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Σν Πξφγξακκα πνπδψλ Μνπζηθήο πνπ αθνινπζεί, απνηειεί κηα πξφηαζε ε νπνία γίλεηαη κε φξακα ην Νέν ρνιείν θαη ην ζηαδηαθφ
κεηαζρεκαηηζκφ ηεο Παηδείαο, ζηε βάζε κηαο πξαγκαηηζηηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ ζρνιείνπ, αμηνπνηψληαο ηηο ππάξρνπζεο ζεζκνζεηήζεηο, ηηο
ιεηηνπξγηθέο δνκέο θαη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ ζρνιείνπ.
Σν Πξόγξακκα πνπδώλ Μνπζηθήο γηα ην Νεπηαγσγείν, ην Γεκνηηθφ θαη ην Γπκλάζην απνηειεί έλα εληαίν, αλνηθηφ θαη επέιηθην Π.. ην
νπνίν δηεπθνιχλεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα νξγαλψζεη θαη λα ζρεδηάζεη ην κάζεκα ηεο Μνπζηθήο ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληα
ησλ καζεηψλ ηνπ, αθνινπζψληαο ηελ αξρή ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο, κέζα απφ θαηλνηφκεο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη
αμηνπνηψληαο ηηο δπλαηφηεηεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ηεο ςεθηαθήο εθπαίδεπζεο. Σα παξαπάλσ πξνυπνζέηνπλ ηελ χπαξμε ηνπ καζήκαηνο
ηεο Μνπζηθήο σο έλα απηφλνκν, δηαθξηηφ γλσζηηθφ αληηθείκελν ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο ηεο Αηζζεηηθήο Αγσγήο, φπσο ηζρχεη ζήκεξα
ζηα σξνιφγηα πξνγξάκκαηα ηνπ Γεκνηηθνχ θαη ηνπ Γπκλαζίνπ.
Οη ζηφρνη ηνπ Νένπ Π. . Μνπζηθήο αλαθέξνληαη ζε φιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο κνπζηθήο αγσγήο πνπ κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζην
πιαίζην ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο θαη αλαπηχζζνληαη ζπεηξνεηδψο ζην πιαίζην ηεζζάξσλ Θεκαηηθψλ Οξγαλσηψλ, μεθηλψληαο απφ ην
Νεπηαγσγείν θαη θζάλνληαο κέρξη ην Γπκλάζην. Οη ζηφρνη αθνξνχλ θαηά θχξην ιφγν ηελ αλάπηπμε κνπζηθψλ δεμηνηήησλ θαη γλψζεσλ θαη
επηηπγράλνληαη κέζα απφ ηελ εθαξκνγή βησκαηηθψλ θαη ελεξγεηηθψλ κνπζηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κε ζπγθεθξηκέλε ζηφρεπζε θαη νξγαλσκέλν
πιαίζην. Οη ζηφρνη επίζεο πεγάδνπλ απφ ηηο επηδηψμεηο ηνπ καζήκαηνο ηεο κνπζηθήο σο πξνο ηελ νινθιεξσκέλε αλάπηπμε ηεο
πξνζσπηθφηεηαο ηνπ παηδηνχ θαη ηνπ λένπ, ηελ θαιιηέξγεηα ζηάζεσλ θαη αμηψλ θαη αθφκε απφ ηε ζχλδεζε ηεο κνπζηθήο κε ηελ επξχηεξε
θνηλσλία, ηελ ηζηνξία ηνπ αλζξψπνπ θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ (θπζηθφ θαη αλζξσπνγελέο). Ζ νιηζηηθή απηή πξνζέγγηζε ηνπ κνπζηθνχ
θαηλνκέλνπ, κέζα απφ ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή ζε δεκηνπξγηθέο θαη βησκαηηθέο δξάζεηο ζε φιν ην θάζκα ηεο καζεηηθήο δσήο ηνπ,
κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αλάπηπμε κηαο δηα βίνπ ζρέζεο ηνπ κε ηελ ηέρλε ηεο κνπζηθήο.

