
Αναπνευστική Άσκηση. Οι μαθητέε εισπνέουν τέσσεριε κοφτέε, μικρέε εισπνοes με μέτρια ταχύτητα και εκπνέουν με τον ίδιο τρόπο (3 φορέε).
1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικόΞ ελέγχει κατά πόσο οι μαθητέε χαλαρώνουν, παίρνουν τη σωστή
στάση του σώματοε και κατά πόσο έχει δημιουργηθεί άνετη ατμόσφαιρα στην
τάξη.

2. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Kavovas. Οι μαθητέε τραγουδούν τον τρίφωνο κανόνα "Σύρε το χορό" (βλ. Β.
Μ.). Ο εκπαιδευτικόε μπορεί να χρησιμοποιήσει, αν επιθυμεί, τον κανόνα cos δίφωνο, ανάλογα με το επίπεδο των μαθητών του (εκτέλεση, επίπ. 1). Ο εκπαιδευτικόε διδάσκει το μέτρο 2/4. Ενώ οι μαθητέε τραγουδούν μονόφωνα τον
κανόνα "Σύρε το χορό", χτυπούν τον παλμό του τραγουδιού, χτυπούν την έμφαση με πάτσεν (χτύπημα crcous μηρούε) και τον άλλο χρόνο με παλαμάκια και
ανακαλύπτουν ότι υπάρχουν δύο χρόνοι σε κάθε μέτρο:ΈναΞ δυνατόΞ (έμφαση)
και tvas αδύνατοε.

ΒΞΒΒΗΠΪΠΞΕΒ

2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικόΞ παρατηρεί αν οι μαθητέε τοποθετούν τη φωνή σωστά, συγχρονίζονται, έχουν σωστή τονικότητα, σωστή έκφραση και ρυθμική ακρίβεια (εκτέλεση, επίπ. 5) καθώε και αν αναγνωρίζουν ακουστικά και οπτικά τα διμερή μέτρα
(άλλοι στόχοι/σημειογραφία, επίπ. 5).

3. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Τραγούδι/xopos. Οι μαθητέε τραγουδούν (ενώ ακούν τη μουσική σε CD ή σε εκτέλεση από τον εκπαιδευτικό) και (όσοι επιθυμούν) χορεύουν το συρτάκι του
Γιώργου Ζαμπέτα (χασαποσέρβικο) (βλ. Β. Μ.) (εκτέλεση, επίπ. 1). Ο εκπαιδευτικόε αναφέρεται στο μπουζούκι και στον μπαγλαμά.
3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικόε διαπιστώνει αν οι μαθητέε τραγουδούν και χορεύουν με χάρη
στο ρυθμό δύο τέταρτα και συγχρονίζονται με τη μουσική.

4. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Τραγούδι/ενορχήστρωση. Ο καθηγητήε διδάσκει ολόκληρο το τραγούδι "Τα
αλάνια" του Βασίλη Τσιτσάνη (βλ. Β. Μ.) (εκτέλεση, επίπ. 2). Οι μαθητέε εκτελούν το ρεφρέν του τραγουδιού "Τα αλάνια" του Βασίλη Τσιτσάνη (εκτέλεση,
επίπ. 2) και μετά το εκτελούν ενορχηστρωμένο (βλ. Β. Μ.) (εκτέλεση, επίπ. 3).
Δίνουν σημασία στην έμφαση. (Σημ. Η ενορχήστρωση είναι ένα δείγμα το οποίο
ο εκπαιδευτικόΞ μπορεί να προσαρμόσει ανάλογα με τα επίπεδα των μαθητών
του και τα μέσα που έχει στη διάθεσή του). Οι μαθητέε τραγουδούν το τραγούδι
"Τα αλάνια" του Βασίλη Τσιτσάνη, αλλά αντί να τραγουδούν το ρεφρέν, το εκτελούν ενορχηστρωμένο (εκτέλεση, επίπ. 5).
4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικόΞ διαπιστώνει αν οι μαθητέε αναπτύσσουν δεξιότητεε εκτέλεσηε
οργάνων τάξηε (εκτέλεση επίπ. 2), εκτελούν σωστά την ενορχήστρωση του ρεφρέν του τραγουδιού "Τα αλάνια", χρησιμοποιούν σωστή τεχνική, με δύο επικρουστήρεε, τα κρουστά όργανα τάξηε με καθορισμένο ύψΟΞ (εκτέλεση, επίπ.
5), αποκτούν δεξιότητεε στην ρυθμική και μελωδική εκτέλεση μουσικών οργάνων (εκτέλεση, επίπ. 5), αναγνωρίζουν ακουστικά και οπτικά TOUS φθόγγουΞ
του ρεφρέν, διαβάζουν και εκτελούν από παρτιτούρα (άλλοι στόχοι/σημειογραφία, επίπ. 4).

5. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Ακρόαση. Οι μαθητέε ακούν τον Ηπειρώτικο" (Πέντε Ελληνικοί Χοροί για έγχορδα) του Ν. Σκαλκώτα, ενώ παρακολουθούν το Φύλλο Ακρόασηε (διάρκεια
μουσικήε 1 ':34") (ακρόαση, επίπ. 4). (Ο εκπαιδευτικόΞ μπορεί, αν επιθυμεί να
επιλέξει μεταξύ τns ακρόασηΞ 1 και rns ακρόασηΞ 2) (Βλ. Β.Μ.).
5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικόε ελέγχει σε ποιο βαθμό οι μαθητέε αναγνωρίζουν ακουστικά το
διμερέΞ μέτρο στον "Ηπειρώτικο" (5 Ελληνικοί χοροί για έγχορδα) Ν. Σκαλκώτα
(ακρόαση, επίπ. 5), κατανοούν το διμερέ5 μέτρο και τα εκφραστικά στοιχεία Tns
μούσι ms, αναγνωρίζουν οπτικά τα όγδοα, τα τέταρτα και τα ήμισυ μέσα από TIS
ακροάσεΐΞ (άλλοι στόχοι/σημειογραφία, επίπ. 5).

6. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Ακουστική αξιολόγηση. Οι μαθητέε αναγνωρίζουν το διμερέε μέτρο (άσκηση
1 α), καθώΞ και τον ήχο μουσικών οργάνων μέσα από μούσικέε ακροάσειε (άσκηση 1 β) που προσφέρει ο Εκπαιδευτικόε (βλ. Τ. Ε.). (Ο εκπαιδευτικόε μπορεί
να επιλέξει μεταξύ rns άσκησηΞ 1 α και άσκησπΞ 1 β).
6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικόΒ παρατηρεί αν οι μαθητέε αναγνωρίζουν ακουστικά το διμερέΞ
μέτρο και τον ήχο των μουσικών οργάνων μέσα από ακροάσεΐΞ και συγκεκριμένα αν ξεχωρίζουν τον ήχο του φλάουτου και του πίκολο από τα άλλα ξύλινα
πνευστά, (ακρόαση, επίπ. 3)

7. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Ακρόαση. Οι μαθητέε ενώ ακούν απόσπασμα από το Φινάλε (μπαλέτο "Ζορμπάε") του Μ. Θεοδωράκη (βλ. Β. Μ.) (ακρόαση, επίπ. 3) διευθύνουν δίνονταε
σημασία στην έμφαση και αναγνωρίζουν ακουστικά το διμερέε μέτρο (ακρόαση, επίπ. 5).
7. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικόΞ ελέγχει σε ποιο βαθμό οι μαθητέε μπορούν να αφουγκράζονται
τη μουσική που ακούν και να φαντάζονται τι εκφράζει.

ΜΟΥΣΙΚΗ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

8. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Δημιουργική Εργασία. Οι μαθητέε, σε ζευγάρια, συνθέτουν μια ερώτηση (4 μέτρα) και μια απάντηση (4 μέτρα) σε διμερέε μέτρο, σε δοσμένεε νότεε (σύνθεση,
επίπ. 4), χρησιμοπούν εκφραστικά στοιχεία ms μουσικήε (f, ρ, cresc, dim., κ.λπ.)
(σύνθεση, επίπ. 5), γράφουν τη σύνθεσή TOUS με συμβατική σημειογραφία (άλλοι στόχοι/ σημειογραφία, επίπ. 4) και την παρουσιάζουν στην τάξη (εκτέλεση,
επίπ. 4).
8. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικόε ελέγχει σε ποιο βαθμό οι μαθητέε είναι ικανοί (α) να συνθέτουν
(αυτοσχεδιάζουν) σε ζευγάρια και να χρησιμοποιούν αντιθέσει, επαναλήψειε και
εκφραστικά στοιχεία OTIS δημιουργικέε TOUS εργασίεε, (β) να εκτελούν τη σύνθεσή TOUS με αυτοπεποίθηση και να χρησιμοποιούν TIS αξίεε που έχουν μάθει (άλλοι στόχοι/ σημειογραφία, επίπ. 2), (γ) να αξιολογούν O S συνθέσει TOUS και να
ασκούν εποικοδομητική κριτική eras συνθέσειε TOUS και eras συνθέσει των συμμαθητών TOUS (άλλοι στόχοι/αξιολόγηση, επίπ. 5).

9. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητέε ερευνούν το διαδίκτυο, για να συλλέξουν πληροφορίεε σχετικά με την
κατασκευή των ελληνικών λαϊκών οργάνων: μπουζούκι, μπαγλαμάε. Παρουσιάζουν την εργασία TOUS ennv τάξη.
9. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικόε διαπιστώνει αν οι μαθητέ5 χρησιμοποιούν το διαδίκτυο (α) για να
ερευνούν και να παρουσιάζουν στην τάξη τα νυκτά όργανα μπουζούκι και μπαγλαμά (άλλοι στόχοι/έρευνα επίπ. 3) και (β) για να συλλέγουν πληροφορίεε
σχετικά με την κατασκευή των Ελληνικών λαϊκών οργάνων: μπουζούκι, μπαγλαμάε (άλλοι στόχοι/έρευνα, επίπ. 5).

B

a

a

B

B

Άσκηση αρ. 1 (Τετράδιο Εργασιών) Ακουστική Αξιολόγηση.
(α) Απαντήσει: 1. ΝΑΙ. 2. ΝΑΙ. 3. ΟΧΙ. 4. ΟΧΙ. 5. ΝΑΙ.
(β) Απαντήσει: 1. Μπασσούν, Συμφωνική Ορχήστρα. 2. Φωνή, Μπουζούκι, Μπαγλαμάε, Κιθάρα, Ντραμε, Μπάσο. 3. Ορχήστρα εγχόρδων. 4 . 3 Φλάουτα, έγχορδα.

Ι=ΜΙ.Ι^.ΜΜϋϋΙ«.Π

ΔΈΝΟΤΗΤΑ:
Υ Φ Α Ι Ν Ω ΚΙ Α Λ Λ Η Μ Ο Υ Σ Ι Κ Η
2 . Α, Β στη σειρά
ZKonos: Γνωριμία με τη διμερή μορφή,
i n νότα Σι ύφεση και το φλάουτο.
ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΑ
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ΕκτέλεσηΒ
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Άλλοι

*

ΠΟΡΕΙΑ
1. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Αναπνευστικέε Ασκήσειε. Οι μαθητέε εισπνέουν πολύ αργά νιώθωνταε την
κοιλιά και τα πλευρά TOUS να φουσκώνουν, ενώ ο εκπαιδευτικόε μετρά μέχρι το 4.
Κρατούν την αναπνοή TOUS για μερικά δευτερόλεπτα και χαλαρώνουν απότομα.
Φωνητική Άσκηση. Είναι βασισμένη στα πρώτα δύο μέτρα του τραγουδιού "Δέκα παλικάρια" του Μάνου Λοίζου και βοηθά στο να δουλέψει το διάφραγμα και
να τοποθετηθεί σωστά η φωνή. Οι ήχοι πρέπει να είναι πολύ κοφτοί (staccato)
και απαλοί. Σημ. Προσοχή! Τη συγχορδία σε μισό να την παίζει μόνο το αρμόνιο
που συνοδεύει.
1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικόε ελέγχει σε ποιο βαθμό οι μαθητέε παίρνουν τη σωστή στάση του
σώματοε (εκτέλεση, επίπ. 1), τοποθετούν τη φωνή σωστά, εκτελούν σωστά το
στακάτο, συγχρονίζονται, τραγουδούν στη σωστή τονικότητα, με σωστή έκφραση και ρυθμική ακρίβεια.
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2. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Τραγούδι. Ο εκπαιδευτικόε διδάσκει το τραγούδι "Δέκα παλικάρια" του Μάνου
Λοΐζου (εκτέλεση, επίπ. 2) (Βλ. Β.Μ.).
Διδασκαλία τηε διμερούε μορφήε: Οι μαθητέε χωρίζονται σε δύο ομάδεΞ. Η Α '
ομάδα τραγουδά το α ' μέροβ του τραγουδιού (με την επανάληψη) και η Β ' ομάδα τραγουδά το β ' μέρο5 του τραγουδιού (με την επανάληψη). Οι μαθητέε αναγνωρίζουν ότι το α ' μέροε του τραγουδιού είναι διαφορετικό από το β ' μέροε και
παρατηρούν ότι το τραγούδι αποτελείται από δύο μικρά μέρη, το κάθε ένα από τα
οποία επαναλαμβάνεται: α α β β. Ο εκπαιδευτικόε αναφέρεται στη διμερή μορφή (άλλοι στόχοι/μορφή, επίπ. 3).
Εκτέλεση/ενορχήστρωση. Οι μαθητέε εκτελούν το α ' μέροε του τραγουδιού
ενορχηστρωμένο (άλλοι στόχοι/σημειογραφία, επίπ. 4) και τραγουδούν το β '
μέροε, για να γίνει εμπέδωση rns έννοιαε rns διμερού5 μορφήε (εκτέλεση,
επίπ. 3). Αναγνωρίζουν οπτικά τη διμερή μορφή (βλ. Τ.Ε.). Μαθαίνουν την κλίμακα Tns Φα μείζονοε και τη νότα Σι ύφεση (βλ. Τ. Ε.). Αναπτύσσουν δεξιότητεε
στην εκτέλεση μουσικών οργάνων (εκτέλεση, επίπ. 5).
2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικόε διαπιστώνει αν οι μαθητέε (α) ερμηνεύουν σωστά, με σωστή
αναπνοή, σωστή άρθρωση και συγχρονίζονται με τη μουσική (β) αναπτύσσουν
δεξιότητεε στη σωστή ρυθμική και μελωδική εκτέλεση μουσικών οργάνων (γ)
διαβάζουν και εκτελούν από παρτιτούρα, (δ) συντονίζονται, συγχρονίζονται και

3. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Ακρόαση και ενεργόβ συμμετοχή μαθητών, (α) Οι μαθητέε εκτελούν με κρουστά όργανα τάξηε με σωστή τεχνική (εκτέλεση, επίπ. 5) ή με χρήση του σώμαTOS cos κρουστού οργάνου την ενορχήστρωση Tns "Badinerie" (ορχηστρική
Σουίτα No 2 στη Σι Ελάσσονα) του J.S. Bach (ενορχ. Jose Godhino) (ακρόαση,
επίπ. 2), (βλ. Β. Μ.) (β) Οι μαθητέε ακούν και συνοδεύουν τη "Badinerie" από
την ορχηστρική Σουίτα No 2 στη Σι Ελάσσονα του J.S. Bach (με ρυθμική ενορχήστρωση του Jose Godinho) (βλ. Β. Μ.), (διάρκεια: 1 ':56"). Ακούν το φλάουτο
(ακρόαση, επίπ. 4). Ο εκπαιδευτικ05 αναφέρεται στο φλάουτο, (ακρόαση, επίπ.
5) και οι μαθητέε ξεχωρίζουν το φλάουτο από τα άλλα ξύλινα πνευστά (άλλοι
στόχοι/, επίπ. 3).
3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικόε ελέγχει σε ποιο βαθμό οι μαθητέε αναγνωρίζουν ακουστικά τη
διμερή μορφή στη "Badinerie" του J.S. Bach onoos enions τα όγδοα, τα τέταρτα,
τα μισά και την παύση τετάρτου μέσα από TIS πιο πάνω ακροάσειε (ακρόαση,
επίπ. 5).

ΒΙΒΛΙΟ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Υ

4. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Αυτοσχεδιασμό^ σε ζευγάρια.
Οι μαθητέε αυτοσχεδιάζουν σε ζευγάρια τη δική TOUS ρυθμική σύνθεση με τη
χρήση του σώματοε, cos κρουστού οργάνου (παλαμάκια, χτύπημα crrous μηρούε, τα πόδια στο πάτωμα κ,λπ.) (σύνθεση, επίπ. 3). Τονίζουν τιε αντιθέσειε
μεταξύ του α (πρώτου) και του β (δεύτερου) μέρουε (σύνθεση, επίπ. 4) και χρησιμοποιούν επαναλήψειε και εκφραστικά στοιχεία τηε pouoims (f, ρ, cresc.,
dim., κ,λπ.) (σύνθεση, επίπ. 5). (Σημ. Αυτή η δραστηριότητα δεν χρειάζεται χρόνο προετοιμασίαΞ. Ο έναε μαθητήε θα αυτοσχεδιάζει μια πολύ σύντομη ρυθμική ερώτηση, την οποία αμέσωε θα επαναλαμβάνει και ο άλλοε μαθητήε θα του
απαντά με μια διαφορετική σύντομη ρυθμική απάντηση, την οποία επίσηε θα
επαναλαμβάνει. Δηλαδή, ααββ).
4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικόε παρατηρεί αν οι μαθητέε μπορούν να αυτοσχεδιάζουν σε ζευγάρια και να χρησιμοποιούν αντιθέσει, επαναλήψειε και εκφραστικά στοιχεία
OTIS δημιουργικέετουε εργασίεε.

5. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Ακρόαση. Οι μαθητέε ακούν (ακρόαση, επίπ. 3) και αναγνωρίζουν τη διμερή
μορφή στο "Coro" από τη Σουίτα "Μουσική των νερών" του Γκέοργκ Φρέντερικ
Χαίντελ (διάρκεια: 1 ':23")(βλ. Β. Μ.) (ακρόαση, επίπ. 5).
5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικόε διαπιστώνει αν οι μαθητέε αναγνωρίζουν τη διμερή μορφή στο
"Coro" (Σουίτα "Μουσική των νερών") του G.Fr.Handel.

6. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Ακουστική Αξιολόγηση. Οι μαθητέε αναγνωρίζουν τη διμερή μορφή σε ακουστικά (βλ. Τ. Ε.) ή/και σε ρυθμικά παραδείγματα που εκτελεί ο εκπαιδευτικόΞ.
Ακουστικά παραδείγματα: (α) B.Bartok: Παιδικά κομμάτια για πιάνο αρ. 1. Οι μαθητέε διακρίνουν TIS διαφορέε και TIS ομοιόιηιεε μεταξύ του Α και του Β (άλλοι
στόχοι/, επίπ. 5) (διάρκεια: 40") (β) P.I.Tchaikovsky: Τρέπακ (ρωσικόε xopos)
(διάρκεια: 1': 1 1") (γ) Σαμιώτισσα (1 στροφή) (δ) Pandur, pandur, andanduri
( O U Y Y P I K O S xopos).
6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικόε εξακριβώνει αν οι μαθητέε ξεχωρίζουν τη διμερή μορφή σε
ακουστικά παραδείγματα.

ΜΟΥΣΙΚΗ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
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7. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Δημιουργική Εργασία, (βλ. Τ. Ε.) Οι μαθητέε (α) συνθέτουν σε ζευγάρια μια μελωδία με δοσμένεε νότε5, σε διμερή μορφή: Α (4 μέτρα) + Β (4 μέτρα), (σύνθεση, επίπ. 4). Φροντίζουν να υπάρχει αντίθεση μεταξύ Α μέρουε και Β μέρουε
και χρησιμοποιούν εκφραστικά στοιχεία τηε μουσικήε (f, ρ, cresc., dim., κ,λπ.)
(σύνθεση, επίπ. 4 ) (β) γράφουν τη σύνθεσή TOUS με συμβατική σημειογραφία
(άλλοι στόχοι/ σημειογραφία, επίπ. 4 ) (γ) παρουσιάζουν τιε εργασίεε TOUS
OTOUS συμμαθητέ5 TOUS (εκτέλεση, επίπ. 4): Α (α α) Β (β β) και ασκούν εποικοδομητική κριτική OTIS σ υ ν θ έ σ ε ι TOUS και σ' αυτέε των συμμαθητών TOUS (άλλοι
στόχοι/αξιολόγηση, επίπ. 5).
7. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικόε ελέγχει σε ποιο βαθμό οι μαθητέε δημιουργούν μικρέε μελωδίεε σε διμερή μορφή και ασκούν εποικοδομητική κριτική OTIS συνθέσειS TOUS και
σ' αυτέε των συμμαθητών TOUS.

ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΤΡΑΔΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Μουσική και σχήματα. Άσκ. αρ. 1: (α) ΝΑΙ (β) ΟΧΙ (γ) ΟΧΙ
Ακουστική Αξιολόγηση. Άσκ. αρ. 2: 1. ΝΑΙ 2. ΟΧΙ 3. ΝΑΙ 4. ΝΑΙ

ΔΈΝΟΤΗΤΑ:
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3 . Τί-κε-τα-κε
ZKonos: Αντίληψη των ΔεκάτωνΈκτων

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΑ
1

Επίπεδο

2

3

*

*

Ακρόασηε
ΕκτέλεσηΒ
Σύνθεσηε

*

*

Άλλοι

*

*

4

5

*

*

*

*

*

*

*

ΠΟΡΕΙΑ
1. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Προθέρμανση. Ο εκπαιδευτικό^ βοηθά τα παιδιά να κάνουν προθέρμανση με τέταρτα, όγδοα και δέκατα έκτα, χρησιμοποιώνταΞ την πιο κάτω φωνητική άσκηση.
Η φωνητική άσκηση επαναλαμβάνεται χρωματικά npos τα πάνω, μέχρι την κλίμακα τηε Φα μείζονοε και έπειτα npos τα κάτω, μέχρι να επιστρέψει στη Ρε μείζονα.
1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικόε παρατηρεί αν οι μαθητέε παίρνουν τη σωστή στάση του σώμαTOS (εκτέλεση, επίπ. 1), τοποθετούν τη φωνή σωστά, συγχρονίζονται, τραγουδούν στη σωστή τονικότητα και ρυθμική ακρίβεια.
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2. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Διδασκαλία των δεκάτων έκτων. Οι μαθητέε (α) εκτελούν το α' μέροε "ens φωνητικήε άσκησηε, μονόφωνα, στη Ντο μείζονα (εκτέλεση, επίπ. 1) (όπωε πιο κάτω).
Αναγνωρίζουν τα τέταρτα (άλλοι στόχοι/ ακρόαση επίπ. 1). (β) χωρισμένοι σε δύο
ομάδεε εκτελούν ταυτόχρονα το α ' και β ' μέροε ins άσκησηε, μόνο στη Ντο μείζονα (εκτέλεση, επίπ. 1). Αναγνωρίζουν τα τέταρτα και τα όγδοα (άλλοι στόχοι/
ακρόαση επίπ. 1). (γ) χωρισμένοι σε τρειε ομάδεε, εκτελούν τη φωνητική άσκηση
(μόνο στη Ντο μείζονα) (άλλοι στόχοι/ ακρόαση επίπ. 2). Αναγνωρίζουν ότι στο γ '
μέροε τραγουδούσαν τέσσεριε συλλαβέε/φθόγγουε σε κάθε τέταρτο (άλλοι στόχοι/ακρόαση επίπ. 2). Ο εκπαιδευτικόε διδάσκει τα δέκατα έκτα (χρήση πίνακα).
2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικόε διαπιστώνει αν τα παιδιά (α) συγχρονίζονται κατά την ταυτόχρονη εκτέλεση τετάρτων, όγδοων και δέκατων έκτων σε ομάδεε και αν τραγουδούν
με ρυθμική ακρίβεια τα δέκατα έκτα και με σωστό τονικό ύψοε (β) αναγνωρίζουν
ακουστικά και οπτικά ότι σε κάθε τέταρτο υπάρχουν τέσσερα δέκατα έκτα (άλλοι
στόχοι/θεωρία, επίπ. 2).

τ ι - κ ε - τ α - κ ε , ΤΙ-ΚΕ-ΤΟ-ΚΕ, Ή-ΚΕ-TQ-ΚΕ, ΤΙ-ΚΕ-ΤΌ-ΚΕ Γ
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τι.

3. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
(α) Οι μαθητέε επαναλαμβάνουν σύντομα ρυθμικά σχήματα/μοτίβα με δέκατα
έκτα που TOUS δίνει ο εκπαιδευτικόβ (β) Αυτοσχεδιάζουν σε ζευγάρια σύντομεε
ρυθμικέε ερωτήσειε και απαντήσει (σύνθεση, επίπ. 2). (Σημ. Η δραστηριότητα
αυτή δε χρειάζεται μελέτη. Απλά. το ένα ζευγάρι μετά το άλλο κτυπά τη δική του
ρυθμική ερώτηση και απάντηση χρησιμοποιώνταε το σώμα ωε κρουστό όργανο). Π.χ.
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3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικόε ελέγχει σε ποιο βαθμό οι μαθητέε αυτοσχεδιάζουν με επιτυχία
σύντομεε ρυθμικέε ερωτήσειε και απαντήσειε που περιλαμβάνουν δέκατα έκτα.
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4. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητέε τραγουδούν το δίφωνο κανόνα "Kookabura" (βλ. Β. Μ.) (εκτέλεση,
επίπ. 2)
4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικόε παρατηρεί αν οι μαθητέε συγχρονίζονται και αν απολαμβάνουν
την εκτέλεση Tns μουσικήε.

5. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Ο καθηγητήε διδάσκει το τραγούδι "Δώδεκα Παιδιά" του Μάνου ΛοΊζου (εκτέλεση, επίπ. 2, βλ. Β. Μ.). Οι μαθητέε εκτελούν το πρώτο μέροε του τραγουδιού
"Δώδεκα παιδιά" του Μάνου Λοίζου (εκτέλεση, επίπ. 3, βλ. Β. Μ.). (Σημ. (α) Τα
τέσσερα δέκατα έκτα στο ίδιο ύψοε διευκολύνουν σε μεγάλο βαθμό την εκτέλεση. (β) Η νότα Σι στην κατάληξη ms πρώτηε φράσηε μεταφέρθηκε μια οκτάβα
πιο ψηλά, για να μπορεί να εκτελεστεί από TOUS αυλούε).
5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικόε ελέγχει σε ποιο βαθμό οι μαθητέ5 (α) τραγουδούν με ρυθμική
ακρίβεια τα δέκατα έκτα και με σωστό τονικό ύψοε (β) εκτελούν μουσική από
παρτιτούρα που να περιέχει τα δέκατα έκτα (εκτέλεση, επίπ. 5, άλλοι στόχοι/
σημειογραφία, επίπ. 4) και έχουν τεχνικό έλεγχο των μουσικών TOUS οργάνων
(εκτέλεση, επίπ. 5).

6. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Ακρόαση. Οι μαθητέε ακούν "Το πέταγμα τηε άγριαε μέλισσαε" του Ν. RimskyKorsakov (ακρόαση, επίπ. 4) και αναγνωρίζουν ακουστικά τα δέκατα έκτα
(ακρόαση, επίπ. 5) (διάρκεια: 1 ':30"). Ο εκπαιδευτικόε δίνει πληροφορίεε για το
έργο "Το πέταγμα Tns άγριαε μέλισσα5" και το συνθέτη Ν. Rimsky-Korsakov (βλ
Β. Μ.) (άλλοι στόχοι/πληροφορίεε επίπ. 2).
6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικόε διαπιστώνει αν οι μαθητέε αναγνωρίζουν ακουστικά τα δέκατα
έκτα.

7. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Δημιουργική Εργασία. Μελοποίηση στίχων. Οι μαθητέε εργάζονται στο Τ. Ε, για
να μελοποιήσουν μια παροιμία, σε δοσμένουε φθόγγουε και ρυθμό (σύνθεση,
επίπ. 4). Χρησιμοποιούν εκφραστικά στοιχεία Tns μουσικήε OTIS συνθέσει TOUS
(σύνθεση, επίπ. 5), παρουσιάζουν τη σύνθεσή TOUS στην υπόλοιπη τάξη (εκτέ-
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λεση, επίπ. 4) και την αξιολογούν εποικοδομητικά καθώε και TIS συνθέσει των
συμμαθητών T O U S .
7. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικόΞ ελέγχει σε ποιο βαθμό οι μαθητέε (α) δημιουργούν OTIS ομάδεε
T O U S και χρησιμοποιούν τα δέκατα έκτα (σύνθεση, επίπ. 4) (β) επιλέγουν μουσικά όργανα για να παρουσιάσουν τη σύνθεση T O U S στην υπόλοιπη τάξη, (σύνθεση, επίπ. 5), (γ) αναπτύσσουν δεξιότητεε στην εκτέλεση των οργάνων, (εκτέλεση, επίπ. 5), (δ) απολαμβάνουν τη μουσική που δημιουργούν και εκφράζουν TIS
ιδέεε και TIS σκέψειετουεγι' αυτήν (άλλοι στόχοι/θετικέε στάσειε, αξιολόγηση,
επίπ. 5), (ε) αποδέχονται την κριτική και συμβάλλουν με εισηγήσειε στη βελτίωση τηε εκτέλεσηΞ Tns μουσικήε και των δημιουργικών εργασιών (άλλοι στόχοι/
αξιολόγηση, επίπ. 5).

8. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Αξιολόγηση. Οι μαθητέε εργάζονται σε ασκήσειs αξιολόγησηε στο Τ. Ε. OTIS
onoies (α) χρησιμοποιούν τα δέκατα έκτα σε σημειογραφία, (β) αναγνωρίζουν
οπτικά τα δέκατα έκτα (άλλοι στόχοι/ σημειογραφία, επίπεδο 3), (γ) γράφουν
Μουσική Ορθογραφία: Ενώ ο εκπαιδευτικόε εκτελεί την πρώτη φράση του "Κερκυραϊκού χορού", οι μαθητέε συμπληρώνουν νότεε με δέκατα έκτα, τα οποία είναι
σε ανιούσα βηματική κίνηση και είναι εύκολο να αναγνωριστούν (δ) αναγνωρίζουν ακουστικά τα δέκατα έκτα μέσα από σύντομα αποσπάσματα των ακροάσεων: C. Μ. von Weber: Χορωδιακό των κυνηγών (όπερα "Ελεύθεροε σκοπευτήΞ"),
Μ. Σουγιούλ: Παιδιά, Tns Ελλάδοε παιδιά και Κυπριακό δημοτικό: Τιλλιρκώτισσα
(ακρόαση, επίπ. 5).
8. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικόΞ ελέγχει σε ποιο βαθμό οι μαθητέε εργάζονται και αναγνωρίζουν ακουστικά τα δέκατα έκτα μέσα από ηχογραφημένα παραδείγματα.

ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΤΡΑΔΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Άσκ. 2. Μουσική ορθογραφία.

Άσκ. 4. (α) ΝΑΙ (β) ΟΧΙ (γ) ΝΑΙ (δ) ΝΑΙ

ΔΈΝΟΤΗΤΑ:
Υ Φ Α Ι Ν Ω ΚΙ Α Λ Λ Η Μ Ο Υ Σ Ι Κ Η
4 . Μουσική σε κύκλο
Σκοπόε: Εξοικείωση με τη μορφή Ροντό

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΑ
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ΠΟΡΕΙΑ
1. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι υαθητέε βρίσκονται σε κύκλο.
1. Εκτέλεση. Μετά από αναπνοέε και χαλάρωση, εκτελούν "Το πρώτο Ροντό"
(εκτέλεση, επίπ. 1): Ο εκπαιδευτικόε χωρίζει T O U S μαθητέε σε τρειε ομάδεε. Στη
συνέχεια καθοδηγεί TOUS μαθητέε να ενορχηστρώσουν "Το Πρώτο Ροντό" με τη
χρήση του σώματοε, cos κρουστού οργάνου (βλ. Β. Μ.). Όλοι υα<!ί εκτελούν ταυτόχρονα το θέυα Α. ενώ η κάθε ουάδα. ξεχωριστά, το δικό Tns επεισόδιο: Α
(βασικό θέμα): οι μαθητέε χτυπούν παλαμάκια το ρυθμό του θέματοε. Β (πρώτο
επεισόδιο): οι μαθητέ5 χτυπούν το ρυθμό του επεισοδίου, OTOUS μηρούε. Α (βασικό θέμα). Γ (δεύτερο επεισόδιο): οι μαθητέε χτυπούν το ρυθμό του επεισοδίου,
όπωε αναφέρεται OTOUS OTIXOUS. Α (βασικό θέμα). Δ. (τρίτο επεισόδιο). Οι μαθητέ5 χρησιμοποιούν μόνο τη φωνή TOUS στο ρυθμό του Επεισοδίου, όπωε αναφέρεται OTOUS OTIXOUS. Α (βασικό θέμα).
2 . 0 εκπαιδευτικόΞ κάνει αναφορά στη μορφή ροντό.
1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικόε παρατηρεί αν οι μαθητέΞ (α) χαλαρώνουν, για να μπορούν να
συγκεντρωθούν (β) απαγγέλλουν ρυθμικά, με ακρίβεια, συγχρονισμό και με ευαισθησία OTOUS χρωματισμούε, στην έμφαση και στη χροιά και (γ) απομνημονεύουν ρυθμικά σχήματα (άλλοι στόχοι/μουσική μνήμη, επίπ. 1)
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2. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι υαθητέΞ επιστοέωουνOTISθέσειSTOUS.Τοανούδι/ενοοχήστοωση. Ο καθηγηm s διδάσκει το τραγούδι Ήταν πικρέε οι μέρεε pas" του Μίκη Θεοδωράκη (βλ. Β.
Μ.) (εκτέλεση, επίπ. 2). Οι μαθητέε (α) παρατηρούν ότι είναι γραμμένο σε Μορφή
Ροντό και σημειώνουν το θέμα Α και τα διάφορα Επεισόδια στο ΒιβλίοTOUS.(β)
χωρίζονται σε δύο ομάδεε. Ο εκπαιδευτικόε μοιράζει ραβδόφωνα και άλλα κρουστά όργανα τάξηε, με καθορισμένο ύψθ5, με TIS νότε5 των δύο συγχορδιών του
τραγουδιού (I και IV). Αν δεν υπάρχουν αρκετά ραβδόφωνα ή κρουστά όργανα με
καθορισμένο ύψοε στην τάξη, μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυλοί (βλ. Β. Μ.). Οι
μαθητέε εκτελούν το θέμα Α (3 μέτρα) ενορχηστρωμένο (εκτέλεση, επίπ. 3) και
με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού εναλλάσσουν TIS δύο συγχορδίεε στα σωστά σημεία (γ) Οι μαθητέ5 εκτελούν το τραγούδι Ήταν πικρέε οι μέρεε pas" του
Μίκη Θεοδωράκη (εκτέλεση, επίπ. 5) cos εξήε:
. Το θέμα Α ενορχηστρωμένο, με την εναλλαγή των δύο συγχορδιών.
Τα διάφορα επεισόδια με τη φωνή.
2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικόε ελέγχει σε ποιο βαθμό οι μαθητέε (α) εκτελούν με ακρίβεια στον
τόνο και το ρυθμό, συγχρονίζονται, αναπτύσσουν δεξιότητεε στην εκτέλεση των
μουσικών οργάνων και στην εναλλαγή δύο συγχορδιών (I - IV) (εκτέλεση, επίπ.
5), (β) αποκτούν ακουστικέε εμπειρίε5 αρμονικήε συνοδείαε (ακρόαση, επίπ. 5),
(γ) αντιλαμβάνονται μέσα από την εκτέλεση τη μορφή ροντό (εκτέλεση, επίπ. 5),
(δ) εκτελούν την ενορχήστρωση από παρτιτούρα (άλλοι στόχοι/ σημειογραφία,
επίπ. 3), (ε) αντιλαμβάνονται τα εκφραστικά στοιχεία Tns μουσικήε (άλλοι στόχοι/έκφραση, επίπ. 4).

3. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Αξιολόγηση. Οι μαθητέε εργάζονται στο Β.Μ. για να αναγνωρίσουν τη Μορφή
Ροντό στο "Το Βιεννέζικο μουσικό ρολόι" (Χάρυ Γιάνοε) του Ζ. Kodaly (διάρκεια:
2': 14") (ακρόαση, επίπ. 5). Ο εκπαιδευτικόε αναφέρεται OTIS σωληνοειδείε καμπάνεε (άλλοι στόχοι/οργανογνωσία, επίπ. 2).
3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικόε διαπιστώνει αν οι μαθητέε αναγνωρίζουν ακουστικά τη μορφή
ροντό και τον ήχο των σωληνοειδών καμπάνων (ακρόαση, επίπ. 5).

4. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Ακρόαση. Γίνεται ακρόαση Tns 3ns κίνησηε του κοντσέρτου για τρομπέτα του J.
Haydn (διάρκεια: 4':25", ακρόαση, επίπ. 3) (βλ. Β. Μ.). Πριν να γίνει η ακρόαση, ο
εκπαιδευτικόε εκτελεί μερικέ5 φορέε το βασικό θέμα Α, ώστε οι μαθητέε να
μπορούν να το αναγνωρίζουν, όταν το ακούν και αναφέρεται στην τρομπέτα (άλλοι στόχοι/οργανογνωσία, επίπ. 2).
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4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικόε διαπιστώνει αν οι μαθητέε αναγνωρίζουν τον ήχο Tns τρομπέτα5
(ακρόαση, επίπ. 3) και αναγνωρίζουν, μέσα από την ακρόαση, τη μορφή ροντό
(ακρόαση, επίπ. 5).

5. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Δημιουργική Εργασία (βλ. Τ. Ε.). Οι μαθητέε σε ομάδεε (α) χρησιμοποιούν δοσμένουε φθόγγουε, για να δημιουργήσουν σε μέτρο που θα επιλέξουν, ένα θέμα
Α και επεισόδια Β, Γ, Δ. Χρησιμοποιούν ενδιαφέροντεε ρυθμούε, χρωμστισμούε,
legato-staccato, κ.τ.λ. (β) ενορχηστρώνουν τη σύνθεσή TOUS, (γ) την καταγράφουν (δ) την παρουσιάζουν στην τάζη (εκτέλεση, επίπ. 4) και την αξιολογούν
(άλλοι στόχοι/ αξιολόγηση, επίπ. 5). (Σημ. Να ενθαρρύνονται να ηχογραφούν
TIS εργαοίεε TOUS και να εμπλουτίζουν με αυτέε το φάκελο επιτευγμάτων TOUS/
Portfolio).
5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικ05 ελέγχει σε ποιο βαθμό οι μαθητέε (α) συνεργάζονται OTIS ομάδεε TOUS, για να δημιουργήσουν το δικό TOUS Ροντό (σύνθεση, επίπ. 4) εφαρμόζουν τιε γνώσειε και TIS πληροφορίεε που απεκόμισαν κατά τη διάρκεια του μαθήματοΞ, (β) αντιλαμβάνονται και αξιοποιούν τα εκφραστικά στοιχεία και τα σημεία δυναμικήε (σύνθεση, επίπ. 5), (γ) παίρνουν αποφάσειε σε σχέση με την
ενορχήστρωση και την παρουσίαση (μουσικά και λεκτικά) τηε δημιουργίαε TOUS
(δ) καταγράφουν τη σύνθεσή TOUS (άλλοι στόχοι/ σημειογραφία, επίπ. 4) (ε)
την παρουσιάζουν στην τάξη και ασκούν εποικοδομητική κριτική (εκτέλεση,
επίπ. 4).

6. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητέε εργάζονται στο σπίτι TOUS σε ασκήσειε αξιολόγησηε (βλ. Τ. Ε.).
6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικόε παρατηρεί αν οι μαθητέε εργάζονται σε ασκήσει s αξιολόγησηε,
αναγνωρίζουν οπτικά τη μορφή ροντό και την απεικονίζουν με ζωγραφιέε και
γεωμετρικά σχέδια.

Ζόλταν Κόνταϋ "Το Βιεννέζικο Μουσικό Ρολόι". Φύλλο Ακρόασηε: 1. 4
φορέε: Εισαγωγή Α-Β-Α-Γ-Α-Δ-Α-Coda 2. Ξύλινα πνευστά, χάλκινα πνευστά, πιάνο και κρουστά (καμπάνεε, γκονγκ, τσελέστα, δίσκοι). 3. Έγχορδα.