1. Θεωρητικό Πλαίςιο - Ειςαγωγή
Ζ Μνπζηθή Αγσγή σο απηνηειέο γλσζηηθφ αληηθείκελν ζηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε, έρεη αθεηεξία ην ραξαθηήξα ηεο κνπζηθήο σο παλαλζξψπηλν
θαηλφκελν θαη θπζηνγλσκηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο, ηε ζέζε θαη ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ επηηειεί δηαρξνληθά, ζπγρξνληθά θαη γεσγξαθηθά
θαη ηε ζεκαζία ηεο γηα ηελ νινθιεξσκέλε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ παηδηνχ θαη ηνπ εθήβνπ. ην πιαίζην απηφ, ε Μνπζηθή ζηνρεχεη
πξσηαξρηθά ζηελ αλάγθε λα θαιιηεξγεζεί κηα ζρέζε ηνπ καζεηή κε ηελ κνπζηθή σο αηζζεηηθή εκπεηξία θαη θαιιηηερληθή δξαζηεξηφηεηα ε νπνία ζα
δεκηνπξγήζεη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα κηα δηα βίνπ ελαζρφιεζε ηνπ κε ηε κνπζηθή. Ζ αλάγθε απηή πξνβάιιεη ηδηαίηεξα επηηαθηηθή ζηελ Δπνρή ηεο
Πιεξνθνξίαο θαη ηεο αλάπηπμεο ησλ Σ.Π.Δ φπνπ ε παξνπζία ηεο κνπζηθήο αγγίδεη θάζε πιεπξά ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ηνπ αλζξψπνπ.
1.1. Σκοπόσ του μαθήματοσ Μουςικήσ
θνπφο ηνπ καζήκαηνο ηεο Μνπζηθήο είλαη ε θαιιηέξγεηα ηεο κνπζηθφηεηαο θαη ησλ κνπζηθψλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ κέζα απφ ηελ αθξφαζε, ηελ
εθηέιεζε θαη ηε δεκηνπξγία κνπζηθήο. Ζ θαιιηέξγεηα ηεο κνπζηθφηεηαο, ηεο έκθπηεο δπλαηφηεηαο ηνπ αλζξψπνπ γηα θαιιηηερληθή θαη δεκηνπξγηθή
έθθξαζε, απνβιέπεη ζηελ νινθιεξσκέλε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ καζεηή θαη παξάιιεια ζηε δεκηνπξγία κηαο δηα βίνπ ζρέζεο ηνπ κε ηελ
Σέρλε ηεο Μνπζηθήο.
1.2. Συντελεςτέσ διαμόρφωςησ του Π.Σ.Μουςικήσ
Σν Πξφγξακκα πνπδψλ Μνπζηθήο επηδηψθεηαη λα είλαη αλνηθηφ θη επέιηθην ψζηε λα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα ζρεδηάδεη θαη λα
«ελνξρεζηξψλεη» ην κάζεκα ηνπ ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο εμαηνκηθεπκέλεο θαη ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο. Σν Π. Μνπζηθήο έρεη δηακνξθσζεί
ζε ζρέζε κε ηέζζεξηο πληειεζηέο βάζεη ησλ νπνίσλ ν εθπαηδεπηηθφο επηιέγεη θάζε θνξά ηνπο ζηφρνπο θαη ην πεξηερφκελν δηδαζθαιίαο θαη ζρεδηάδεη ηηο
δξαζηεξηφηεηεο κάζεζεο. Οη ηέζζεξηο ζπληειεζηέο δηακφξθσζεο ηνπ Π.. Μνπζηθήο είλαη:
● Ζ αληίιεςε ησλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ελλνηψλ ηεο κνπζηθήο
● Ζ απφθηεζε κνπζηθψλ δεμηνηήησλ
● Ζ απφθηεζε γλσζηηθψλ δεμηνηήησλ
● Ζ ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε
Ζ Μνπζηθή σο ηέρλε θη επηζηήκε, αζθεί ζχκθσλα κε ηνπο παξαπάλσ ζπληειεζηέο αξκνληθά θη ηζνξξνπεκέλα ην γλσζηηθφ, ζπλαηζζεκαηηθφ θαη
ςπρνθηλεηηθφ ηνκέα.
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1.3. Γενικοί Στόχοι
πλνπηηθά, ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο ην κάζεκα ηεο Μνπζηθήο πεξηιακβάλεη Γεληθνχο ηφρνπο πνπ αθνξνχλ πξνζδνθψκελα
καζεζηαθά απνηειέζκαηα. Οη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο αλακέλεηαη λα:

Αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο ελεξγεηηθήο κνπζηθήο αθξφαζεο

Αλαπηχμνπλ ηηο θσλεηηθέο ηνπο δεμηφηεηεο

Αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο ζηελ εθηέιεζε κνπζηθψλ νξγάλσλ

Αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο απηνζρεδηαζκνχ θαη ζχλζεζεο κνπζηθήο

Απνθηήζνπλ γλψζεηο θαη λα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο αλάγλσζεο θαη απνθσδηθνπνίεζεο δηαθφξσλ εηδψλ κνπζηθήο ζεκεηνγξαθίαο

Απνθηήζνπλ γλψζεηο σο πξνο ηηο βαζηθέο κνπζηθέο έλλνηεο (ξπζκφο, κεισδία, αξκνλία/πθή, κνξθή, ρξνηά, δπλακηθή, ηαρχηεηα θαη άξζξσζε) θαη
ηνπο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο απηέο ζπλδπάδνληαη ζηα δηάθνξα είδε θαη ζηηι κνπζηθήο.

Απνθηήζνπλ θαη λα εληζρχζνπλ ζεηηθέο ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο ζε ζρέζε κε ηηο κνπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο αθξφαζεο, ηεο εθηέιεζεο θαη ηεο
ζχλζεζεο.

Απνθηήζνπλ ζπλείδεζε ηνπ ξφινπ ηεο κνπζηθήο δηαρξνληθά θαη ζπγρξνληθά ζηε δσή ηνπ αλζξψπνπ

Απνθηήζνπλ ζπλείδεζε ηεο ζέζεο θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ πνπ επηηειεί ε κνπζηθή ζηε ζχγρξνλε κεηαβηνκεραληθή θαη πνιππνιηηηζκηθή θνηλσλία ζην
πιαίζην ηεο Δπνρήο ηεο Πιεξνθνξίαο πνπ δηαλχνπκε ζήκεξα.
1.4. Οι Επιδιώξεισ του μαθήματοσ
Οη επηδηψμεηο ηνπ καζήκαηνο πεξηιακβάλνπλ ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ, γλψζεσλ θαη ζηάζεσλ ζε ζρέζε κε ηε κνπζηθή ζην πιαίζην κηαο νιηζηηθήο
πξνζέγγηζεο ηνπ κνπζηθνχ θαηλνκέλνπ θαη απνηεινχλ ηελ αλάιπζε ησλ παξαπάλσ γεληθψλ ζηφρσλ ηνπ καζήκαηνο. Έηζη ινηπφλ, νη ηθαλφηεηεο πνπ
ζηνρεχνπκε λα αλαπηχμεη ν/ε καζεηήο (-ηξηα) θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπ/ηεο ζην Νεπηαγσγείν, ην Γεκνηηθφ ρνιείν θαη ην Γπκλάζην είλαη νη
εμήο:
● λα αθνχεη πξνζεθηηθά ηνπο ήρνπο θαη ηε κνπζηθή, λα αληαπνθξίλεηαη κε πνηθίινπο ηξφπνπο (π.ρ. κε θίλεζε, κε ηξαγνχδη) θαη λα αλαγλσξίδεη ηα
ζπζηαηηθά ζηνηρεία θαη ηηο έλλνηεο ηεο κνπζηθήο: κεισδία, ξπζκφ, δπλακηθή αγσγή, ξπζκηθή αγσγή, ερφρξσκα, ζπλήρεζε, δνκή θ.ά. κε απμεκέλε
αληηιεπηηθφηεηα, ζπληνληζκφ, εθθξαζηηθή ειεπζεξία θαη πξσηνβνπιία, εθδειψλνληαο ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηελ αηζζεηηθή ηνπ ζπγθίλεζε.