Γιόζεφ Χάϊντ "Κοντσέρτο για τρομπέτα και ορχήστρα" III κίνηση. Φύλλο
AKpoaons: 1. Ορχηστρική Εισαγωγή (Α και Β) Α-Β-Α-Γ-Α-Δ-Α (Coda, μέροΞ
του θέματοΞ) 2 . 4 φορέΞ.

Άσκ. 2. (α) opiopos Ροντό (βλ. Β. Μ.) (β) ΑΒΑΓΑΔΑ (γ) να αντιγράψουν την πρώτη
μελωδία.
Εναλλακτικό/ Συμπληρωματικό Υλικό.
L. van Beethoven: Fur Elise (διάρκεια 3':03" π.).

Ε'ΕΝΟΤΗΤΑ:

ΤΑΞΙΔΕΥΩ ΜΕ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

1 α. Ταξίδι στο παρελθόν 1
1 β. Ταξίδι στο παρελθόν 2
2. Στη χώρα του παραμυθιού
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ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥ Α.Π.Σ.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Τραγούδι, Εκτέλεση, Συνοδεία ακρόασηε,
Ενορχήστρωση.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Χαλάρωση, Συγκέντρωση, Επιτάχυνση,
Επιβράδυνση, ΣυγχρονισμόΒ, Τονισμ05,
Διεύθυνση.

Δημιουργία ηχοεικόναε σε μονομερή
μορφή. Σύνθεση σε τριμερέε μέτρο.

Χρήση rallentando, accelerando, a tempo,
τονισμού, χρωματισμών, μονομερούε
μορφήε, τριμερούε μέτρου. Συνεργασία.
Ασκηση εποικοδομητικήε κριτικήΒ.

ΑΚΡΟΑΣΗ
Ακρόαση έργων σε τριμερή μορφή, σε
τριμερέ5 μέτρο, που να περιέχουν
Επιτάχυνση και Επιβράδυνση.

Ακουστική αναγνώριση: Έγχορδα,
πιτσικάτο, φαγκότο, όμποε, τύμπανα Tns
ορχήστρα5, τριμερέΞ μέτρο, τριμερήε
μορφή.

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Ανάγνωση και γραφή παρτιτούραε.
Πληροφορίες για TOUS συνθέτεε και τα
έ ρ γ α TOUS.

Οπτική αναγνωρίση accelerando,
rallentando, a tempo, crescendo,
diminuendo, μονομερήε μορφή, τονισμ05,
σημεία έκφρασηε, σημεία δυναμική5.

ΣΤΟΧΟΙ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Εξοικείωση με τα: accelerando,
rallentando, a tempo, τονισμό, crescendo,
diminuendo, μονομερή μορφή, τετραμερέε
και τριμερέε μέτρο, παρεστιγμένο μισό,
σύνδεση διαρκείαε, χορωδία, φαγκότο,
Κιθάρα, μπάσο κλαρινέτο.

Συνεργασία. Δημιουργία ηχοεικόναε.
Μονομερήε μορφή. Χρήση τονισμών,
χρωματισμών και εναλλαγέ5 στην
ταχύτητα και στην ένταση. Παρουσίαση.
Αυτοαξιολόγηση, ετεροαξιολόγηση.
Οπτική αναγνώριση και χρήση τριμερούε
μέτρου.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ
Έρευνα στο διαδίκτυο, Xcopos-Xpovos, Επικοινωνία, Πολιτισμ05, Συνεργασία,
Παράδοση, Μ ετα βολή - Εξέλ ι ξη, Ομοιότητα-Διαφορά.

Διάρκεια: 3 περίοδοι
Υλικά και μέσα για τον καθηγητή/τρια: CD player, μελωδικό όργανο. Αρμονικό,

μελωδικό και κρουστό όργανο, μαγνητόφωνο ή Η.Υ.
Για το Μαθητή/τρια: Μελωδικό ή ρυθμικό όργανο.
Ηχητικά παραδείγματα: Fr. Schubert: Δόξα στ' όνομα Του (Γερμανική λειτουργία).
R.Rodgers:Έντελβά'1's (Η Μελωδία τηε Euujxias). P.I.Tchaikovsky: Εμβατήριο, Τρέπακ,
Κινέζικοε xopos, Xopos ins ζαχαρένιαε νεράιδαε (Καρυοθραύστηε). Ε. Grieq: Στο
παλάτι του βασιλιά του βουνού (Σουίτα 'Πέερ Γκυντ'). C. Saint-Saens: Καγκουρώ,
πιανίστεε (Το καρναβάλι των ζώων). J. Strauss και J. Strauss II: Pizzicato Polka, opus
234. Ρομάντζα, Ισπανικό Παραδοσιακό. J. Brahms: Ουγγρικόε xopos αρ. 5.

Ε'ΕΝΟΤΗΤΑ:
Τ Α Ξ Ι Δ Ε Υ Ω ΜΕ Τ Η Μ Ο Υ Σ Ι Κ Η
1 α. Ταξίδι στο παρελθόν 1

EKonos: Εξάσκηση και εμπέδωση
i n s αντίληψηε του τριμερούε μέτρου
ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΑ
Επίπεδο

1

2

3

*

*

*

*
*

*

*

*

*

*

*

Ακρόασηε
Εκτέλεσηε

*

Σύνθεση5
Άλλοι

4

5
*
*

ΠΟΡΕΙΑ
1. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Αναπνευστικέε ασκήσει. Οι μαθητέε στέκονται σε κύκλο. Εισπνέουν απότομα
από τη μύτη, στέλλονταε με το μυαλό τον αέρα στην πλάτη. Ενώ εκπνέουν αργά
με ένα ooos
ο καθηγητήε, μετρά αργά μέχρι το 7.
1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικόΞ ελέγχει σε ποιο βαθμό οι μαθητέε συγκεντρώνονται, χαλαρώνουν και χρησιμοποιούντο διάφραγμα.
2. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Μουσική και Κίνηση, (α) Οι μαθητέε ξεκινούν ένα μεγάλο βήμα δεξιά και δύο
μικρά βήματα επί τόπου και ένα μεγάλο βήμα αριστερά και δύο μικρά βήματα επί
τόπου, ενώ ο καθηγητή5 αρχίζει να τραγουδά το "Κυκλαδίτικο τραγούδι του γάμου" (βλ. Β. Μ.) (β) Ο εκπαιδευτικόΞ διδάσκει το παραδοσιακό κυκλαδίτικο τραγούδι του γάμου, φράση npos φράση, xcopis όργανα (εκτέλεση, επίπ. 1) (γ) Οι
μαθητέε χορεύουν σε κύκλο, καθώε τραγουδούν το τραγούδι του γάμου (ε) Κάποιοι μαθητέε χτυπούν την έμφαση, (Ισχυρό - Αδύνατο - Αδύνατο/Ουμ- τσα-τσα),
ενώ οι άλλοι χορεύουν με βήματα σε όλουε TOUS xpovous (εκτέλεση, επίπ. 1),
(στ) Ο εκπαιδευτικόε αναφέρεται στοτριμερέε μέτρο.
2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικόε παρατηρεί αν οι μαθητέε τραγουδούν και κινούνται σε τριμερέε
μέτρο και αν ξεχωρίζουν με βηματισμό την έμφαση από τα δύο αδύνατα μέρη του
μέτρου.
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3. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητέε κάθονται oris θέσειε TOUS. Τραγούδι. Ο εκπαιδευτικά^ διδάσκει το
"Δόξα στ' όνομά Του" ("Heiliq", Γερμανική Λειτουργία) του Franz Schubert στη
Ντο μείζονα (βλ. Β. Μ.), ώστε να μπορούν να το τραγουδήσουν άνετα (εκτέλεση,
επίπ. 2). Οι μαθητέε εκτελούν σε ενορχήστρωση απόσπασμα από το τραγούδι
"Δόξα στ' όνομά Του" στη Σολ μείζονα και δίνουν σημασία OTOUS χρωματισμού5
(ο εκπαιδευτικόε χρησιμοποιεί όσα μέρη από την ενορχήστρωση θεωρεί ότι
ανταποκρίνονται στο επίπεδο των μαθητών του), (εκτέλεση, επίπ. 5) (βλ. Β. Μ.). Ο
εκπαιδευτικόε διδάσκει τη Σύνδεση Διαρκείαε (άλλοι στόχοι/ σημειογραφία,
επίπ. 1 ).Ένα5 μαθηιήε εκτελείτο ρόλο του μαέστρου (εκτέλεση, επίπ. 5).
3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικόε διαπιστώνει αν οι μαθητέ5 μπορούν να (α) τραγουδούν σε τριμερέε μέτρο, στη σωστή ρυθμική αγωγή και με TOUS ανάλογουε χρωματισμούε
(β) εκτελούν μέρο5 του τραγουδιού με όργανα τάξηε (γ) αναγνωρίζουν το τριμερέε μέτρο, το παρεστιγμένο μισό και τη σύνδεση διάρκεια5. Ο εκπαιδευτικόε
ελέγχει κατά πόσο οι μαθητέε αναπτύσσουν την ακουστική TOUS μνήμη.

4. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Ύφοε. Ενώ γίνεται ακρόαση Crns α' στροφήε μόνο) αποσπάσματο5 από τον ύμνο
"Δόξα στ' όνομά Του" (Γερμανική Λειτουργία) του Franz Schubert (διάρκεια ολόκληρου: 1 ':53") και ολόκληρο το Έντελβάϊε" (Η Μελωδία ms Eutuxias) του Richard Rodgers (ακρόαση, επίπ. 3) (διάρκεια ολόκληρου: 2': 17") γίνεται σύγκριση των δύο έργων στο Τ. Ε. Ο εκπαιδευτικόε δίνει πληροφορίεε για τα έργα και
TOUS συνθέτεε, τα είδη uouoims, τη χορωδία (είδη φωνών) και την κιθάρα (άλλοι
στόχοι/ πληροφορίεε, επίπ. 3) (βλ. Β. Μ.).
4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικόε ελέγχει σε ποιο βαθμό οι μαθητέε μπορούν να συγκρίνουν το
ύφοε στα δύο κομμάτια ακρόασηε (ομοιότητε5 και διαφορέε) και σε ποιο βαθμό
αναγνωρίζουν οπτικά και ακουστικά τα τριμερή μέτρα.

5. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Δημιουργική Εργασία (βλ. Τ. Ε.), (α) Οι μαθητέε σε ομάδεε μελοποιούν OTIXOUS
σε ιριμερέε μέτρο (σύνθεση, επίπ. 4) και προσθέτουν σημεία έκφρασηε (σύνθεση, επίπ. 5), (β) ενορχηστρώνουν το κομμάτι TOUS (σύνθεση, επίπ. 5/εκτέλεση,
επίπ. 5), συνοδεύοντάε το με Ουμ-τσα-τσα (γ) Παρουσιάζουν την εργασία TOUS
OTIS υπόλοιπεε ομάδε5 (εκτέλεση, επίπ. 4) και (δ) την αξιολογούν όπωε και αυτή
των συμμαθητών TOUS (άλλοι στόχοι/ αξιολόγηση, επίπ. 5).

ΒΙΒΛΙΟ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Υ

5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικό^ ελέγχει σε ποιο βαθμό οι μαθπτέε συνεργάζονται oris ομάδεε
TOUS, για να συνθέσουν σύντομα έργα σε τριμερέε μέτρο, αποφασίζουν για την
ενορχήστρωση τηε δημιουργικήε εργασίαε TOUS, χρησιμοποιούν σημεία
έκφρασηε και είναι σε θέση να αξιολογήσουν με εποικοδομητικά σχόλια τη δική
TOUS σύνθεση καθώε και TIS συνθέσει των άλλων ομάδων.

6. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Αξιολόγηση. Οι μαθητέ5 εργάζονται στο Τ. Ε. TOUS για να: (α) αναγνωρίσουν αν
τα πιο κάτω ακουστικά αποσπάσματα είναι σετριμερέε μέτρο (ακρόαση, επίπ. 5):
i) Μ. Σουγιούλ - Α. Σακελλάριου & Χρ. Γιαννακόπουλου: "Άστα τα μαλλάκια σου",
ii) Camille Saint-Saens: Πιανίστεε (Το καρναβάλι των ζώων) (διάρκεια: 1 ':28"), (iii)
Ρομάντζα, Ισπανικό Παραδοσιακό (διάρκεια: 1 ':38"), (ϊν) Λουκιανού Κηλαϊδόνη:
θερινά Σινεμά (απόσπασμα) (β) αντιγράψουν TIS δύο npcirres φράσειε από το
"Δόξα στ' όνομά Του" του Franz Schubert και (γ) να λύσουν ένα μουσικό σταυρόλεξο (εργασία στο σπίτι).
6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικ05 ελέγχει σε ποιο βαθμό οι μαθητέε αναγνωρίζουν οπτικά και
ακουστικά τα μουσικά κείμενα που είναι γραμμένα σε τριμερέε μέτρο (άλλοι
στόχοι/ θεωρία/ακρόαση, επίπ. 5).

7. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Προαιρετική δραστηριότητα. Ο εκπαιδευτικ05 διδάσκει τον κανόνα "Η Μουσική
θα ζει" (βλ. Β. Μ.).
7. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικόε παρατηρεί αν οι μαθητέε μπορούν να εκτελέσουν τον κανόνα
"Η Μουσική θα ζει", (εκτέλεση, επίπ. 4)

8. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Εργασία στο σπίτι. Ο εκπαιδευχικόε ζητά απόTOUSμαθητέε να κάνουν μια μικρή
έρευνα στο διαδίκτυο ή αλλού για να βρουν τραγούδια άλλων χωρών που αναφέρονται σε λουλούδια.
8. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικόε ελέγχει σε ποιο βαθμό οι μαθητέ5 χρησιμοποιούν το διαδίκτυο
και άλλε5 πηγέ5.
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ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΤΡΑΔΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Άσκ. 1.
ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ - ΔΙΑΦΟΡΕΣ
(Dpavrs Σούμπερτ:
" Δόξα στ' όνομά Του"

Richard Rodgers:
Έντελβάϊε"

Μέτρο

Μέτρο 3 / 4

Μέτρο 3 / 4

EiSos

Λειτουργία

musical

Χορωδία

Σόλο

Εκκλησιαστικό όργανο/ορχήστρα

Κιθάρο/ ορχήστρα

Χώρα

Αυστρία

Αυστρία

Εποχή

19os αιώναε

20os αιώναε

Έργα

Χορωδία/σόλο
Όργανα/Συνοδεία

Άσκ. 3. Ακουστική Αναγνώριση (α) ΝΑΙ (β) ΟΧΙ (γ) ΝΑΙ (δ) ΝΑΙ
Άσκ. 4. Μουσική Ορθογραφία.
Απόσπασμα από Βαλε του Φραντε Σούμπερτ

(1797-1828)

Φ

Φ Φ-Φ

Άσκ. 5. Σταυρόλεξο (Λύσειβ). Οριζόντια: 1. Λειτουργία 2. ΝΤΟ 3. Τέλοε. 4.Έντελβάιε 5. Κρεσέντο 6. Piano. Κάθετα 1. Forte 2. Άλτο 3. Μελωδία 4. Σούμπερτ 5.
Όργανο 6. Βιέννη 7. Σοπράνο 8. Ρότζερε
Συμπληρωματικό Υλικό
Κοιμήσου Αγγελούδι μου (Μ. Θεοδωράκη). Santa Lucia (Ιταλικό Παραδοσιακό).
Come back to Sorrento (Ιταλικό Παραδοσιακό). Άστα τα μαλάκια σου (Μουσική:
Μιχάλη Σουγιούλ).

Ι=ΜΙ.Ι^.ΜΜϋϋΙ«.Π

Ε ΕΝΟΤΗΤΑ:
Τ Α Ξ Ι Δ Ε Υ Ω ΜΕ Τ Η Μ Ο Υ Σ Ι Κ Η
1 β. Ταξίδι στο παρελθόν 2
Σκοπόε: Εκμάθηση και αναγνώριση i n s τριμερούε
μορφήε. Εφαρμογή των συγχορδιών I και V.
ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΑ
1

Επίπεδο

2

3

Ακρόασηε

4

*

ΕκτέλεσηΒ

*

*

*

*

*

Σύνθεσηε
Άλλοι

*

5

*

*

*

*

*

*

ΠΟΡΕΙΑ
Σημ. Αν οι συνθήκεΞ rns τάξηΞ δεν επιτρέπουν στον εκπαιδευτικό να εφαρμόσει
ολόκληρο το σχέδιο μαθήματοε, μπορεί να επιλέξει us δραστηριότητεε που πιστεύει ότι είναι καταλληλότερεε για rous μαθητέε του.
1. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Αναπνευστική άσκηση. Οι μαθητέε στέκουν OTIS θέσειε TOUS. Εισπνέουν αργά μέχρι το 4, γεμίζουν με αέρα, μένουν τεντωμένοι για 5" και χαλαρώνουν απότομα.
Φωνητική άσκηση. Οι μαθητέε εκτελούν την πιο κάτω φωνητική άσκηση, ενώ
έχουν τη σιαγόνα ανοιχτή και ακίνητη, την άκρηTOSγλώσσαε πίσω από τα δόντια
και TOUS uus του προσώπου χαλαρούε:
1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικόΞ διαπιστώνει αν οι μαθητέΞ συγκεντρώνονται, χαλαρώνουν και
χρησιμοποιούντο διάφραγμα.
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2. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Διδασκαλία τηε Τριμερούε Mopipns. (α) Ο εκπαιδεατικόε διδάσκει το τραγούδι
"Το αίνιγμα" (όπερα "Χένσελ και Γκρέτελ") του Enqelbert Humperdinck (εκτέλεση, επίπ. 2). (β) Οι μαθητέε χωρίζονται σε δύο ομάδεε: Η Α ' ομάδα τραγουδά το
Α ' μέρο5 του τραγουδιού, η Β ' ομάδα συνεχίζει με το Β' μέρο5 και η Α ' ομάδα
τραγουδά το τελευταίο μέρο5 του τραγουδιού, δηλαδή την επανάληψη του Α '
μέρουε. (γ) Οι μαθητέ5 αντιλαμβάνονται την επανάληψη του Α ' μέρουε και ο εκπαιδευτικόε αναφέρεται στην Τριμερή Μορφή (άλλοι στόχοι/ μορφή, επίπ. 3).
2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικόε ελέγχει σε ποιο βαθμό οι μαθητέε αναγνωρίζουν οπτικά και
ακουστικά την τριμερή μορφή.

3. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Τραγούδι και ακουστική εμπειρία rns τονικήε και δεσπόζουσαε συγχορδίαε.
(α) Οι uaenras χωρίζονται σε δύο ουάδε5. Οι ομάδεε εκτελούν εναλλάξ τΐ5 δύο
συγχορδίεε τονικήε και δεοπόζουσα5 (ΝΤΟ και ΣΟΛ), με την καθοδήγηση του καθηγητή (εκτέλεση, επίπ. 4) (βλ. Β. Μ.), (β) Οι μαθητέ5, ενώ τραγουδούν το τραγούδι, συνοδεύουν το β' μέροε του με τιε δύο βασικέε συγχορδίε5 (I και V). (βλ. Β.
Μ.) (εκτέλεση, επίπ. 5).Έτσι αποκτούν ακουστικέ5 εμπειρίεε αρμονικήε συνοδείas (ακρόαση, επίπ. 5) και αναγνωρίζουν ακουστικά την εναλλαγή των συγχορδιών I και V. Ταυτόχρονα γίνεται εμπέδωση τηε τριμερούε μορφήε. Ο εκπαιδευτικόε δίνει πληροφορίεε για το έργο "Χένσελ και Γκρέτελ" και το συνθέτη Enqelbert Humperdinck (άλλοι στόχοι/ πληροφορίεΞ, επίπ. 2) (βλ. Β. Ε).
3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικόε ελέγχει σε ποιο βαθμό οι μαθητέε αναπτύσσουν δεξιότητεε στην
εκτέλεση των οργάνων (εκτέλεση, επίπ. 5), εκτελούν από παρτιτούρα (άλλοι
στόχοι/σημειογραφία, επίπ. 3) και αναγνωρίζουν ακουστικά και οπτικά την τριμερή μορφή (άλλοι στόχοι/μορφή, επίπ. 5).

4. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Ακρόαση. Γίνεται ακρόαση (α) του "Εμβατηρίου" (μπαλέτο "ΚαρυοθραύστηΞ")
του Piotr llyich Tchaikovsky (διάρκεια 2'.25"). Οι μαθητέε εργάζονται σε Φύλλο
Ακρόασηε (βλ. Β.Μ.) για να αναγνωρίσουν τη μορφή του συγκεκριμένου εμβατηρίου (ακρόαση, επίπ. 5) (βλ. Β. Μ.). Ο εκπαιδευτικόε δίδει πληροφορίε5 για το
έργο και το συνθέτη (άλλοι στόχοι/πληροφορίε3, επίπ. 2) (βλ. Β. Μ.).
4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικόε διαπιστώνει αν οι μαθητέε αναγνωρίζουν ακουστικά την τριμερή
μορφή (ακρόαση, επίπ. 5)
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5. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Αξιολόγηση. Οι μαθητέε εργάζονται στο Τ.Ε., για να αναγνωρίσουν ακουστικά
την τριμερή μορφή (ακρόαση, επίπ. 4) oraus πιο κάτω XOPOLJS από το έργο "Καρυοθραύστηε" του Piotr llyich Tchaikovsky: (α) Κινέζικοε Xopos (του τσαγιού)
(1 '.02"). Ο εκπαιδευτικόε αναφέρεται στο πίκολο, (β) Xopos τηε ζαχαρένιαε νεράϊδαε (1 ':41"). Ο εκπαιδευτικόε δίνει πληροφορίεε για το μπάσο κλαρινέτο
(άλλοι στόχοι/οργανογνωσία, επίπ. 4) και το πιτσικάτο (pizzicato) (άλλοι στόχοι/τρόποι εκτέλεσηε, επίπ. 2). (γ) ΡωσιKOS xopos "Τρέπακ" (διάρκεια: Γ.09")
5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικόε παρατηρεί αν οι μαθητέε αναγνωρίζουν ακουστικά (ακρόαση,
επίπ. 5) την τριμερή μορφή, ακουστικά και οπτικά το πίκολο και το μπάσο κλαρινέτο και εκφράζονται θετικά για το έργο "Καρυοθραύστηε" του Τσαϊκόφκσι.

6. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Δημιουργική Εργασία (βλ. Τ. Ε). Οι μαθητέε χωρίζονται σε τέσσερα ομάδεε για
να δημιουργήσουν σύντομα έργα σε τριμερή μορφή. Για τη δημιουργία του
έργου σε τριμερή μορφή, η κάθε ομάδα συνεργάζεται με μια άλλη ομάδα: π.χ. Α
ομάδα - Α μέροε του έργου, Β ομάδα - Β μέροε του έργου, Α ομάδα - Α μέροε του
έργου) (σύνθεση, επίπ. 4). Οι μαθητέε να (α) χρησιμοποιήσουν στη σύνθεσή
TOUS σημεία έκφρασηε (piano, pianissimo, forte, fortissimo, crescendo, diminuendo) (άλλοι στόχοι/ τρόποι εκτέλεσηε, επίπ. 1), ενδιαφέρουσα μελωδία και
ρυθμό, στοιχεία επανάληψηε και αντίθεσηε (σύνθεση, επίπ. 5). (β) να παρουσιάσουν τη σύνθεσή TOUS ενορχηστρωμένη (εκτέλεση, επίπ. 4). (γ) να αποδέχονται
την κριτική και να συμβάλλουν με εισηγήσειε στη βελτίωση ins εκτέλεσηε rns
μουσικήε και των δημιουργικών εργασιών TOUS και εκείνων των συμμαθητών
TOUS. (άλλοι στόχοι/ αξιολόγηση, επίπ. 5).
6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικόε διαπιστώνει αν οι μαθητέε (α) μπορούν να αποφασίζουν για
την ενορχήστρωση m s δημιουργικήε TOUS εργασίαε (β) έχουν τεχνικό έλεγχο
των μουσικών TOUS οργάνων, (σύνθεση, επίπ. 4) (γ) εκφράζουν ιδέε5, σκέψεΐ5
και βρίσκουν λύσεΐΞ OTIS δημιουργικέε TOUS εργασίεε (δ) καταγράφουν τη σύνθεσή TOUS (άλλοι στόχοι/σημειογραφία, επίπ. 3) (ε) εκτελούν (εκτέλεση, επίπ.
5) και αξιολογούν τη δική TOUS σύνθεση καθώε και TIS συνθέσει των άλλων
ομάδων.

7. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Εργασίεε για το σπίτι. Οι μαθητέε να (α) αναγνωρίζουν οπτικά την Τριμερή Μορφή, να την απεικονίζουν με ζωγραφιέε και να εκφράζουν συναισθήματα αναφορικά με το έργο "ΚαρυοθραύστηΞ" του Π. I. Τσαϊκόφκσι (άλλοι στόχοι/οπτική ανα-

ΙΠΞ3ΗΗΖΕΞΕ
γνώριση, επίπ. 3) (β) ερευνήσουν το διαδίκτυο και να επιλέξουν τη χορογραφία
που προτιμούν για το Ρωσικό Χορό "Τρεπάκ" ή το Χορό των αυλών από το μπαλέτο "ΚαρυοθραύστηΞ" του ΠιότρΊλιτε Τσαϊκόφσκι (Piotr llyich Tchaikovsky).
7. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικόε ελέγχει σε ποιο βαθμό οι μαθητέΞ ερεύνησαν το διαδίκτυο και
επέλεξαν τη χορογραφία που προτιμούν για TOUS χορούε από το μπαλέτο "Καρυοθραύστηε" του Π. I. Τσαϊκόφσκι.

lA'ljlJJJJIJJIM.IILJ!!
Π.Ί. Τσαϊκόφσκι: Εμβατήριο ("Καρυοθραύστηε"). Φύλλο Ακρόασηβ: (α) "Εμβατήριο" (Βιβλίο Μαθητή).
(α) α β α β ενδιάμεσο α β α β
Α

γγ
Β

α β α β ενδιάμεσο α β α β
Α

(β) Σε Τριμερή Μορφή.
(γ) Αποτελείται από μια συνεχή κίνηση με δέκατα έκτα.

Άσκ. 1. Ακουστική Αναγνώριση: 1.0X1 2. ΝΑΙ 3.ΝΑΙ
Ασκ. 3. (δ)
Συμπληρωματικό Υλικό
Εμβατήριο Ραντέτσκυ (Γ ιόχαν Στράουε I).

Ε'ΕΝΟΤΗΤΑ:
Τ Α Ξ Ι Δ Ε Υ Ω ΜΕ Τ Η Μ Ο Υ Σ Ι Κ Η

ZKonos: Εξοικείωση με το accelerando, το rallentando,
το a tempo, τον ιονισμό, το crescendo,
το diminuendo, τη μονομερή μορφή, την
παύση τετάρτου και το τετραμερέε μέτρο.
ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΑ
Επίπεδο
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Ακρόασηε
Εκτέλεση3

*

2

3

*

*

*

*

Σύνθεσηε
Αλλοι
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*

4

5
*
*

*

*

*
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ΠΟΡΕΙΑ
1. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΑναπνευστικέΞ ασκήσειε. Οι υαθητέΞ βρίσκονται σε κύκλο. Ακολουθούν us
ασκήσει σε ρυθμικό καθρέφτη που TOUS δείχνει ο καθηγητήε. Σωστή στάση,
αναπνέουν αργά, το κεφάλι γέρνει αριστερά και ακολουθεί αργή κυκλική κίνηση,
το κεφάλι δεξιά και ακολουθεί και πάλι κυκλική κίνηση. Στη συνέχεια, τεντώνουν
ένα-ένα τα χέρια σαν να μαζεύουν κεράσια.
1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικόε παρατηρεί αν οι μαθητέΞ χαλαρώνουν και συγκεντρώνονται.

2. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Ο καθηγητήΞ στη μέση του κύκλου χτυπά στο τύμπανο (ή παίζει στο πιάνο, κιθάρα, κ,λπ.) ρυθμική μουσική, στην οποία οι μαθητέε κινούνται στο χώρο με επιτάχυνση - επιβράδυνση, xcopis να ακουμπά ο έναε πάνω στον άλλο, αλλιώε θα
βγαίνει από το παιγνίδι (εκτέλεση, Επίπ. 1).
2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικόε διαπιστώνει αν οι μαθητέε ακολουθούν TIS οδηγίεΞ/ρυθμούΞ
που TOUS δίνει και αντιδρούν σωστά oris έννοιεε, επιτάχυνση, επιβράδυνση,
χρησιμοποιώνταΞ το σώμα cos κρουστό όργανο (εκτέλεση, επίπ. 1).
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3. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητέε χωρίζονται σε ομάδεε, για να εκτελέσουν την παρτιτούρα "Ρυθμοί
Τρένου" (Train Rhythms) των Steve Block και Clive Kempton (εκτέλεση, επίπ. 2).
3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικόΞ ελέγχει σε ποιο βαθμό οι μαθητέΞ συγχρονίζονται.
Ρυθμοί τρένου
Στηβ Μπλοκ/Κλάιβ Κέμπιον
Steve Block/Clive Kempton
επαναλαμβάνεται μέχρι νο επιτευχθεί
μια ικανοπίητική ταχύτητα

Αργά - Επιτάχυνση
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4. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Εκτελούν τον πιο κάτω ρυθμό του θέματοε του έργου "Στο παλάτι του βασιλιά
του βουνού" (Σουίτα "Peer Gynt", 4ο μέροε) του Edvard Grieg (εκτέλεση, επίπ.
2),τον οποίο έχει ο εκπαιδευτικόε γραμμένο στον πίνακα, για να μπορεί να ελέγχει την επιτάχυνση. Στιε επαναλήψειε να γίνεται επιτάχυνση (accelerando) και
στην παύση τετάρτου οι μαθητέε να χτυπούν το πόδι στο πάτωμα. Ο εκπαιδευTIKOS αναφέρεται στα accelerando.
4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικόΞ ελέγχει σε ποιο βαθμό οι μαθητέε συγχρονίζονται και προσέχουν TOUS τονισμούε, το accelerando και την παύση τετάρτου.
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"Στο παλάτι του βασιλιά του βουνού" 4ο μέροε από τη Σουίτα
"Peer Gynt" αρ. 1 τουΈντβαρντ Γκρίηγκ
ιιc
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Σημ. Στην παύση τετάρτου, οι μαθητέε να χτυπούν το πόδι στο πάτωμα.
5. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Ακρόαση: Γίνεται ακρόαση του αποσπάσματοε "Στο παλάτι του βασιλιά του βουνού", (Σουίτα "Peer Gynt", 4ο μέροε) του Edvard Grieg (διάρκεια: 2': 17") (βλ Β. Μ.)
(ακρόαση, επίπ. 2). Ο εκπαιδευτικόβ αναφέρεται στο crescendo και τη μονομερή
μορφή. Οι μαθητέε αναγνωρίζουν ακουστικά τη μονομερή μορφή, (ακρόαση, επίπ.
5). Γίνεται δεύτεοη ακοόαση του έργου (ακρόαση, επίπ. 3), κατά τη διάρκεια tns
onoias οι μαθητέε συνοδεύουν (σε τέταρτα) με rixous που παράγουν με το σώμα
TOUS, cos κρουστό όργανο, cos εξήε: Δύο χτυπήματα με παλαμάκια, δύο χιυπήματα
στο στήθοε, δύο χιυπήματα araus μηρούε και δύο χτυπήματα με τα πόδια. Να αναγνωρίζουν ακουστικά την επιτάχυνση, a tempo, τονισμό και χρωματισμούε (ακρόαση, επίπ. 5). Γίνεται αναφορά στο φαγκότο (άλλοι στόχοι/οργανογνωσία, επίπ.3).
5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικόε διαπιστώνει αν οι μαθητέε μπορούν (α) να αφουγκράζονται τη
μουσική, να εκφράζονται λεκτικά για το περιεχόμενο τηε (ακρόαση, επίπ. 5), (β)
να συγχρονίζονται και (γ) να εκφράζουν προσωπικά συναισθήματα για τη μουσική που ακούν, (ακρόαση, επίπ. 5).

6. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Ο εκπαιδευτικόε διδάσκει το τραγούδι/θέμα "Στο παλάτι του βασιλιά του βουνού"
(εκτέλεση, επίπ. 2) με έμφαση στα σημεία έκφραση5 και προσθέτει το οστινάτο
(βλ. Β.Μ.). Συνοδεύει στο πιάνο - κιθάρα. Αναφέρεται στον τονισμό. Οι μαθητέε
αναγνωρίζουν ακουστικά το πιτσικάτο στα έγχορδα και το φαγκότο. (ακρόαση,
επίπ. 5). Πληροφορούνται για το συνθέτηΈντβαρντ Γκρίηγκ (άλλοι στόχοι/πληροφορίεε, επίπ. 3).
6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικόε παρατηρεί αν οι μαθητέ5 μπορούν (α) να διαβάσουν την παρτιτούρα του τραγουδιού/θέματοε "Στο παλάτι του βασιλιά του βουνού", (Σουίτα
"Peer Gynt") του Edvard Grieg (άλλοι στόχοι/ σημειογραφία, επίπ. 3) και (β) να
αναγνωρίσουν οπτικά TIS έννοιεε accelerando, rallentando, a tempo, crescendo, diminuendo, τη μονομερή μορφή, τον τονισμό και τα σημεία έκφραση5/δυναμικήε (άλλοι στόχοι/σημειογραφία, επίπ. 1).
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7. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Προαιρετική δραστηριότητα. Οι μαθητές εκτελούν το τραγούδι ενορχηστρωμένο με έμφαση oris εκφραστικές έννοιες που έχουν διδαχθεί (βλ. Β. Μ.). Η ενορχήστρωση είναι ένα δείγμα, το οποίο μπορεί ο εκπαιδευτικός να διαφοροποιήσει
(εκτέλεση, επίπ. 4).
7. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικός διαπιστώνει αν οι μαθητές έχουν συγχρονισμό στην εκτέλεση
και χρησιμοποιούν σωστά τα εκφραστικά στοιχεία.

8. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Γίνεται ακρόαση του "Καγκουρώ" από το "Καρναβάλι των ζώων" του Camille
Saint-Saens (διάρκεια: 0':56" π.). Οι μαθητές επισημαίνουν την επιβράδυνση (rallentando) (ακρόαση, επίπ. 5). Ο εκπαιδευτικός αναφέρεται στο diminuendo. Να
επαναφέρουν πληροφορίες για το συνθέτη Camille Saint-Saens (Β'ενότ.,3)
(άλλοι στόχοι/πληροφορίες, επίπ. 3).
8. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικός ελέγχει σε ποιο βαθμό οι μαθητές επισημαίνουν την επιβράδυνση, την επιτάχυνση και το diminuendo.

9. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Δημιουργικές Εργασίες (βλ. Τ. Ε.). Οι μαθητές σε ομάδες (α) δημιουργούν μια
ηχοεικόνα σε μονομερή μορφή (σύνθεση, επίπ. 4), στην οποία χρησιμοποιούν
χρωματισμούς και παύση τετάρτου. Στις επαναλήψεις να εναλλάσσεται η ταχύτητα (rallentando, accelerando, a tempo), η ένταση και ο τονισμός (σύνθεση,
επίπ. 5) (β) Γράφουν τη σύνθεσή τους με συμβατική σημειογραφία (άλλοι στόχοι/σημειογραφία, επίπ. 4) (γ) την αξιολογούν και σχολιάζουν εποικοδομητικά τη
δική τους αλλά και την εργασία των άλλων ομάδων (άλλοι στόχοι/αξιολόγηση,
επίπ. 5).
9. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικός ελέγχει σε ποιο βαθμό οι μαθητές είναι σε θέση (α) να συνεργαστούν για να δημιουργήσουν μια ηχοεικόνα σε μονομερή μορφή και να χρησιμοποιήσουν στη σύνθεσή τους τονισμό, χρωματισμούς, την παύση τετάρτου καθώς και εναλλαγές στην ταχύτητα και στην ένταση, (β) να παρουσιάζουν τη σύνθεσή τους στην τάξη (εκτέλεση, επίπ. 5) και να αξιολογούν τη δική τους σύνθεση
καθώς και τις συνθέσεις των άλλων ομάδων.
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1 Ο. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Ακουστική Αξιολόγηση. Οι μαθητές αναγνωρίζουν (βλ. Τ. Ε.) σε ηχογραφημένα
αποσπάσματα την επιτάχυνση, την επιβράδυνση και το a tempo (ακρόαση, επίπ.
5) (βλ. Β. Μ.): (α) Joseph και Johann Strauss II: Pizzicato Polka, opus 2 3 4 (απόσπασμα από το α' μέρο5 ή το τέλος) (διάρκεια: 2':56") (β) Johannes Brahms:
Ουγγρικός xopos αρ. 5. (το μεσαίο μέρος) (διάρκεια: 2':59"). (γ) Καλίνκα, Ρωσικό
λαϊκό τραγούδι (ρεφρέν μόνο) (διάρκεια ολόκληρου του τραγουδιού: 4': 1 5")
1 Ο. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικός διαπιστώνει αν οι μαθητές είναι σε θέση να αναγνωρίζουν την
επιτάχυνση, την επιβράδυνση και το a tempo σε ηχογραφημένα αποσπάσματα.

1 1. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητές ερευνούν το διαδίκτυο ή άλλες πηγές, για να βρουν πληροφορίες για
παραδόσεις άλλων χωρών (βλ. Τ. Ε.).
1 1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικός παρατηρεί αν οι μαθητές είναι σε θέση να ανατρέχουν στο διαδίκτυο ή σε άλλες πηγές,για να βρουν πληροφορίες για παραδόσεις άλλων χωρών.

ΛΥΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΑΘΗΤΗ
Ε. Γκρίηγκ: Στο παλάτι του βασιλιά του βουνού (Πέερ Γκύντ). Φύλλο Ακρόασης:
Ολόκληρο το μουσικό κομμάτι είναι βασισμένο σε μια ρυθμική/μελωδική πρόταση
(μονομερής μορφή), η οποία επαναλαμβάνεται 19 φορές. ΟΈντβαρντ Γκρίηγκ,
για να διατηρήσει αμείωτο το ενδιαφέρον του ακροατή και να περιγράψει πιστά τη
σκηνή, χρησιμοποιεί: (α) επιτάχυνση (accelerando), (β) crescendo, (γ) προσθήκη
οργάνων, (δ) προσθήκη φωνών στο αποκορύφωμα του κομματιού κ.ά.

i s a a a s s a
Ακουστική Αναγνώριση (βλ. Τ. Ε.), (α) Επιτάχυνση (accelerando), έγχορδα (πιτσικάτο), γκλόκεσπηλ (β) Επιτάχυνση (accelerando), a tempo, επιβράδυνση (rallentando), ορχήστρα (γ) Επιτάχυνση (accelerando), a tempo, ανδρική χορωδία.

ΣΤΕΝΟΤΗΤΑ:

ΧΟΡΕΥΩ ΜΟΥΣΙΚΑ

*gmm

I S

1 α. Χορεύω Ελληνικά 1 - Καλαματιαν05
1 β. Χορεύω Ελληνικά 2 - Τσάμικοε
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ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥ Α.Π.Σ.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Τραγούδι. Εκτέλεση, Κανόναε, ενορχήστρωση, ρυθμικά παιχνίδια, καλαματιανός,
τσάμικοε, βαλε.

Συγχρονισμόε στην εκτέλεση και
ενορχήστρωση. Σωστέε τεχνικέε
εκτέλεσης.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
Δημιουργία μελωδίαε σε ρυθμό καλαματιανού (κλίμακα λα ελάσσονοε αρμονικής).
Αυτοσχεδιασμόε (τεχνική 'χιπ-χοπ').
Ρυθμική συνοδεία σε ρυθμό Τσάμικο.
Βιεννέζικο πάρτι του 19ου αιώνα.

Συνεργασία, οικοδόμηση γνώσεων,
άσκηση εποικοδομητικήε κριτικήΞ.

ΑΚΡΟΑΣΗ
Ακρόαση/ DVD μουσικήε καλαματιανού,
τσάμικου, βαλε.