● λα ρξεζηκνπνηεί ηε θσλή ηνπ ειέγρνληαο ηελ άξζξσζε, ηελ ηνληθή θαη ξπζκηθή αθξίβεηα, ηα δπλακηθά θαη εθθξαζηηθά ζηνηρεία (π.ρ. θξάζεηο θαη
αλαπλνέο), επεθηείλνληαο ηε θσλεηηθή ηνπ έθηαζε θαη αλαπηχζζνληαο ηελ αθνπζηηθή ηνπ κλήκε θαη ηελ εξκελεπηηθή ηνπ ηθαλφηεηα
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● λα εμνηθεηψλεηαη κε ηελ παξαγσγή κνπζηθψλ ήρσλ θαη λα απνδίδεη, κε απμαλφκελν έιεγρν ηεο ηερληθήο, ζχλζεηα ξπζκηθά θαη κεισδηθά ζρήκαηα,
ζπλνδείεο θαη ζπλερήζεηο (ξπζκηθέο – κεισδηθέο), κνπζηθά έξγα κε ηε θσλή, κε κνπζηθά φξγαλα θαζνξηζκέλνπ θαη κε θαζνξηζκέλνπ ηνληθνχ
χςνπο, κε βάζε ηελ αθνπζηηθή ηνπ κλήκε θαη ηε ρξήζε ζπκβαηηθήο ή κε ζπκβαηηθήο ζεκεηνγξαθίαο.
● λα εμεξεπλά, λα δεκηνπξγεί, λα επηιέγεη θαη λα νξγαλψλεη ηνπο ήρνπο, ζπλζέηνληαο θαη απηνζρεδηάδνληαο κε δεμηφηεηα, θαληαζία θαη ειεπζεξία
ρξεζηκνπνηψληαο ηε θσλή ή κνπζηθά φξγαλα (ζπκβαηηθά ή απηνζρέδηα), ην ζψκα (body percussion) ή άιια απηνζρέδηα κέζα θη αθφκε απιή ρξήζε
θαηάιιεινπ κνπζηθνχ πξνγξάκκαηνο ή δηαινγηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ.
● λα αληηιακβάλεηαη δηαηζζεηηθά πψο ηα κνπζηθά ζηνηρεία ζπλδπάδνληαη θαη νξγαλψλνληαη κε ζπγθεθξηκέλνπο ηξφπνπο γηα λα δηακνξθσζεί έλα
αηζζεηηθφ απνηέιεζκα θαη λα πεξηγξάθεη κε απινχο φξνπο ηε κνπζηθή πνπ έρεη αθνχζεη, ηξαγνπδήζεη ή παίμεη αλαπηχζζνληαο θαη ρξεζηκνπνηψληαο
παξάιιεια ζηνηρεηψδεηο γλψζεηο κνπζηθήο νξνινγίαο
● λα επεθηείλεη ηε γλσξηκία ηνπ κε ηε κνπζηθή δηαθφξσλ ηφπσλ, παξαδφζεσλ, επνρψλ θαη κε ηνλ πνιηηηζκηθφ ξφιν ηεο κνπζηθήο δηαρξνληθά θαη
ζπγρξνληθά, λα αλαγλσξίδεη νκνηφηεηεο δηαθνξέο θαη αιιειεπηδξάζεηο ζην πιαίζην δηαθφξσλ κνπζηθψλ ηδησκάησλ, λα δηαπηζηψλεη ηε ζρέζε ηεο
κνπζηθήο κε άιιεο ηέρλεο ζε κηα νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο ηέρλεο ηεο κνπζηθήο
● λα ζπλεξγάδεηαη θαη λα αιιειεπηδξά κε άιινπο, λα αλαιακβάλεη πξσηνβνπιίεο θαη λα πξνηείλεη ηδέεο θαη «ιχζεηο» ζπκκεηέρνληαο ελεξγά θαη κε
απηνπεπνίζεζε ζε αηνκηθέο, νκαδηθέο ή νκαδνζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη παξνπζηάζεηο ζπλεηδεηνπνηψληαο ζηαδηαθά - έζησ θαη δηαηζζεηηθά
– ηνλ πξνζσπηθφ ηνπ ξφιν, ηε ζπκβνιή ησλ άιισλ θαη ηελ αλάγθε ζεβαζκνχ θαη απνδνρήο ηνπ άιινπ θαη πψο ηα ζηνηρεία απηά εληάζζνληαη
ιεηηνπξγηθά ζε έλα «φιν» ζην πιαίζην ηεο κνπζηθήο ελεξγνπνίεζεο θαη δεκηνπξγίαο.
Με βάζε ην θνπφ ηνπ καζήκαηνο, ηνπο ηέζζεξηο πξναλαθεξφκελνπο πληειεζηέο, ηηο βαζηθέο Δπηδηψμεηο θαη ηνπο Γεληθνχο ηφρνπο ηεο Μνπζηθήο, ην
Π.. Μνπζηθήο δηακνξθψλεηαη ζην πιέγκα ηεζζάξωλ Οξγαλωηώλ πνπ πεξηιακβάλνπλ αληίζηνηρα πεξηερφκελα.
1.5. Στόχοι Νέου Προγράμματοσ Σπουδών Μουςικήσ - Θεματικοί Οργανωτέσ
Θεσξείηαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηε κνπζηθή παηδεία ησλ καζεηψλ θαη ησλ καζεηξηψλ καο λα νξγαλψλεηαη ε δηδαζθαιία γχξσ απφ ζεκαηηθέο ελφηεηεο πνπ
ζπλδένπλ ηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ απνθηνχλ νη καζεηέο γηα ηα ζηνηρεία ηεο κνπζηθήο κε ηε κνπζηθή σο κνξθή επηθνηλσλίαο ηφζν κε ηνλ
εμσηεξηθφ θφζκν (θπζηθφ θαη αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ) φζν θαη κε ηνλ εζσηεξηθφ θφζκν ηνπο. Σν λέν Πξφγξακκα πνπδψλ Μνπζηθήο έρεη σο ζηφρν ηε
δεκηνπξγία πνιηηψλ πνπ δελ είλαη κνπζηθά απνκνλσκέλνη αιιά έρνπλ κηα πγηή ζρέζε κε ηνλ εζσηεξηθφ ηνπο θφζκν θαη επηθνηλσληαθή ζρέζε κε ην άκεζν
πεξηβάιινλ ηνπο (θπζηθφ, ηερλεηφ, θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ), απφ ην νπνίν αληινχλ έκπλεπζε θαη εξεζίζκαηα θαη γηα ηνπ νπνίνπ ηελ αεηθφξν αλάπηπμε
ελδηαθέξνληαη. Ζ αιιαγή ζηνλ ηξόπν εθκεηάιιεπζεο ηεο θύζεο θαη ε αλάγθε πξνζηαζίαο ηεο, θαζηζηνύλ αλαγθαία ηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο αλάγθεο
πξνζαλαηνιηζκνύ ζε αλαλεώζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο θαη ζε πην βηώζηκεο κνξθέο αλάπηπμεο. Η αλαθνξά ζε δεκνηηθά ηξαγνύδηα πνπ θαιιηεξγνύλ θαη
πεγάδνπλ από ηελ αγάπε γηα ηε θύζε θαη αλαθέξνληαη ζε παξαδνζηαθέο κνξθέο δεκηνπξγίαο ελέξγεηαο, θαη αθόκε θαη ζύγρξνλα ηξαγνύδηα πνπ
πεξηέρνπλ ηέηνηνπο πξνβιεκαηηζκνύο, ζπγθηλνύλ θαη εκπλένπλ ηνπο λένπο.
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Οη ζεκαηηθέο ελφηεηεο νξγαλψλνληαη σο εμήο:
ΟΡΓΑΝΧΣΖ 1νο Πξνζεγγίδσ θαη θαηαλνψ ηηο έλλνηεο θαη ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο κνπζηθήο
ΟΡΓΑΝΧΣΖ 2νο Γλσξίδσ ηα είδε ηεο κνπζηθήο ζπγρξνληθά, δηαρξνληθά θαη γεσγξαθηθά
ΟΡΓΑΝΧΣΖ 3νο πλδέσ ηε κνπζηθή κε άιιεο ηέρλεο θαη επηζηήκεο
ΟΡΓΑΝΧΣΖ 4νο Ζ Μνπζηθή ζηε δσή εληφο θαη εθηφο ζρνιείνπ
Οη ηέζζεξηο Οξγαλσηέο πεξηιακβάλνπλ ζπγθεθξηκέλα πεξηερφκελα θαη έλλνηεο νη νπνίεο αλαπηχζζνληαη ζπεηξνεηδψο θαζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ηεο
ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο. Οη ηξφπνη θαη ηα κέζα επίηεπμήο ησλ ζηφρσλ πνπ ζέηεη ην Π. Μνπζηθήο αθνινπζνχλ έλα ζπνλδπισηφ ζρήκα αλέιημεο απφ
ην απιφ ζην ζχλζεην θαη απφ ηελ πξάμε ζηε ζεσξία.