Ακουστική αναγνώριση: ελάσσων
αρμονικόε τρόποε, τριημιτόνιο, ρυθμόε
τσάμικου και καλαματιανού, βαλε.

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Ανάγνωση και γραφή παρτιτούραε.

Σύνδεση χορού - μουσικής. Απόλαυση
ελληνικήε παραδοσιακήε μουσικήε και
παραδοσιακήε (λαϊκήε) μουσικήε άλλων
χωρών μέσα από το χορό και το τραγούδι.

ΣΤΟΧΟΙ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Εξοικείωση με το μέχρο 7 / 8 , τον καλαματιανό και τσάμικο ρυθμό, την κλίμακα Tns
λα ελάσσονοε αρμονικήε, το τριημιτόνιο, τα
ελληνικά παραδοσιακά όργανα και το βαλε.
Άρπα.

Ακουστική και οπτική αναγνώριση
καλαματιανού και τσάμικου ρυθμού, βαλε.
Διάκριση του τσάμικου ρυθμού από άλλα
τριμερή μέτρα. Σύνδεση
ΠαραδοσιακήΒ μουσικήε με έντεχνη
ελληνική μουσική.

ΔΙΑθΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ
Xcopos-Xpovos, Επικοινωνία, Πολιτισμόε, Συνεργασία, Παράδοση, Μεταβολή-Εξέλιξη,
Κριτική σκέψη, Σύνθεση.

Διάρκεια: 3 περίοδοι
Υλικά και μέσα για τον καθηγηιή/τρια: CD player, μελωδικό όργανο, Αρμονικό,

μελωδικό και κρουστό όργανο, μαγνητόφωνο ή Η.Υ.
Για το Μαθητή/τρια: Μελωδικό ή ρυθμικό όργανο.
Ηχητικά παραδείγματα: Ν. Σκαλκώτα: Καλαματιανόε (Πέντε Ελληνικοί Χοροί για Έγχορδα). Μ. Χατζιδάκι: Καλαματιανόε (Μια μικρή λευκή αχιβάδα). Ά. Μπαλτά: Andante
dolente (Κυπριακή Σουίτα, III κίνηση). Δ. Σαββόπουλου: Τσάμικο. Ελληνικοε δημοτικόε
xopos: Κάτω στου Βάλτου. Μ. Χατζιδάκι: Τσάμικοε. Μ. Θεοδωράκη: Φινάλε (Άξιον Εστί).
Μ. Χατζιδάκι: Τσάμικοε ("Μια μικρή λευκή αχιβάδα"). J. Strauss II: "Στον ωραίο γαλάζιο
Δούναβη".

ΣΤΕΝΟΤΗΤΑ:
ΧΟΡΕΥΩ ΜΟΥΣΙΚΑ
1 α. Χορεύω Ελληνικά 1 - Καλαματιανόε
EKonos: Εκμάθηση ί ο υ μέτρου 7/8, του Καλαματιανού
ρυθμού, xns Λα ΕλάσσονοΞ ΑρμονικήΒ ΚλίμακαΞ,
του Τριημιτονίου και i n s voxas Σολ δίεση.

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΑ
Επίπεδο
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ΠΟΡΕΙΑ
1. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι uaenres στέκονται σε κύκλο. Xopos. Ο εκπαιδευτικόε καλεί TOUS μαθητέε να
χορέψουν (εκτέλεση, επίπ. 1) ενώ τραγουδούν (εκτέλεση, επίπ. 2) το παραδοσιακό τραγούδι Μακεδονίαε "Μήλο μου κόκκινο" σε Καλαματιανό ρυθμό (διάρκεια
2':25", βλ. Β. Μ.).
1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικόΞ παρατηρεί αν οι μαθητέε μπορούν να συνδέουν τα βασικά βήματα του καλαματιανού χορού με τον καλαματιανό ρυθμό (άλλοι στόχοι/μουσική και κίνηση, επίπ. 1), να χορεύουν με άνεση, ενώ τραγουδούν (άλλοι στόχοι/
μουσική και κίνηση, επίπ. 2) και να απολαμβάνουν, γενικά, την παραδοσιακή χορευτική μουσικήTOSΕλλάδαε (άλλοι στόχοι/ Θετικέ5 στάσεΐ5, επίπ. 3).

2. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι ua0nres επιστρέφουν oris θέσεΐΞ TOUS. Παιχνίδι, (α) Ο εκπαιδευτικόε δίνει
CJTOUS μαθητέΞ παροιμίεΞ σε ρυθμικά σχήματα, σε μέτρο 7/8, για να us επαναλάβουν οι μαθητέΞ σαν ηχώ. (β) Οι μαθητέε χωρίζονται σε 3 - 5 ομάδεε (ανάλογα με
τον αριθμό των παροιμιών που θα χρησιμοποιήσει ο εκπαιδευτικόΞ). Η κάθε ομάδα εκτελεί μια από τιε παροιμίεε, χρησιμοποιώνταε το σώμα cos κρουστό όργανο
και την επαναλαμβάνει cos οστινάτο, ώστε να ακούονται όλεε οι παροιμίεΞ ταυτόχρονα (εκτέλεση, επίπ. 1) (γ) Ο εκπαιδευτικόΞ αναφέρεται στο Μέτρο 7/8.
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2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικόε διαπιστώνει αν οι μαθητέε μπορούν να εκτελούν ταυτόχρονα
διάφορα ρυθμικά σχήματα σε μέτρο 7 / 8 και αν αναπτύσσουν το αίσθημα του
ρυθμού.
Το Παιχνίδι των παροιμιών σε ρυθμό Καλαματιανού
(α)
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3. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Αυτοσχεδιασμόε. Ο καθηγπίΓβ δίνει OTOUS μαθητέε TIS νότε5 Μι, Φα, Σολ# και
Λα rns λα ελάσσονοε αρμονικήε και TOUS καλεί να αυτοσχεδιάσουν σε μελωδικά
μουσικά όργανα, χρησιμοποιώνταε ρυθμικά σχήματα σε μέτρο 7/8, παρόμοια με
αυτά του προηγούμενου παιχνιδιού (σύνθεση, επίπ. 1): Μερικοί μαθητέε εκτελούν ταυτόχρονα τιε νότεs ΛΑ και ΜΙ (μπορντούν) στο ρυθμό του καλαματιανού
(τέταρτο, όγδοο, τέταρτο, τέταρτο), ενώ άλλοι μαθητέε αυτοσχεδιάζουν με τη σειρά (σύνθεση, επίπ. 5).
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3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικό^ ελέγχει σε ποιο βαθμό οι μαθητέε μπορούν να αυτοσχεδιάσουν
ρυθμικά (σύνθεση, επίπ. 1) στον καλαματιανό ρυθμό των 7 / 8 (σύνθεση, επίπ.
5), στη λα ελάσσονα αρμονική και αν χρησιμοποιούν το τριημιτόνιο (άλλοι στόχοι/σημειογραφία, επίπ. 5).

4. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Γίνεται φωνητική προθέρμανση. Οι μαθητέΞ παίρνουν την ορθή στάση για τραγούδι και τραγουδούν την πιο κάτω άσκηση, legato, χρωματικά npos τα πάνω
μέχρι τη νότα Ντο' και πάλι πίσω υέχοι τη νότα που £εκίνησαν. Το πρόσωπο να είναι χαλαρό, το κάτω σαγόνι να είναι ανοιχτό και ακίνητο, η άκρη rns γλώσσαε να
είναι πίσω από τα δόντια και οι μαθητέε να στέλλουν, με το μυαλό, τον ήχο ψηλά.
Ο εκπαιδευτικόΞ χρησιμοποιεί συνοδεία με ρυθμό Καλαματιανού (τέταρτο, όγδοο, τέταρτο, τέταρτο).
4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικόε ελέγχει σε ποιο βαθμό οι μαθητέε τραγουδούν σωστά, με ορθή
στάση του σώμαχοΞ και συγκεντρωμένα.
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5. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
(α) Τραγούδι. Διδασκαλία ins Λα ελάσσονοε αρμονικήε. Ο εκπαιδευτικόε διδάσκει το δημοτικό τραγούδι "Καλότυχα είναι τα βουνά" (εκτέλεση, επίπ. 2) (βλ. Β.
Μ.), την κλίμακα ms Λα ελάσσονοε αρμονικήΞ, τη νότα Σολ δίεση και το τριημιτόνιο (εκτέλεση, επίπ. 5) (βλ. Τ. Ε.). Οι μαθητέε τραγουδούν το τραγούδι "Καλότυχα
είναι τα βουνά" από παρτιτούρα (άλλοι στόχοι/σημειογραφία, επίπ. 2) και με την
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καθοδήγηση του εκπαιδευτικού, τη λα ελάσσονα αρμονική (άλλοι στόχοι/σημειογραφία, επίπ. 2). (β) Ενορχήστρωση. Οι μαθητέε εκτελούν την ενορχήστρωση
του πρώτου μέρουε του τραγουδιού "Καλότυχα είναι τα βουνά" (εκτέλεση, επίπ.
4). (γ) Συγκρίνουν μεταξύ TOUS τα: "Μήλο μου κόκκινο" και "Καλότυχα είναι τα
βουνά" (άλλοι στόχοι/ύφοε, επίπ. 4) (βλ. Τ. Ε.).
5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικόε παρατηρεί αν οι μαθητέε τραγουδούν με καλό τόνο, αναπνοή,
στάση, φράσειε και έκφραση, αν αναγνωρίζουν ακουστικά (ακρόαση, επίπ. 5)
τον ελάσσονα αρμονικό τρόπο και το τριημιτόνιο μέσα από το τραγούδι και αν εκτελούν τη λα ελάσσονα αρμονική κλίμακα από παρτιτούρα.

6. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Προαιρετική δραστηριότητα. Κανόναε. Ο εκπαιδευτικόε διδάσκει το δίφωνο κανόνα "θαλασσινόε σκοπόε" (βλ. Β. Μ.) (εκτέλεση, επίπ. 5).
6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικόε διαπιστώνει αν οι μαθητέε τραγουδούν με σωστό τόνο και αν
συγχρονίζονται.

7. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Ακρόαση. Ο εκπαιδευτικόε προσφέρει στουε μαθητέε μια από τιε ΠΙΟ κάτω ακροάσειε (ακρόαση, επίπ. 4) για να αναγνωρίσουν τον καλαματιανό ρυθμό (ακρόαση, επίπ. 5) και στη συνέχεια δίνει πληροφορίεε για τονΈλληνα συνθέτη του έργου που επέλεξε (βλ. Β. Μ., Τ. Ε.) (άλλοι στόχοι/ πληροφορίεε, επίπ.4): (α) "Καλαματιανόε" (Πέντε Ελληνικοί Χοροί για Έγχορδα) του Νίκου Σκαλκώτα. (διάρκεια: 1 ':55) (β) "Καλαμστιανόε" (Μια μικρή λευκή αχιβάδα) του Μάνου Χατζιδάκι
(διάρκεια: 1 ':29") (γ) "Το ρέσι" Andante Dolente, (Κυπριακή Σουίτα για βιολί και
πιάνο, III κίνηση) του Άλκη Μπαλτά (διάρκεια: 1 ':30"). Ο εκπαιδευτικόε επισημαίνει τη θέση rns παραδοσιακήε μουσικήε και ειδικά του ρυθμού των 7 / 8 στο έργο
των Ελλήνων Συνθετών.
7. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικόε ελέγχει σε ποιο βαθμό οι μαθητέε αναγνωρίζουν ακουστικά και
οπτικά τον καλαματιανό ρυθμό μέσα από τα έργα Ελλήνων συνθετών (ακρόαση, επίπ. 5, άλλοι στόχοι/σημειογραφία, επίπ. 5).

8. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Δημιουργική Εργασία. Οι μαθητέε σε ομάδεε δημιουργούν ένα καλαματιανό
σκοπό, στη λα ελάσσονα αρμονική (σύνθεση, επίπ. 4), σε δοσμένουε στίχουε και
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ρυθμό, τον ενορχηστρώνουν (σύνθεση, επίπ. 5) (εκτέλεση, επίπ. 4) και τον παρουσιάζουν στην τάξη (εκτέλεση, επίπ. 5). Αξιολογούν την εργασία TOUS και αυτήν των συμμαθητών TOUS. (βλ. Τ. Ε.).
8. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικ05 ελέγχει σε ποιο βαθμό οι μαθητέε μπορούν (α) να συνθέσουν
ένα καλαματιανό χορό στη λα ελάσσονα, (β) να συνεργάζονται eras ομάδε5 TOUS
και να αξιοποιούν τιε εμπειρίε5 TOUS στη σύνθεση μουσικήε, (γ) να παίρνουν αποφάσειε για τα όργανα που θα χρησιμοποιήσουν στην ενορχήστρωση και στην
παρουσίαση ins σύνθεσή5 TOUS και τέλοε (δ) να αξιολογούν την αξιοποίηση του
ρυθμού 7 / 8 στη σύνθεση μουσική5.

9. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Έρευνα στο διαδίκτυο. Οι μαθητέε αναλαμβάνουν να ερευνήσουν στο διαδίκτυο
και σε άλλεε πηγέε για τουε σύγχρονουεΈλληνεε συνθέτεε και τα έργα τουε, στα
οποία αξιοποιούν το ρυθμό 7/8.
9. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικόε παρατηρεί αν οι μαθητέε βρίσκουν πληροφορίεε από άλλεε
πηγέε και το διαδίκτυο.

ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΤΡΑΔΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ασκ. 2.
ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ - ΔΙΑΦΟΡΕΣ

Κλίμακα μείζων/
ελάσσων αρμονική
Τριημιτόνιο
Μέτρο
Ρυθμ05
Χαρακτήραε

Καλότυχα είναι τα βουνά

Μήλο μου κόκκινο

Ελάσσων Αρμονική

Μείζων Κλίμακα

Υπάρχει το τριημιτόνιο

Δεν υπάρχει τριημιτόνιο

Μέτρο 7 / 8

Μέτρο 7 / 8

Καλαματιανόε

Καλαματιανόε

Φυσιολατρικό. Νοσταλγικό

Ερωτικό. Χαρούμενο.

Συμπληρωματικό Υλικό
Διονύση Σαββόπουλου: As κρατήσουν οι χοροί
Ηλέκτραε Παπακώστα: Να διώξω τα σύννεφα
Παραδοσιακά ΕλληνικάΤραγούδια: Τολεμονάκι, Παρασκευούλα, Καράβι-Καραβάκι,
Σαμιώτισσα, Ο Χαραλάμπηε.
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V Λί

1 β. Χορεύω Ελληνικά 2 - ΤσάμικοΞ

Σκοπόε: Γνωριμία με το Τσάμικο και το παραδοσιακό κλαρίνο.
ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΑ
1

Επίπεδο

2

Ακρόασπε

3

*

Εκτέλεσπε

*

5

*

*

*

*

Σύνθεσπε

*

Άλλοι

4

*

*

*

*

*

*

ΠΟΡΕΙΑ
1. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Ο ρυθμόε του τσάμικου. Οι υαθητέε βρίσκονται σε κύκλο, χωοισυένοι σε ουάδεΞ.
(α) Επαναλαμβάνουν ρυθμικά μοτίβα, στο ρυθμό του Τσάμικου, που TOUS δίνει ο
καθηγητήε TOUS. (β) Με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού δημιουργούν ένα είδοε ρυθμικήε συνοδείαε σε ρυθμό τσάμικου, πάνω στον οποίο μαθητέε, με τη
σειρά, απαντούν με δικέε TOUS ρυθμικέε φράσειε σ' αυτέε πουTOUSδίνει ο καθηγητήε (βλ. παραδείγματα πιο κάτω).
1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικόε παρατηρεί αν οι μαθητέε απέκτησαν εμπειρίεε στο ρυθμό του
τσάμικου.
(α) Αν ο εκπαιδευτικόε θέλει, μπορεί να χρησιμοποιήσει το δημοτικό τραγούδι "Κόρη που λάμπει"
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("Κείμενα ΝεοελληνικήεΛοΥοτεχνίαε" Α' Γυμνασίου,Έκδοση ΟΕΑΒ, 2008)

ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

(β) Παραδείγματα συνοδείαε σε ρυθμό Τσάμικου.
πχ, παλαμάκια

π

χτυπήματα στους μηρούς ί
πόδι
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(γ) Παραδείγματα ρυθμικών φράσεων με την τεχνική "χιπ-χοπ", πάνω από τη συνοδεία του ρυθμού Τσάμικου:
ερώτηση

U

απαντηση

CJ U

Γ 1CU" CJ" C J 1Γ

'Γ

Ήρ-θετο κα-λο-και-ρά - κι
ερώτηση

πά- με στην α-κρο για-Λιά.
απαντηση

II

Γ
Πως μ'αρέ-σειη μου-σι - κή!

ι τ/ ϋ * CJ* 1 r
Εϊ - ναι τό-σο μα-γι - κή.

2. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Ακρόαση. Οι μαθητέε ακούν απόσπασμα από το τραγούδι Τσάμικο" του Διονύση Σαββόπουλου (διάρκεια: 2':45") (βλ. Β. Μ.) (ακρόαση, επίπ. 2) και το συγκρίνουν με TOUS δικούε TOUS ρυθμικούε αυτοσχεδιασμούε (άλλοι στόχοι/ύφοε,
επίπ. 4).
2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικόε παρατηρεί αν οι μαθητέε αναγνωρίζουν ακουστικά και οπτικά
το ρυθμό του τσάμικου, μπορούν να συγκρίνουν το "Τσάμικο" του Σαββόπουλου
με τη δική τουε εργασία και αν αναγνωρίζουν οπτικά τη διαφορά του τσάμικου
ρυθμού από άλλα τριμερή μέτρα, (άλλοι στόχοι/σημειογραφία, επίπ. 5).

3. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Γίνεται φωνητική προθέρμανση μικρού μοτίβου δύο μέτρων, με τη συλλαβή "να",
στη Ντο μείζονα, πρώτα npos τα πάνω και ύστερα npos τα κάτω, σε επαναλαμβανόμενη νότα, στο ρυθμό του Τσάμικου, (παρεστιγμένο όγδοο -δέκατο έκτο, δύο
όγδοα, δύο όγδοα, παρεστιγμένο μισό).
3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικόε ελέγχει σε ποιο βαθμό οι μαθητέε τραγουδούν σωστά, με ορθή
στάση του σώματοε και έκφραση.

ΜΟΥΣΙΚΗ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
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4. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Χορόε/Ακρόαση. Γίνεται ακρόαση του Ελληνικού δημοτικού Τσάμικου χορού
"Κάτω στου βάλτου" (διάρκεια: 2':30" περίπου). Ο καθηγητήε καλεί T O U S μαθητέε να τραγουδήσουν (εκτέλεση, επίπ. 2) μαζί με την ακρόαση και όσουε επιθυμούν να χορέψουν (εκτέλεση, επίπ. 5) (βλ. Β. Μ.). Γίνεται αναφορά στο παραδοσιακό κλαρίνο.
4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικόΒ διαπιστώνει αν οι μαθητέε (α) χορεύουν με άνεση και απολαμβάνουν την ελληνική παραδοσιακή μουσική μέσα από το χορό και το τραγούδι
(άλλοι στόχοι/ θετικέε στάσειε, επίπ. 4) (β) τραγουδούν σωστά, με ορθή στάση
του σώματοε και συγκεντρωμένα, (γ) αφουγκράζονται τη δημοτική μουσική και
εκφράζονται με ευχέρεια, λεκτικά για το περιεχόμενο τηε (ακρόαση, επίπ. 5).

5. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Εκτέλεση (Φωνή/μουσικά όργανα). Ο καθηγητήε διδάσκει το τραγούδι "Τσάμικο" του Μάνου Χατζιδάκι (βλ. Β. Μ.) (εκτέλεση, επίπ. 2). Οι μαθητέε εκτελούν στα
όργανα τάξηε τα μέτρα 14-21 από το "Τσάμικο" του Μάνου Χατζιδάκι (εκτέλεση,
επίπ. 5) (βλ Β. Μ.). 5.
5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικόε ελέγχει σε ποιο βαθμό οι μαθητέε (α) διαβάζουν παρτιτούρα,
εκτελούν μουσική στη Φα μείζονα (άλλοι στόχοι/σημειογραφία, επίπ. 2), και (β)
συγχρονίζονται.

7. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Ακρόαση. Ο εκπαιδευτικόε προσφέρει στουε μαθητέε μια από τιε πιο κάτω ακροάσειε (ακρόαση, επίπ. 4) και αυτοί αναγνωρίζουν σ' αυτή τον τσάμικο ρυθμό
(ακρόαση, επίπ. 5): (α) "Τσάμικοε" (36 Ελληνικοί ΧοροΟ του Νίκου Σκαλκώτα
(διάρκεια: 2':32") (β) "Δοξαστικόν" (Άξιον Εστί) του Μίκη Θεοδωράκη (απόσπασμα, διάρκεια: 2' περίπου) (γ) "Τσάμικοε" (Για μια μικρή λευκή αχιβάδα) του Μάνου

ΒΙΒΛΙΟ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Υ

Χατζιδάκι (ΣΤ'ενότητα, διάρκεια: Γ:04"). Στη συνέχεια ο εκπαιδευτικό^ προτρέπει TOUS μαθητέε να ανατρέξουν σε προηγούμενα μαθήματα για να βρουν
πληροφορίεε για TOUS Ν. Σκαλκώτα, Μ. Χατζιδάκι (Δ'ενότητα μαθ. 1) και Μ.
Θεοδωράκη (μάθ. 10), (άλλοι στόχοι/πληροφορίεε, επίπ. 3).
7. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικόΞ παρατηρεί αν οι μαθητέε αναγνωρίζουν τον τσάμικο ρυθμό μέσα από ακροάσειε έργων έντεχνηε και παραδοσιακήε μουσικήε (ακρόαση, επίπ.
5) και συνδέουν την παραδοσιακή μουσική με την Έντεχνη Ελληνική Μουσική
(άλλοι στόχοι /ύφοε, επίπ. 5)
ΛΥΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΑΘΗΤΗ
Φύλλα Ακροάσεων.
4β. Δοξαστικόν (Άξιον Εστί) του Μίκη Θεοδωράκη: 2 κιθάρεε, σαντούρι, κρουστά,
τύμπανο, πιάνο, μαντολίνο, χορωδία.
4γ. "Τσάμικοε" (Για μια μικρή λευκή αχιβάδα) του Μάνου Χατζιδάκι: Α Α ' Β Β ' Α Α'
(Τριμερήε Μορφή)
8. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητέε εργάζονται σε άσκηση αξιολόγησηε (βλ. Τ. Ε.), στην οποία αναγνωρίζουν τον τσάμικο ρυθμό μέσα από ακουστικά παραδείγματα (ακρόαση, επίπ. 5).
8. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικόε ελέγχει σε ποιο βαθμό οι μαθητέε αναγνωρίζουν τον τσάμικο
ρυθμό σε ηχογραφημένα μουσικά παραδείγματα.

9. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Εργασία στο Διαδίκτυο (εργασία για το σπίτι). Οι μαθητέε εργάζονται στο διαδίκτυο, για να βρουν πληροφορίεε για το κλαρινέτο, να επιλέξουν ένα μουσικό κομμάτι που TOUS αρέσει και να συγκρίνουν το κλαρινέτο με το παραδοσιακό κλαρίνο.
9. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικόε διαπιστώνει αν οι μαθητέε είναι ικανοί να ερευνούν το διαδίκτυο, για να βρουν πληροφορίεε για το κλαρινέτο, να επιλέγουν ένα μουσικό
κομμάτι που TOUS αρέσει και να συγκρίνουν το παραδοσιακό κλαρίνο με το
κλαρινέτο.
ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΤΡΑΔΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Άσκ. 2. Ακουστική Αναγνώριση. Όχι. Ναι. Όχι. Όχι. Ναι.

ΜΟΥΣΙΚΗ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

"Κάτω στου Βάλτου τα χωριά"
Τσάμικοε και Κλέφτικοε
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ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΣΤΕΝΟΤΗΤΑ:
ΧΟΡΕΥΩ ΜΟΥΣΙΚΑ
2 . Χορεύω ευρωπαϊκά - Βαλε

/

Κ

Σκοπόε: Γνωριμία με το Βαλε
ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΑ
Επίπεδο

1
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Σύνθεσπ5
Αλλοι
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*
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ΠΟΡΕΙΑ
1. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Ακρόαση/παρακολούθηση σε DVD. Οι μαθητέε παρακολουθούν με χορογραφία, μέροε συναυλίαε τπε Biewns, σε DVD, απόσπασμα από το βαλε "Στον
ωραίο γαλάζιο Δούναβη" του Johann Strauss II (ακρόαση, επίπ. 1).
1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικόε παρατηρεί αν οι μαθητέε συνδέουν τη μουσική με το χορό και
την εποχή του 19ου αιώνα και εκφράζουν τα συναισθήματά τουε γι αυτά που
βλέπουν κι ακούν (άλλοι στόχοι/ ιστορία, θετικέε στάσειε, επίπ. 3).

2. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Φωνητική προθέρμανση. Γίνεται φωνητική προθέρμανση, χρωματικά npos τα
πάνω, βασισμένη στο α' θέμα του βαλε "Στον ωραίο γαλάζιο Δούναβη" του
Johann Strauss II (βλ. Β. Ε). Να τραγουδηθεί χρωματικά npos τα πάνω και πάλι
πίσω στη Λα μείζονα.
2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικόε ελέγχει σε ποιο βαθμό οι μαθητέε τραγουδούν με ρυθμική ακρίβεια, ορθότητα στον τόνο, την αναπνοή και την έκφραση.
Φωνητική Προθέρμανση.
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3. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Τραγούδι/Ακρόαση. Ο εκπαιδευτικόε διδάσκει στουε μαθητέε απόσπασμα από
το βαλε "Στον ωραίο γαλάζιο Δούναβη" του Johann Ξίι^υεε II (βλ. Β. Μ.). Γίνεται
ακρόαση (ακρόαση, επίπ. 3) του ίδιου αποσπάσματοε (4' περίπου. Διάρκεια
ολόκληρου: 10':02"), ενώ οι μαθητέε παρακολουθούν τα θέματα στο βιβλίο τουε
(βλ. Β. Μ.). Ο εκπαιδευτικόε δίνει μερικά στοιχεία για το Βαλε.
3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικόε διαπιστώνει αν οι μαθητέε αναγνωρίζουν ακουστικά (ακρόαση, επίπ. 3) και οπτικά (από παρτιτούρα) (άλλοι στόχοι/σημειογραφία, επίπ. 4)
τα μέρη του αποσπάσματοε από το βαλε "Στον ωραίο γαλάζιο Δούναβη" του
Johann Strauss II.

4. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Τραγούδι. Ο εκπαιδευτικόε διδάσκει το τραγούδι "Τα θερινά τα σινεμά" του Λουκιανού Κηλάιδόνη που είναι γραμμένο σε αργό ρυθμό βαλε (μέτρο 3/4) (εκτέλεση, επίπ. 2).
4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικόε ελέγχει σε ποιο βαθμό οι μαθητέε τραγουδούν σωστά, με έκφραση, απολαμβάνουν τη μουσική και αναγνωρίζουν το τριμερέε μέτρο.

5. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Δημιουργική Εργασία. Οι μαθητέε χωρίζονται σε τέσσεριε ομάδεε, για να δημιουργήσουν ένα βιεννέζικο πάρτι του 19ου αιώνα, (α) Οι δυο ομάδεε θα ασχοληθούν με τη δημιουργία μουσικήε βαλε (σύνθεση, επίπ. 5) με απλό τρόπο, χωρίε
μετατροπίεε. Οι άλλεε δύο ομάδεε θα δημιουργήσουν χορογραφία (εκτέλεση,
επίπ. 5) (βλ. Τ. Ε.), (β) Οι μαθητέε παρουσιάζουν ενορχηστρωμένεε τιε συνθέσειε
τουε και τιε χορογραφίεε τουε στην τάξη σε ανάλογη ατμόσφαιρα, με σκοπό να
ζωντανέψουν το κλίμα τηε εποχήε (εκτέλεση, επίπ. 5) (βλ. Τ. Ε.).
Προετοιμασία από το προηγούμενο μάθημα. Ο εκπαιδευτικόε ενημερώνει σχετικά τουε μαθητέε του από το προηγούμενο μάθημα, ώστε, εάν επιθυμούν, να φέρουν διάφορα υλικά που θα τα χρησιμοποιήσουν στην παρουσίασή τουε. Μια ή
δύο ομάδεε θα αποτελούνται από παιδιά που αγαπούν το χορό.Ίσωε να προετοιμάσουν το βαλε.
5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικόε ελέγχει σε ποιο βαθμό οι μαθητέε (α) δημιουργούν μουσική
βαλε με τιε ανάλογεε αντιθέσειε και επαναλήψειε, (β) απολαμβάνουν τη μουσική του βαλε και (γ) έχουν εξοικειωθεί με τα ήθη και τιε συνήθειεε τηε εποχήε (κοστούμια, χοροί κ.τ.λ.) (άλλοι στόχοι/ ιστορία, επίπ. 3).

ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Συμπληρωματικό Υλικό
BaAs με την Παιδική Χορωδία ins Βιέννηε (Ψηφιακοί Δίσκοι ή DVD), Λ. Κηλαϊδόνη:
Το πάρτι, Στ. Κραουνάκη: Φωτογραφία. Στ.: Ξαρχάκοε: Το καφενείο η Ελλάε. Ε.
Ρεμπούτοικα: Τα εφτά ποτήρια Μ. Σουγιούλ: Για μαε κελαηδούν τα πουλιά, Άστα τα
μαλάκια σου. Μ. Χατζιδάκι: Το βαλΞ των χαμένων ονείρων, L. van Beethoven: Μινουέτο στη Σολ, P. I. Τchaikovsky: To βαλε των λουλουδιών (Καρυοθραύστηε).

Ζ ΕΝΟΤΗΤΑ:

Α Σ ΚΑΝΟΥΜΕ ΜΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2
ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥ Α.Π.Σ.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Τραγούδι/ενορχήσιρωση: "Λεμονάκι".
Εκτέλεση: ρυθμικό παιχνίδι "Ρυθμοί τρένου"
των Στηβ Μπλοκ και Κλάιβ Κέμπτον.

Τραγούδι σε ορθό τόνο, σε μέτρο 7 / 8 με
ευχέρεια. Συγχρονισμόε στην εκτέλεση
και ενορχήστρωση.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Χρήση μουσικών εννοιών και δεξιοτήτων
oris συνθέσειs TOUS. Συνεργασία στην

Δημιουργία ηχοεικόνων.

ο μ ά δ α TOUS.

ΑΚΡΟΑΣΗ
Ακρόαση: "Εισαγωγή" από την όπερα
"Κάρμεν" του Ζωρζ Μπιζέ.

Ακουστική αναγνώριση τηε μορφήε
Ροντό.

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Ανάγνωση και γραφή παρτιτούραε.

Απόλαυση m s μουσικήε και του μουσικού
παιχνιδιού.

ΣΤΟΧΟΙ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

ΕυΒάθυνση: Μέτοα: διυεοέε. τοιυεοέε.
μέτρο 7 / 8 , ΚαλαμστιανόΞ και τσάμικο5
ρυθμ05. Μορφή: διμερήε, μορφή Ρονιό.
Έκωοαση: accelerando, rallentando. a
temDO. crescendo, diminuendo Κλίυακεε:
υείζων/ελάοοων Χοοοί: Καλαυστιανόε.
Τσάμικοε, Βαλε.

Χρήση των εννοιών που διδάχθηκαν μέσα
από τραγούδι, εκτέλεση μουσικού οργάνου, ενορχήστρωση, ακρόαση και δημιουργικέΞ εργασίεε. Ακουστική και οπτική
αναγνώριση: διμερέε και το τριμερέε
μέτρο, Καλαματιανόε, τσάμικοε και βαλε,
μούσι κήΞ σε μείζονα ή ελάσσονα κλίμακα.

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ
Xcopos-Xpovos, Επικοινωνία, Πολιτιομόε, Συνεργασία, Παράδοση, Μεταβολή-Εξέλιξη,
Ομοιότητα-Διαφορά, Κριτική σκέψη. Σύνθεση.

Διάρκεια: 3 περίοδοι
Υλικά και μέσα για τον καθηγητή/τρια: CD player, μελωδικό όργανο. Αρμονικό,
μελωδικό και κρουστό όργανο, μαγνητόφωνο ή Η.Υ.
Για το Μαθητή/τρια: Μελωδικό ή ρυθμικό όργανο. Προαιρετικά: κοστούμια εποχήε.
Ηχητικά παραδείγματα: G. Bizet: Εισαγωγή ("Κάρμεν"). J. Brahms: Ουγγρικόε Χορόε
Αρ. 5. J. Haydn: Συμφωνία τηε Εκπλήξεωε, II κίνηση (βασικό θέμα), Βαλε Τσαϊκόφσκι/
Γ. Στράουε: Βιεννέζικο αίμα, δημοτικά: Καράβι-Καραβάκι, Σαμιώτισσα Μ. Θεοδωράκη:
Βασίλεψεε αστέρι μου. Φινάλε (Ζορμπάε). Μ. Χατζιδάκι: Ο μύθοε.

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΑ
Επίπεδο

1

2

3

Ακρόασηε
Εκτέλεσηε

*

*

5

*

*

*

Σύνθεσηε
Αλλοι

4

*
*

*

*

*
*

ΠΟΡΕΙΑ
1. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Επανάληψη: Accelerando, rallentando, a tempo.
(α). Ρυθμικό παιχνίδι. Ο εκπαιδευτικόε διδάσκει το ρυθμικό παιχνίδι "Ρυθμοί
τρένου" των Steve Block/Clive Kempton (βλ. Β. Μ.).
(β). Δημιουργική Εργασία. Οι μαθητέε χωρισμένοι σε 4 ομάδεε χρησιμοποιούν
μουσικά όργανα τάξηε και φωνέε με διάφορουε τρόπουε εκτέλεσηε, για να περιγράψουν με ήχουε διάφορεε εικόνεε που τουε δίδονται (βλ. Τ. Ε.). Χρησιμοποιούν στη σύνθεσή τουε τιε εκφραστικέε έννοιεε/ ιδιότητεε του ήχου ένταση
(οΓθεοεηάο, diminuendo), ταχύτητα-ρυθμική αγωγή (accelerando, rallentando,
a tempo). Καταγράφουν τη δημιουργία τουε με προσωπική σημειογραφία (άλλοι στόχοι/σημειογραφία, επίπ. 2), την παρουσιάζουν στην υπόλοιπη τάξη και
την αξιολογούν καθώε και τιε συνθέσειε των συμμαθητών τουε.
1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικόε ελέγχει σε ποιο βαθμό οι μαθητέε εκτελούν (εκτέλεση, επίπ. 1)
με επιτυχία το ρυθμικό παιχνίδι "Ρυθμοί τρένου" και εφαρμόζουν στιε συνθέσειε
τουε (σύνθεση, επίπ. 5) τιε εκφραστικέε έννοιεε/ιδιότητεε του ήχου, καθώε και
την τριμερή μορφή. Ελέγχει, επίσηε, αν οι μαθητέε μπορούν να ασκούν εποικοδομητική κριτική στιε συνθέσειε τουε και στιε συνθέσειε των συμμαθητών τουε
(άλλοι στόχοι/αξιολόγηση, επίπ. 5).

2. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Επανάληψη: Μέτρο 7 / 8 , Καλαματιανόε, διμερήε μορφή.
Τραγούδι/ Ενορχήστρωση, (α) Οι μαθητέε τραγουδούν το ελληνικό δημοτικό
τραγούδι "ΛεμονάκΓ (εκτέλεση, επίπ. 2). Βρίσκουν ότι είναι σε μέτρο 7/8, σε
ρυθμό καλαματιανό και σε διμερή μορφή (β) Εκτελούν το α ' μέροε του τραγουδιού και τραγουδούν το β' μέροε (εκτέλεση, επίπ. 5).

ΜΟΥΣΙΚΗ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικόε ελέγχει σε ποιο βαθμό οι μαθητέε μπορούν (α) να τραγουδούν
στον ορθό τόνο, σε μέτρο 7 / 8 και να εκτελούν μια μελωδία με μουσικά όργανα
τάξηε (β) να αναγνωρίζουν το μέτρο 7/8, τον καλαματιανό ρυθμό και τη διμερή
μορφή.

3. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Επανάληψη: Μορφή Ροντό
Ακρόαση. Ο εκπαιδευτικόε εκτελεί με τη σειρά τα 4 βασικά θέματα τηε Έισαγωγήε" στην όπερα "Κάρμεν" του Ζωρζ Μπιζέ. Στη συνέχεια οι μαθητέε ενώ ακούν
προσεκτικά το έργο (διάρκεια: 2': 1 5"), σημειώνουν με ποια σειρά ακούν τα θέματα και αναγνωρίζουν τη μορφή ροντό.
3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικόε διαπιστώνει αν οι μαθητέε μπορούν να αναγνωρίσουν ακουστικά τη μορφή ροντό (ακρόαση, επίπ. 5).

4. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι μαθητέε εργάζονται σε ασκήσειε αξιολόγησηε, στιε οποίεε πρέπει να αναγνωρίσουν ακουστικά το διμερέε και το τριμερέε μέτρο, τουε χορούε βαλε, καλαματιανό, τσάμικο και συρτάκι, καθώε και εάν η μουσική που ακούν είναι γραμμένη σε μείζονα ή ελάσσονα κλίμακα (βλ. Τ.Ε.) (ακρόαση, επίπ. 5). Εργασία στο
σπίτι. Οι μαθητέε μπορούν να χωρίσουν σε μέτρα μικρά αποσπάσματα μουσικών κομματιών που είναι γραμμένα σε διμερέε ή τριμερέε μέτρο και να λύσουν
ένα σταυρόλεξο (άλλοι στόχοι/αξιολόγηση, επίπ. 5).
4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικόε διαπιστώνει αν οι μαθητέε μπορούν να λύσουν σωστά τιε ασκήσειε αξιολόγησηε.

J.lUUJJM'JU.ll!.]!!
Εισαγωγή από την όπερα "Κάρμεν" του Ζωρζ Μπιζέ: α α β β α γ γ α
ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΤΡΑΔΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Άσκ.2. (α) Τριμερέε μέτρο, Βαλε (β) Μέτρο 7/8, Καλαματιανόε (γ) Τριμερέε Μέτρο,
Τσάμικοε (δ) Διμερέε Μέτρο, Συρτάκι.
Άσκ. 3. (α) Ελάσσων (β) Μείζων (γ) Μείζων (δ) Ελάσσων
Λύσει ε Σταυρόλεξου. Οριζόντια: (1) κλαρίνο (2) πίκολο (3) κόρνο (4) βιόλα (5) τρομπόνι (6) άρπα (7) τύμπανο (8) φλάουτο (9) ντέφι (10) τρομπέτεε. Κάθετα: (1) φαγκότο (2) κοντραμπάσο (3) πνευστό (4) τρίγωνο (5) τούμπα (6) βιολί (7) καστανιέτεε (8)
βιολοντσέλο (9) κρουστά.

Η'ΕΝΟΤΗΤΑ:
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΤΖΕΚΤ
Το Ν ε ρ ό

ΜΟΥΣΙΚΗ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥ Α.Π.Σ.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Τραγούδι, Εκτέλεση, Ενορχήστρωση.

ΟρθόεTOVOS,ομοιογένεια ήχου.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΠειραματισμόΒ με Sidcpopous Tponous παραγωγήΒ ήχου. Δημιουργία ηχοεικόνων.

Παρουσίαση εργασίαΒ. Συνεργασία,
αξιολόγηση.

ΑΚΡΟΑΣΗ
Mouoiras ακρόασεΐΒ με θέμα το νερό.

Προσεκτική ακρόαση, Παρατήρηση,
Κατανόηση, Σχολιασμ05.

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Ανάγνωση και γραφή ηαρτιτούραΒ.

Απόλαυση Tns μούσική5 και του μουσικού
παιχνιδιού.

ΣΤΟΧΟΙ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Προγραμματική Μουσική.

Δημιουργία, Παρουσίαση, Απόλαυση.

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ
Xcopos-Xpovos, Επικοινωνία, ΠολιτισμόΒ, Συνεργασία, Παράδοση, Μεταβολή-Εξέλιξη,
Ομοιότητα-Διαφορά, Κριτική σκέψη, Σύνθεση.