Οη Οξγαλσηέο θαη ηα πεξηερφκελα ηνπο έρνπλ θαζαξά ηππνινγηθφ ραξαθηήξα. Γελ ηαπηίδνληαη επνκέλσο κε δηδαθηηθέο ελφηεηεο. Καηά ηε δηδαθηηθή
πξάμε νη Οξγαλσηέο θαη ηα Πεξηερφκελα ηνπο αιιά θαη νη Δπηκέξνπο ηφρνη δηαπιέθνληαη νξγαληθά θαη βξίζθνληαη ζε κηα δηαξθή αιιειεπίδξαζε.
1.6. Το τρίπτυχο των μουςικών δραςτηριοτήτων
Σν θιεηδί γηα ηελ πξνεηνηκαζία ελφο καζήκαηνο Μνπζηθήο είλαη ην λα θαηαλνήζεη θαλείο ηηο πνηθίιεο δηαδηθαζίεο πνπ εκπιέθνληαη ζην ηξίπηπρν ησλ
κνπζηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο αθξφαζεο, ηεο εθηέιεζεο θαη ηεο ζχλζεζεο κνπζηθήο θαη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο εθείλεο ζπληίζεληαη ζε κηα κνπζηθή
εκπεηξία. Δίλαη ζπλεπψο επηζπκεηφ νη καζεηέο λα βηψλνπλ απηέο ηηο κνξθέο δξαζηεξηνηήησλ κνπζηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο κέζα απφ έλαλ πξνζαλαηνιηζκφ
πνπ δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ εμνηθείσζε θαη ζηελ θαηαλφεζε κεκνλσκέλσλ κνπζηθψλ ελλνηψλ θαη δεμηνηήησλ αιιά δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα
πξνζεγγίζνπλ νιηζηηθά ην κνπζηθφ θαηλφκελν.
Οη κνπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο επηηεινχληαη κέζα απφ δηαδηθαζίεο ελεξγνχο κάζεζεο, έκκεζεο δηδαζθαιίαο θαη νκαδνζπλεξγαηηθψλ πξαθηηθψλ φπνπ ν
εθπαηδεπηηθφο ιεηηνπξγεί σο εκςπρσηήο ν νπνίνο αληρλεχεη θη ελζαξξχλεη ηελ αλάπηπμε ησλ εθθξαζηηθψλ δπλαηνηήησλ ησλ καζεηψλ θαη θξνληίδεη γηα
ηελ θαιιηέξγεηα ελφο θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο, αιιειεγγχεο, απνδνρήο, ζπιινγηθφηεηαο θη επδαηκνλίαο ζηελ ηάμε.
Αθξόαζε
Ζ δξαζηεξηφηεηα ηεο αθξφαζεο δίλεη έκθαζε ζηελ ζηνρεπκέλε, ελεξγεηηθή κνπζηθή αθξφαζε πξνθεηκέλνπ λα πξνθαιέζεη θηλεηηθή, ιεθηηθή,
ζπλαηζζεκαηηθή θαη λνεηηθή αληαπφθξηζε απφ ην παηδί.
Κχξην ζηφρν απνηειεί ε δεκηνπξγία ‗ελεξγεηηθψλ αθξναηψλ‘ κέζα απφ ηελ επξχηεηα θαη ηελ εκβάζπλζε ησλ εκπεηξηψλ αθξφαζεο πνπ ζα απνθηήζεη
ην παηδί ζηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο ηεο Μνπζηθήο. Σν παηδί αθνχεη θαη εμεξεπλά πνηθηιία απφ ήρνπο, παξαγφκελνπο απφ δηαθνξεηηθέο ερεηηθέο πεγέο
θαζψο θαη κνπζηθή δηαθνξεηηθψλ ζηπι θαη παξαδφζεσλ. Απφ ηελ ειιεληθή παξαδνζηαθή κνπζηθή, ηελ επξσπατθή θαη εμσ-επξσπατθή κνπζηθή παξάδνζε,
κέρξη ηηο πην ζχγρξνλεο θαη δεκνθηιείο κνπζηθέο, νη δξαζηεξηφηεηεο αθξφαζεο έρνπλ ζηφρν λα πξνθαιέζνπλ ηελ αληαπφθξηζε ηνπ παηδηνχ κε ηε ρξήζε
ηεο θαληαζίαο ηνπ θαη ηελ ζηαδηαθή αλάπηπμε ηεο κνπζηθήο επαηζζεζίαο ηνπ.