Διάρκεια: 4 περίοδοι
Υλικά και μέσα για τον καθηγητή/τρια: CD player, μελωδικό όργανο, Αρμονικό,
μελωδικό και κρουστό όργανο, μαγνητόφωνο ή Η.Υ.
Για το Μαθητή/τρια: Μελωδικό ή ρυθμικό όργανο.
Ηχητικά παραδείγματα: Μ. Ραβέλ: "Jeux d' eau" (Παιχνίδια του νερού) για πιάνο. Στ.
Σπανουδάκη: θάλασσα. Ε. Grieg: Η επιστροφή του Πέερ Γκυντ. Καταιγίδα στη θάλασσα
(Σουίτα αρ.2, "Πέερ Γκυντ"). G. Ligeti: Ατμόσφαιρεε. Ζ.Όφφενμπαχ: Βαρκαρόλα (Παραμύθια του Χόφμαν).

Η ΕΝΟΤΗΤΑ
ΘΕΤΙ
ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΤΖΕΚΤ

1 α . Το ν ε ρ ό
Πρότζεκτ.
Τα πολυθεματικά προγράμματα τύπου "πρότζεκτ" βοηθούν οτην εκπλήρωση των στόχων τηε μούσιKns Παιδείαε μέσα από την έμφαση που δίνεται στη συνεργατική Μάθηση, την ανάπτυξη τηε cpavraoias και Tns κριτικήε σκέψηε. Δίνονται ευκαιρίεε για
σύνδεση με άλλα μαθήματα του Αναλυτικού Προγράμματος και παρέχονται ποικίλεε
ποιοτικέε μουσικέε εμπειρίεε, οι onoies ταιριάζουν eras ανάγκεε του κάθε ατόμου, ενώ
παράλληλα συμβάλλουν στην ανάπτυξη Tns αισθητικήε και Tns μουσικότηταε. Με τα
"πρότζεκτ", τα παιδιά βοηθούνται να αξιολογούν τον κόσμο TOUS και να επιλέγουν
εναλλακτικέε λύσειε ή δράσειs που θα TOUS ικανοποιούν και θα TOUS οδηγούν στην
ολοκλήρωση και ευτυχία.
ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΑ
Επίπεδο

1

Ακρόασηε
Εκτέλεσηε

*

2

3

*

*

*

4

5

*

Σύνθεσηε

*

Άλλοι

*

*
*

ΠΟΡΕΙΑ
1. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Παιχνίδια με το νερό. Οι μαθητέε χωρίζονται σε τέσσεριε ομάδεε (βλ Β. Μ.), για
να πειραματιστούν με διάφορουε ήχουε που παράγονται, όταν οι μαθητέε: (α) γεμίζουν μικρέε κούπεε με νερό από κουβάδεε με νερό και TIS αδειάζουν πίσω
O T O U S κουβάδεε αργά (β) ανεβοκατεβάζουν σε κουβάδεε με νερό, χάλκινουε σωλήνεε κρεμασμένουε από σπάγκουε και ταυτόχρονα TOUS χτυπούν με διάφορουε
τρόπουε, χρησιμοποιώνταε μεταλλικούε επικρουστήρεε ή μεταλλικά κουτάλια (γ)
φυσούν σε πλαστικά μπουκάλια με διαφορετική ποσότητα νερού (δ) χτυπούν με
μεταλλικά κουτάλια γυάλινα ποτήρια με διαφορετική ποσότητα νερού. Η κάθε
ομάδα δημιουργεί ένα μικρό έργο με τουε ήχουε που επέλεξε (σύνθεση, επίπ.3),
το παρουσιάζει στην υπόλοιπη τάξη (εκτέλεση, επίπ. 1) και το αξιολογεί (άλλοι
στόχοι/αξιολόγηση, επίπ. 3).
Σημ. Η δραστηριότητα αυτή πρέπει να προετοιμαστεί από το προηγούμενο μάθημα:
Ο εκπαιδευτικόε να φροντίσει, ώστε να υπάρχουν κουβάδεε με νερό, κούπεε, μεταλλικοί επικρουστήρεε, μεταλλικά κουτάλια κλπ.
1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικόε ελέγχει σε ποιο βαθμό οι μαθητέε μπορούν (α) να πειραματί-
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ζονται με διάφορουε ήχουε που παράγονται από αντικείμενα που περιέχουν νερό, όταν αδειάζουν ο' αυτά κούπεε με νερό, τα χτυπούν, τα φυσούν ή ανεβοκατεβάζουν ο' αυτά χάλκινουε σωλήνεε, (β) να χρησιμοποιούν τουε ήχουε που ανακάλυψαν και επέλεξαν στη δημιουργία μικρού έργου, (γ) να παρουσιάζουν τη
σύνθεσή τουε στην τάξη και να την αξιολογούν.

2. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Γίνεται συζήτηση για το νερό. Ο εκπαιδευτικόε καθοδηγεί τα παιδιά έτσι ώστε να
υπάρχει έναε καταιγισμόε από ιδέεε,τιε οποίεε σημειώνει στον πίνακα. ΤΡΑΓΟΥΔΙ. Τραγουδούν το ελληνικό δημοτικό τραγούδι 'Ένα νερό κυρά Βαγγελιώ"
(εκτέλεση, επίπ.2). ΑΚΡΟΑΣΗ. Γίνεται ακρόαση αποσπάσματοε 2' από το έργο
"Jeux d' eau" (Παιχνίδια του νερού) για πιάνο του Μωρίε Ραβέλ (διάρκεια ολόκληρου: 5':36") (βλ. Β. Μ.) (ακρόαση, επίπ. 2). Ο εκπαιδευτικόε αναφέρεται στην
"Προγραμματική Μουσική".
2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικόε παρατηρεί αν οι μαθητέε (α) έχουν ιδέεε αναφορικά με εικόνεε
που έχουν σχέση με το νερό, (β) τραγουδούν στον ορθό τόνο και με ομοιογένεια
ήχου, (γ) ακούν με προσοχή και κατανοούν το σύντομο απόσπασμα από το έργο
"Παιχνίδια του νερού" του Μωρίε Ραβέλ.

3. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Μια καταιγίδα, (α) Δημιουργική Εργασία. Οι μαθητέε χωρίζονται σε 4 ομάδεε: Α'
ουάδα: βροχή. Χτυπήματα δακτύλων στα θρανία, στην παλάμη τουε, ή στο πάτωμα, κοφτέε ψηλέε νότεε στα γκλόνκεσπίηλ, Β' ουάδα: άνεμοε. Φύσημα στα
μπουκάλια, χρήση φωνήε, φύσημα στο στόμιο του αυλού, φύσημα σε κόλλεε
χαρτιού, ή σκίσιμο του χαρτιού. Γ' ουάδα: Μαύρα σύννεφα που μαζεύονται στον
ουρανό. Παράφωνεε συγχορδίεε στιε μελόντικεε/αρμόνια ή άλλα μελωδικά
όργανα τάξηε. Δ' ουάδα: βροντέε. Τρέμολο που δυναμώνει και σταματά απότομα στην γκραν-κάσα/τύμπανα ή άλλα κρουστά όργανα τάξηε. Ο εκπαιδευτικόε
κάνει μια σύντομη δοκιμή τηε κάθε ομάδαε και διευθύνει το έργο. Δεν χρειάζεται
να δοθεί χρόνοε στιε ομάδεε για προετοιμασία, (β) Ακρόαση. Γίνεται ακρόαση
τηε 4ηε κίνησηε τηε Συμφωνίαε (Καταιγίδα) αρ. 6 "Ποιμενικήε" του Λούντβιχ
βαν Μπετόβεν (διάρκεια: 3':33") (ακρόαση, επίπ. 3). Οι μαθητέε σχολιάζουν το
έργο που άκουσαν και τον τρόπο με τον οποίο ο συνθέτηε έδωσε την εικόνα τηε
καταιγίδαε.
3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικόε διαπιστώνει αν οι μαθητέε ανταποκρίνονται θετικά στη δημιουργική εργασία, ακούν με προσοχή την 4 η κίνηση από τη Συμφωνία αρ. 6 "Ποιμενική" του Λούντβιχ βαν Μπετόβεν και κάνουν παρατηρήσειε.

ΒΙΒΛΙΟ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Υ

Δημιουργική Εργασία με θέμα το "νερό".
Οδηγίεε. Οι μαθητέε, χωρισμένοι σε 4 ομάδεε, θα εργάζονται δημιουργικά στιε
ομάδεε τουε, στο ίδιο θέμα, σε κάθε φάση του 'πρότζεκτ', (4α μαθήματα). Σε κάθε
μάθημα θα χρησιμοποιούν και θα προσθέτουν νέο υλικό και εμπειρίεε, θα κάνουν
αλλαγέε, θα τελειοποιούν την εργασία τουε, θα την παρουσιάζουν και θα την
αξιολογούν. Στη χρονική διάρκεια που μεσολαβεί στα μαθήματα τηε Η ' ενότηταε
θα ερευνούν το θέμα που επέλεξαν και θα ολοκληρώνουν τιε μελέτεε τουε. Το 4ο
(τέταρτο) μάθημα θα αφιερωθεί στην τελική παρουσίαση των εργασιών των μαθητών.
4. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
α) Χωρισμόε σε ομάδεε. Επιλογή θεμάτων. Ο εκπαιδευτικόε δίνει μια σειρά από
θέματα στουε μαθητέε οι οποίοι είναι χωρισμένοι σε 4 ομάδεε. Η κάθε ομάδα θα
επιλέξει ένα θέμα, για να δημιουργήσει ένα μικρό έργο (σύνθεση, επίπ. 5) (βλ.
οδηγίεε στο Τ. Ε.), θα δημιουργηθούν, επίσηε, πολύ μικρέε ομάδεε του ενόε ή
των δύο μαθητών οι οποίεε παράλληλα με τη συμμετοχή τουε στην ομάδα τουε,
θα αναλάβουν τα πιο κάτω: Ομάδεε Εργασίαε. (1) Ομάδα Κινηματογραφιστών/
φωτογράφων, θ α οπτικογραφούν/φωτογραφίζουν τιε ομάδεε κατά την εργασία
τουε στην τάξη, καθώε και το τελικό αποτέλεσμα, (2) Ομάδα κοστουμιών/ σκηνικών/διακόσμησηε, (3) Ομάδα Ήχου. θα ηχογραφούν τιε ομάδεε κατά την εργασία τουε στην τάξη, καθώε και το τελικό αποτέλεσμα, (4) Ομάδα Φωτισμού (5)
Ομάδα Δημοσιογραφίαε (Δημόσιεε σχέσειε, Διαφήμιση. Πρόγραμμα, προσκλήσειε, άρθρο στο περιοδικό του σχολείου, συνεντεύξειε). (β) Παρουσίαση των ομάδων και αξιολόγηση τηε εργασίαε τουε (εκτέλεση, επίπ. 4, άλλοι στόχοι, αξιολόγηση, επίπ. 5).
4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικόε ελέγχει σε ποιο βαθμό οι μαθητέε (α) αναπτύσσουν τη φαντασία και δημιουργούν με ενθουσιασμό τιε διάφορεε ηχοεικόνεε που έχουν επιλέξει (β) ερευνούν στο διαδίκτυο και σε άλλεε πηγέε για να βρουν πληροφορίεε
σχετικέε με το νερό και το θέμα τηε ομάδαε τουε.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Ελληνικό Δημοτικό:Ένα νερό κυρά Βαγγελιώ. Φρ. Λιστ: "Παιχνίδια του νερού στην
Έπαυλη ντ' Εστέ", για πιάνο ("Anne de Pelerinage III", 4). Δ. Παπαδημητρίου: Τρέχει
το νερό. Φρ. Σοπέν: Πρελούδιο, έργο 28, αρ. 15 σε Ρε ύφεση μείζονα (γνωστό και
ωε "σταγόνεε τηε βροχήε". Μ. Χατζιδάκι: Η βροχή (Το χαμόγελο τηε Τζοκόντα), Το
σύννεφο έφερε βροχή. Γ. Χατζηνάσιου: Πέφτει βροχή.

Η ΕΝΟΤΗΤΑ:
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΤΖΕΚΤ

1 β. Το νερό-θάΛασσα

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΑ
Επίπεδο

1

2

3

4

Ακρόασηε

*

*

Εκτέλεσηε

*

*

Εύνθεσηε

*

Άλλοι

*

5

*
*

ΠΟΡΕΙΑ
1. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Μουσική και κίνηση.
ΥΛΙΚΑ: Τρία υφάσματα λεπτά και βαριά (για να κινούνται εύκολα), 4 μέτρα πανί
μήκοε Χ 1 μέτρο πλάτοε, σε τρία διαφορετικά χρώματα (γαλάζιο, λευκό, γαλάζιο σκούρο). Οι μαθητέε μπορούν να ετοιμάσουν, προαιρετικά στο σπίτι τουε ή
στο μάθημα τηε Τέχνη s/Tεχνολο γ ία ε κουπιά και πανί βάρκαε. (Σημ. Τα υλικά ins
δραστηριότηταΞ aums πρέπει να ετοιμαστούν από το προηγούμενο μάθημα).
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (βλ Τ. Ε.). 1. Οι μαθητέε χωρίζονται σε 4 ομάδεε: Ομάδα Α. Τα
κύματα. Έξι μαθητέε -δύο για κάθε ύφασμα- κουνούν τα υφάσματα έτσι, ώστε
να θυμίζουν τη θάλασσα με τα κύματά τηε. Η θάλασσα κάποτε θα είναι ήρεμη και
κάποτε θα είναι αγριεμένη. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν υφάσματα οι μαθητέε να φανταστούν ότι είναι τα κύματα και να κινηθούν ανάλογα. Μπορούν να
χρησιμοποιήσουν γαλάζια, λευκά και γαλάζια σκούρα μεγάλα μαντήλια. Ομάδα Β. Οι ψαράδεε με τα δίχτυα τουε. Ομάδα Γ. Οι κωπηλάτεε οι οποίοι θα διασχίζουν κωπηλατώνταε τη θάλασσα Ομάδα Δ. Οι γλάροι. 2. Οι μαθητέε διαβάζουν τη μικρή ιστορία στο Τετράδιο Εργασιών και ακούν μέροε τηε μουσικήε του
έργου "Θάλασσα" του Σταμάτη Σπανουδάκη (διάρκεια: 5':45", ακρόαση,
επίπ.2). Αποφασίζουν τι κινήσειε θα χρησιμοποιήσουν και με ποια σειρά 3. Η
κάθε ομάδα αυτοσχεδιάζει κίνηση (άλλοι στόχοι/κίνηση, επίπ.3, αυτοσχεδιασμόε, επίπ. 4) στην ηχογραφημένη μουσική.
1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικόε διαπιστώνει αν οι μαθητέε μπορούν να αναπτύξουν διάφορεε
ιδέεε αναφορικά με τη δημιουργία κίνησηε στη μουσική που ακούν και να τιε
εφαρμόσουν στην πράξη.

ΒΙΒΛΙΟ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Υ

2. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Τραγούδι/εκτέλεση: Οι μαθητέε τραγουδούν το ελληνικό δημοτικό τραγούδι Ό
Μάουκαε" (εκτέλεση, επίπ. 2) και εκτελούν με μουσικά όργανα τάξηε το δεύτερο
μέροε του τραγουδιού (βλ. Β. Μ.) (εκτέλεση, επίπ.4).
2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικόε παρατηρεί αν οι μαθητέε μπορούν (α) να τραγουδούν σωστά,
και στο ορθό τονικό ύψοε και (β) να εκτελούν με μουσικά όργανα τάξηε.

3. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Ακρόαση. Γίνεται ακρόαση του αποσπάσματοε Ή επιστροφή του Πέερ Γκυντ.
Καταιγίδα στη θάλασσα" (Σουίτα αρ.2 "Πέερ Γκυντ") του Edvard Grieg (διάρκεια:
3':05")(βλ. Β. Μ.).
3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικόε ελέγχει σε ποιο βαθμό οι μαθητέε ακούν με προσοχή και αντιλαμβάνονται στη μουσική ακρόαση, τα μουσικά στοιχεία του έργου (μουσικέε
φράσειε, ερωτήσειε-απαντήσειε, μουσικά όργανα που ξεχωρίζουν στην ενορχήστρωση, κ,λπ.) (ακρόαση, επίπ. 4).

4. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Δημιουργική Εργασία. Οι μαθητέε εργάζονται στιε ομάδεε τουε, στα θέματα
που είχαν επιλέξει το προηγούμενο μάθημα. Κάνουν αλλαγέε στη σύνθεσή τουε
και διορθώσειε. Προσθέτουν κίνηση, ήχουε από τον Η.Υ. και γενικά, νέο υλικό
σύμφωνα με τιε νέεε εμπειρίεε που απέκτησαν (σύνθεση, επίπ.5). Παρουσιάζουν την εργασία τουε στην υπόλοιπη τάξη και την αξιολογούν (βλ. Τ. Ε.) (άλλοι
στόχοι/αξιολόγηση, επίπ.).
4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικόε παρατηρεί αν οι μαθητέε έχουν αφομοιώσει τα νέα στοιχεία
που διδάχτηκαν στο μάθημα και αν τα χρησιμοποιούν στη δημιουργική τουε εργασία, για να την τελειοποιήσουν.

5. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Εργασία για το σπίτι. Οι μαθητέε εργάζονται σε ζευγάρια και χρησιμοποιούν το
διαδίκτυο ή/και διάφορεε άλλεε πηγέε, για να μαζέψουν πληροφορίεε για ένα
από τα ακόλουθα θέματα: (α) Τραγούδια τηε ξενιτιάε, τραγούδια για ψαράδεε και
Τραγούδια για τη θάλασσα, (β) Ιστορίεε από τη Μυθολογία που έχουν σχέση με
τη θάλασσα. (γ)Έργα ζωγραφικήε, ποίησηε με θέμα τη θάλασσα, (δ) Μεγάλεε
ναυμαχίεε που έκριναν την ιστορία λαών.

ΜΟΥΣΙΚΗ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικόε ελέγχει σε ποιο βαθμό οι μαθητέε εργάστηκαν σε ζευγάρια και
χρησιμοποίησαν το διαδίκτυο ή/ και άλλεε πηγέε, για να βρουν πληροφορίεε για
θέματα που σχετίζονται με τη θάλασσα (ιστορία, μυθολογία, ποίηση, λογοτεχνία,
εικαστικέετέχνεε) (άλλοι στόχοι/διαθεματικότητα, επίπ. 5).
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Γ. Μαρκόπουλου: θαλασσογραφία. Δ. Σαββόπουλου: Μια θάλασσα πλατιά. Μ.
Χατζιδάκι: Θάλασσα πλατιά. CI. ϋθόυεεγ: Ο βυθισμένοε καθεδρικόε ναόε (La
cathedral engloute), Η θάλασσα (La Mer), Καθρεφτίσματα του νερού (Ref Ιθΐε de Γ
eau), F. Mendelssohn: Εισαγωγή Έβρίδεε", Μ. Ravel: Παιχνιδίσματα του νερού
(Jeuxd'eau), Ν. Rirr^ky-Koreakov: Σεχεραζάντ, έργο 35, C. 53ΐηί-53θηε: Ενυδρείο
(Το καρναβάλι των ζώων), R. Vaughan-Willianr^: Η Συμφωνία τηε θάλασσαε (Sea
Symphony).

Ι=ΜΙ.Ι^.ΜΜϋϋΙ«.Π

Η ΕΝΟΤΗΤΑ:
ΣΧΕΑΙΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΤΖΕΚΤ

1 γ . Το ν ε ρ ό

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΑ
Επίπεδο
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Εκτέλεσηε
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*

Σύνθεσηε

*

Άλλοι

*

ΠΟΡΕΙΑ
1. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Μουσική και Κίνηση. Ένα παιχνίδι φαντασίαε. Οι μαθητέε σε δύο ομάδεε (η
δεύτερη ομάδα να αποτελείται μόνο από 2 - 4 μαθητέε) να δημιουργήσουν κίνηση σε δοσμένη ιστορία (άλλοι στόχοι/κίνηση, επίπ. 5) στη μουσική "Ατμόσφαιρεε" του Gyorgy Ligeti (ακρόαση, επίπ. 4 ) (βλ. Τ. Ε.).
1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικόε παρατηρεί αν οι μαθητέε χρησιμοποιούν τη φαντασία τουε, για
να δημιουργήσουν κατάλληλη κίνηση σε δοσμένη φανταστική ιστορία

2. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Σολφέζ, ενορχήστρωση και ακρόαση. Οι μαθητέε τραγουδούν με τιε νότεε
(σολφέζ) το βασικό θέμα τηε "Βαρκαρόλαε" του Ζακ Όφφενμπαχ (εκτέλεση,
επίπ. 3) και εκτελούν (εκτέλεση, επίπ. 4 ) με μουσικά όργανα την ενορχήστρωση. Στη συνέχεια, γίνεται ακρόαση (ακρόαση, επίπ. 3) του έργου (διάρκεια:
3':25") και δίδονται πληροφορίεε για το έργο (βλ,Β.Μ.).
2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικόε, διαπιστώνει αν οι μαθητέε (α) έχουν τιε κατάλληλεε δεξιότητεε
για να εκτελέσουν την ενορχήστρωση και (β) αν μαθητέε ακούν με προσοχή και
κατανοούν τη μουσική.

ΜΟΥΣΙΚΗ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

3. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Δημιουργική Εργασία. Οι μαθητέε εργάζονται oris ομάδεε τουε στα θέματα
που είχαν επιλέξει στο προηγούμενο μάθημα. Κάνουν αλλαγέε στη σύνθεσή
τουε και διορθώσειε. Προσθέτουν κίνηση, ήχουε από τον Η.Υ. και γενικά νέο
υλικό σύμφωνα με τιε νέεε εμπειρίεε που απέκτησαν (σύνθεση, επίπ.5). Παρουσιάζουν την εργασία τουε στην υπόλοιπη τάξη και την αξιολογούν (βλ. Τ. Ε.
Άλλοι στόχοι/αξιολόγηση, επίπ.5).
3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Ο εκπαιδευτικόε ελέγχει αν οι μαθητέε έχουν αφομοιώσει τα νέα στοιχεία που διδάχτηκαν στο μάθημα και τα χρησιμοποιούν στη δημιουργική τουε εργασία για
να την τελειοποιήσουν.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
G. Handel: Μινουέτο, Bourree, Χόρνπάϊπ (Hornpipe) (Μουσική των Νερών).
Ο. Respighi: Πηγέε τηε Ρώμηε (Fountains of Rome), Β. Smetana: "Μολδάβαε" (Die
Moldau) (Η Πατρίδα μου/Ma Vla8t).

Ι=ΜΙ.Ι^.ΜΜϋϋΙ«.Π

Η ΕΝΟΤΗΤΑ:
ΣΧΕΑΙΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΤΖΕΚΤ
1 δ. Το Νερό

Ο εκπαιδευτικόε να καθοδηγήσει τουε μαθητέε του στην τελική παρουσίαση.
• Ητελική παρουσίαση μπορεί να γίνει στην τάξη ή στο θέατρο του σχολείου.
• Θα μπορούν να την παρακολουθήσουν οι μαθητέε τηε συγκεκριμένηε τάξηε
ή/και οι γονείε τουε, άλλα τμήματα του σχολείου, καθηγητέε άλλων μαθημάτων του σχολείου ή όλο το σχολείο.
• Στην τελική παρουσίαση, η κάθε ομάδα μαθητών μπορεί να στολίσει με το δικό
τηε τρόπο την τάξη/αίθουσα/θέατρο, με διάφορα έργα τέχνηε, με μοτίβα νερού
κ.ά.
• Μπορούν να προσφερθούν δροσιστικά ποτά/ κρέμεε με νερό (νερό, χυμοί, πάγοε, μαχαλεπί κ,λπ.).

ΜΟΥΣΙΚΗ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
www.moec.gov.cy/Μέση Εκπαίδευση/Εκπαιδευτικό Υλικό/Μουσική
Αβέρωφ, Γεώργιοε Α. «Τα Δηυοτικά Τοονούδια και οι Λαϊκοί Χοοοί ins Κύπρου»
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4. Τα χρώματα των ήχων
10. Β. Britten: Young Person's Guide to the Orchestra (αρχή)
©1991 HNH International Ltd.
1 1. W.A. Mozart: 1 η κίνηση "Allegro" ("Eine kleine Nachtmusik")
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1 α. Επιμένω Μουσικά 1
17. The Tokens: "The lion sleeps tonight"
© Sony Music Canada
18. G. Bizet: Carillon (Suite No. 1
Arlessienne")
© 1993 HNH International Ltd. DILLONS
1 9 . C. Saint-Saens: "O KLIKVOS" ( T O καρναβάλι των ζώων)
©1987 EMI Pathe Marconi S.A. (France)
20. Z. Kodaly: "To Βιεννέζικο μουσικό ρολόι" (Σουίτα "Χάρυ Γιάνοε")
©2010 DECCA
21. Β. Παπαθανασίου: 1492 Conquest of Paradise
© 1992 Warner Music Ltd.
22. L. van Beethoven: "Fur Elise", Bagatelle in A minor
©2007 Deutche Grammophone
1 β. Επιμένω Μουσικά 2
23. Opus: "Live is Life"
© 1985 Polydor
24. M. Nyman: Songs for Tony, 1 η κίνηση
© Δεν υπάρχουν πληροφορίεε
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© 1990 Deutche Grammophon
28. J.S. Bach: "Ω θεία κεφαλή" ("Ο Haupt Voll Blut und Wunden" από
τα "Πάθη κατά Ματθαίον")
©2008 Linn Records (LC1 161 5)
29. Η. Purcell: Rondeau (Abdelazer)
©2004 DECCA L'oiseau-LYRE
30. Λ. Μαχαιρίτσα: Έλα ψυχούλα μου"
©2007 Minos-EMI S.A.
31. G. Pierne: "Εμβατήριο των μικρών μολυβένιων στρατιωτών"
(Marche des petits soldats de plomb op. 14 No6)
©(remasterise en 2008) from Myleene's Music for Mothers by
Myleene Klaas
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32. A. Dvorak: Largo, 2n κίνηση (Συμφωνία σε μι ελάσσονα, Νο.9,
ορ.95 του "Νέου Κόσμου")
©2000 Centurion Music Ltd.
33. Παραδοσιακό Ιαπωνίας Sakura (με το έγχορδο μουσικό όργανο "Pipa")
©Δεν υπάρχουν πληροφορίεε
34. Παραδοσιακό Σκωτίαε: "Mhairi's Wedding" Pipes and drums from
Scotland. Music around the world
© 1995 Galaxy Music Ltd.
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35. Παραδοσιακό Ηπειρώτικο: Γιάννη μου το μαντήλι σου
©1992 Καλλιτεχνικόε Σύλλογο5 Δημοτικήε Μουσικήε "Δόμνα
Σαμίου" (2109330556)
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37. Παραδοσιακό Ινδιάνων Αμερικήε: Xopos των πνευμάτων Ccns
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©2006 Luxury Multimedia Ltd.
2β. Μουσική σε πέντε
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38. Παραδοσιακό Σκωτίαε: "lona boat song" lona Abbey Album
©2005 Label Scotdisc
39. C. Debussy: Jimbo's Lullaby
© 1971 Polydor International Gmbh, Hamburg
40. M.Ravel: Ασχημούλα, η πριγκίπισσα των παγόδων ("Laideronnette,
Imperatrice des pagodas" από τη σουίτα μπαλέτου "Η μάνα μου η
χήνα")
© 1 9 9 4 ERATO CASCAVELLE
3. Ανεβαίνω τη σκάλα
41. Rodgers και Hammerstein: "Do-Re-Mi" (The Sound of Music/ Η
μελωδία τηε ευτυχίαε)
© 1965 RCA Records
42. L. van Beethoven: "Fur Elise", Bagatelle in A minor
©2007 Deutsche Grammophone
43. C. Saint-Saens: "Πρόσωπα με μεγάλα αυτιά" (Το καρναβάλι των
ζώων)
©1987 EMI Pathe Marconi S.A. (France)
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As κάνουμε μια επανάληψη (1)
46. G. Hoist: Apns, ο θεόε του πολέμου ("Mars, the bringer of war",
1 η κίνηση Allegro από τη Σουίτα "Οι Πλανήτεε")
© 1990 Deutsche Grammophon
47. C. Saint-Saens: "Πρόσωπα με μεγάλα αυτιά" (Το καρναβάλι των
ζώων)
©1987 EMI Pathe Marconi S.A. (France)
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©1987 EMI Pathe Marconi S.A. (France)
4 9 . C . Saint-Saens: " O KOIJKOS" ( T O καρναβάλι των ζώων)
©1987 EMI Pathe Marconi S.A. (France)
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©1987 EMI Pathe Marconi S.A. (France)
51. Παραδοσιακό Κορέαε: Arirang
©Δεν υπάρχουν πληροφορίεε
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52. Παραδοσιακό Ηπειρώτικο: Γιάννη μου το μαντήλι σου
© 1992 Καλλιτεχνικόε Σύλλογοε Δημοτικήε Μουσικήε "Δόμνα
Σαμίου" ( 2 1 0 9 3 3 0 5 5 6 )
53. L. Mozart: Allegro 1 η κίνηση (Συμφωνία των παιχνιδιών)
© δεν υπάρχουν πληροφορίεε
54. Μ. Ravel: Bolero
© 1986 Editions Costallat
Δ ΕΝΟΤΗΤΑ
1. Μουσική σε δύο xpovous
55. Ν. Σκαλκώτα: Ηπειρώτικοε (Πέντε Ελληνικοί χοροί για έγχορδα)
©Apollo Classics
56. Μ. Θεοδωράκη: Finale (μπαλέτο "Zorba the Greek")
© 2 0 0 4 DECCA Music Group Ltd.
57. L. van Beethoven: Allegretto, 2n κίνηση (Συμφωνία αρ.7)
© 2 0 0 7 Deutsche Grammophone
58. Β. Τσιτσάνηε: Φραγκοσυριανή
© 2 0 0 2 MINOS-EMI (700382)
59. G. Verdi: "La donna e mobile" (όπερα "Rigoletto")
© 2 0 0 7 DECCA Music Group Ltd.
60. Κυκλαδίτικο Τραγούδι του Γάμου. Rdvvns napios, "Τα νησιώτικα"
©MINOS-EMI
61. Κερκυραϊκόε xopos (ρούγα)
©MINOS-EMI
62. G. Bizet: Αλλαγή cppoupas ("Les Dragons d'Alcala", Carmen
Suite)
© 2 0 1 0 Firenze City Magazine sas (AUD093)
63. Σπύρου Ολλανδέζου / Πάνου Θεοδωρίδη: Το γελεκάκι που
φορείε
©LYRA (3401 176)
64. Ν. Σκαλκώτα: Κλέφτικοε (Πέντε Ελληνικοί χοροί για έγχορδα)
© Apollo Classics
65. P.I. Tchaikovsky: "Xopos των φλάουτων" (Σουίτα μπαλέτου
"Καρυοθραύστηε")
© 2 0 0 7 TELARC Διάρκεια: 20"Α, Β στη σειρά
2.Α,Β·Στη Σειρά
66. J.S. Bach: Badinerie
©2001 ASTREE
67. G. Handel: Coro (Σουίτα των νερών/'Water Music")
© 1974 EMI Classics for pleasure
68. B. Bartok: Allegro, No1 (Παιδικά κομμάτια για πιάνο)
© 1995 Eroica Classical Recordings
69. P.I. Tchaikovsky: Trepak (Σουίτα μπαλέτου "Καρυοθραύστηε")
© 2 0 0 7 TELARC
70. Παραδοσιακό Ελληνικό τραγούδι: Σαμιώτισσα
© LYRA (0222)
71. Παραδοσιακό Ουγγρικό τραγούδι: Ungaresca (Pandur, pandur
andanduri)
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© CFP 4 3 8 4 Stereo Classics for pleasure
3. Τι-κε-τα-κε
72. Ν. Rimsky-Korsakov: "Το πέταγμα Tns άγριαε μέλιοσα5" (από την
όπερα "Ιστορία του Τσάρου Σαλτάν")
© Classics FM 128
73. Μ. Σουγιούλ: "Παιδιά, τηε Ελλάδοε παιδιά"
© Columbia (2J048-70334)
74. C. Saint-Saens: "Ο KIJKVOS" ( Τ Ο καρναβάλι των ζώων)
© 1987 EMI Pathe Marconi S.A. (France)
75. Παραδοσιακό Κυπριακό τραγούδι: Τηλλυρκώτισσα
© 2 0 0 2 ΜΟΥΣΑ Μουσικέε Παραγωγέε
76. C. Μ. von Weber: Χορωδιακό των κυνηγών (από την όπερα
"Ελεύθεροε σκοπευτήε")
© 1998 Deutsche Grammophon
4. Μουσική σε κύκλο
77. Ζ. Kodaly: "Το Βιεννέζικο μουσικό ρολόι" (από τη σουίτα "Χάρυ
Γιάνοε")
© 2 0 1 0 DECCA
78. J. Haydn: Ροντό (Rondo), 3n κίνηση (Κοντσέρτο για τρομπέτα σε
Μι ύφεση μείζονα)
©2008 EMI Classics
Ε ΕΝΟΤΗΤΑ
1 α. Ταξίδι στο παρελθόν 1
79. F. Schubert: Δόξα στ' όνομά Του ("Zum Sanctus", από τη
Γερμανική Λειτουργία)
© 1988 SUNSET-FRANCE (LC81 90)
80. Rodgers και Hammerstein: Edelweiss (Η μελωδία ms Ειπυχίαε/
The sound of music)
© 1965 RCA Records
81. Μ. Σουγιούλ: Άστα τα μαλλάκια σου
© Melody Bonus (ML2521)
82. C. Saint-Saens: "Ήιανίστεε" (To καρναβάλι των ζώων)
© 1987 EMI Pathe Marconi S.A. (France)
83. Ανώνυμου: Ρομάντζα
© FAVORITE (423 786-2)
84. Λ. Κελαϊδόνη: θερινά Σινεμά
© CAPITOL (09 3 6 4 9 8 4 23)
1 β. Ταξίδι στο παρελθόν 2
85. P.I. Tchaikovsky: "Εμβατήριο" (Σουίτα Μπαλέτου "Καρυοθραύστηε")
©2007 TELARC Διάρκεια: 20".
I. Tchaikovsky: "Κινέζικοε xopos" (Σουίτα μπαλέτου "Καρυοθραύστη5")
©2007 TELARC
86. P.I. Tchaikovsky: "Xopos τηε ζαχαρένιαε νεράιδα5" (Σουίτα
μπαλέτου "Καρυοθραύστηε")
©2007 TELARC
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87. P.I. Tchaikovsky: "Τρέπακ" (Σουίτα μπαλέτου "Καρυοθραύστηε")
©2007 TELARC
2. Στη χώρα του παραμυθιού
88. Ε. Grieg: Στο παλάτι του βασιλιά του βουνού (σουίτα "Πέερ Γκυντ")
© 1972 Polydor International GmbH, Hamburg, Διάρκεια: 20"
89. C. Saint-Saens: "Καγκουρώ" (To καρναβάλι των ζώων)
© 1987 EMI Pathe Marconi S.A. (France)
90. Johann και Josef Strauss: "Pizzicato Polka"
©1980 DECCA
91. J. Brahms: Ουγγρικόε xopos, Ap.5
©1981 Phonogram International B.V.
©1983 Philips
92. "Καλίνκα" (The Red Army Choir)
©2001 SILVA
ΣΤΕΝΟΤΗΤΑ
1 α. Χορεύω ελληνικά 1. Καλαματιανόε
93. Παραδοσιακά Ελληνικό τραγούδι: Μήλο μου κόκκινο (Μαρίζα Κωχ)
© Studio KONTOS
94. Ν. Σκαλκώτα: Καλαματιανόε (36 Ελληνικοί χοροί)
©2002 BIS Records ΑΒ
95. Παραδοσιακό Ελληνικό τραγούδι: Μαντήλι Καλαματιανό
©2006 FM Records
96. Μ. Χατζιδάκι: Καλαματιαν05 (Για μιά μικρή αχιβάδα)
© UNIVERSAL
97. Α. Μπαλτά: Andante Dolente (Κυπριακή σουίτα για βιολί και πιάνο)
© Απο την δισκοθήκη του συνθέτη
1 β. Χορεύω ελληνικά 2. Τσάμικοε
98. Δ. Σαββόπουλου: Τσάμικο
© 1997 PolyGram Records S.A. (Greece)
99. Παραδοσιακό Ελληνικό τραγούδι: Κάτω στου βάλτου
© EMI REGAL (034-70762)
100. Ν. Σκαλκώτα: Τσάμικοε (36 Ελληνικοί χοροί)
© BIS Records ΑΒ
101. Μ. Θεοδωράκη: Δοξαστικό (Άξιον Εστί)
© MINOS-EMI
102. Μ. Χατζιδάκι: Τσάμικοε (Για μιά μικρή αχιβάδα)
© UNIVERSAL
103. Παραδοσιακό Ελληνικό τραγούδι: Ένα νερό κυρα Βαγγελιώ
© 1995 Polygram Records S.A. (Greece)
104. Παραδοσιακό Ελληνικό τραγούδι: Evas anros καθότανε
_ © ([AR51 8] DS 133/07)
105. Κυκλαδίτικο τραγούδι του γάμου
Γιάννηε napios "Τα νησιώτικα"
© MINOS-EMI
106. Β. Τσιτσάνη: Συννεφιασμένη Κυριακή
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© 2003 Minos-EMI, Parlophone (ΑΕΠΙ Set No 724359819020)
107. Μ. Χατζιδάκι: Ο Μύθοε
©Fidelity (514 707-2)
2. Χορεύω ευρωπαϊκά. BaAs
108. J. Strauss II: Στον ωραίο γαλάζιο Δούναβη
©1979 DECCA
Ζ'ΕΝΟΤΗΤΑ
1 α. As κάνουμε μια επανάληψη (2)
109. G. Bizet: Εισαγωγή (όπερα "Κάρμεν")
© 1963 The Decca Record Company England
1 10. J. Strauss I: Loreley-Rheine-Klange
© 1979 DECCA
111. Παραδοσιακό Ελληνικό τραγούδι: Σαμιώτισσα
© LYRA (0222)
1 12. Μ. Χατζιδάκι: Ο Μύθοε
©Fidelity (514 707-2)
1 13. Μ. Θεοδωράκη: Finale (από το μπαλέτο "Zorba the Greek")
© 2 0 0 4 DECCA Music Group Ltd.
1 14. J. Brahms: Ουγγρικόε xopos Ap.5
© 1981 Phonogram International B.V.
© 1983 Philips
1 15. J. Haydn: Andante, 2n κίνηση (Συμφωνία τηε Εκπλήζεωε)
© 1995Amadis
1 16. Παραδοσιακό Ελληνικό τραγούδι: Καράβι-Καραβάκι
© Mercury (558228 2)
1 17. Μ. Θεοδωράκη: Βασίλεψεε αστέρι μου (Enracpios)
© Musurgia Graeca/MBI
Η ΕΝΟΤΗΤΑ
1 α. ΓΊρότζεκτ: Το νερό
1 1 8. Μ. Ravel: Jeux d'eau
©ERATO
1 19. L. van Beethoven: Καταιγίδα, 4n κίνηση (Συμφωνία αρ.6
"Ποιμενική")
© 2007 Deutsche Grammophon
1 β. ΓΊρότζεκτ: Το νερό-θάλασσα
120. Ε. Grieg: Ή επιστροφή του Πέερ Γκυντ" (σουίτα αρ.2 "Πέερ Γκυντ")
© 1972 Polydor International GmbH, Hamburg
121. Σ. Σπανουδάκη: θάλασσα
© 1992 Sony Music Entertainment (Greece) A.E. / ΑΚΤΗ
1 γ. ΓΊρότζεκτ: Το νερό
122. J. Offenbach: Barcarolle (Gaite Parisienne, 7)
© EMI Classics
123. G. Ligeti: Atmospheres
© 1963 Universal Edition Wien
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ΚΟΛΟΦΩΝΑς

Με απόφαση της Ελληνικής Κυβέρνησης τα διδακτικά βιβλία του
Δημοτικού, του Γυμνασίου και του Λυκείου τυπώνονται από τον
Οργανισμό Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων και διανέμονται δωρεάν στα Δημόσια Σχολεία. Τα βιβλία μπορεί να διατίθενται προς
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Μαρτίου 1946 (ΦΕΚ 1946, 108, Α ).
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