Ζ αθξφαζε βέβαηα ιεηηνπξγεί θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο θαη ηεο ζχλζεζεο/δεκηνπξγίαο κνπζηθήο, νη νπνίεο πεξηγξάθνληαη ζηε ζπλέρεηα.
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Ζ δξαζηεξηφηεηα ηεο Μνπζηθήο Αθξφαζεο έρεη δηπιή ιεηηνπξγία :
1. Σελ αλάπηπμε ησλ αθνπζηηθψλ δεμηνηήησλ θαη ηεο εζσηεξηθήο αθνήο ησλ καζεηψλ, φπνπ καζαίλνπλ λα αλαγλσξίδνπλ, λα απνθσδηθνπνηνχλ, λα
αλαπαξηζηνχλ κε ζπκβαηηθή ή κε ζεκεηνγξαθία θαη λα αλαιχνπλ ηηο δηάθνξεο κνπζηθέο έλλνηεο.
2. Σελ επαθή ησλ καζεηψλ κε πνηθίια κνπζηθά αθνχζκαηα απφ δηάθνξα είδε, ζηπι θαη πνιηηηζκνχο θαη ηελ αληαπφθξηζή ηνπο ζε απηά.
Δίλαη ζεκαληηθφ ηα πην πάλσ λα επηηεπρζνχλ φρη κφλν κέζα απφ ερνγξαθεκέλε κνπζηθή αιιά θαη κέζα απφ εκπεηξίεο δσληαλψλ ζπλαπιηψλ εληφο θαη
εθηφο ζρνιείνπ. Αλεμάξηεηα απφ ηε κνξθή θαη ην ζηφρν πνπ έρεη θάζε θνξά ε δξαζηεξηφηεηα ηεο Αθξφαζεο ζην κάζεκα, είλαη ζεκαληηθφ λα δίλεηαη ε
επθαηξία ζηνπο καζεηέο λα απνιαχζνπλ ηε κνπζηθή πνπ αθνχλ θαη λα εθθξάζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ηνπο πξνθαιεί.
Δθηέιεζε
Ζ εθηέιεζε δίλεη έκθαζε ζηελ ζεκαζία ηεο ελεξγεηηθήο κνπζηθήο δεκηνπξγίαο, μεθηλψληαο κε ηε θσλή θαη ζπλερίδνληαο κε ηα φξγαλα, σο κέζν γηα ηελ
αλάπηπμε ηεο κνπζηθφηεηαο θαη ηεο θαηαλφεζεο ηεο κνπζηθήο.
Καηά ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο εθηέιεζεο, νη καζεηέο εθηεινχλ ζπλζέζεηο αηνκηθά ή νκαδηθά κε ηε θσλή, ην ζψκα θαη κνπζηθά φξγαλα ζηελ ηάμε ηνπο
θαη ζε επξχηεξα αθξναηήξηα (ζρνιείν, γνλείο, θνηλφηεηα). Μέζα απφ ηελ Δθηέιεζε θαιιηεξγνχληαη δεμηφηεηεο ειέγρνπ ηνπ παξαρζέληνο ήρνπ θαζψο θαη
ηεο απφδνζεο/εξκελείαο ηεο κνπζηθήο δηαθφξσλ εηδψλ θαη ζηπι, δίλνληαο ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ απφιαπζε ηεο κνπζηθήο.
Δπίζεο, ε γξαθή θαη ε αλάγλσζε ηεο κνπζηθήο, ζπλδέεηαη ζηελά κε ηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ηνπ παηδηνχ ζην ηξαγνχδη θαη ζηελ εθηέιεζε
νξγάλσλ.
Γχν είλαη νη θαηεγνξίεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο εθηέιεζεο νη νπνίεο κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε νκάδεο (κηθξέο ή κεγαιχηεξεο) ή αηνκηθά:
Σξαγνχδη θαη Παίμηκν Οξγάλσλ.
Τξαγνύδη
Ζ θσλή, ην πξψην θαη ην πην εχθνια πξνζβάζηκν φξγαλν πνπ δηαζέηεη ν άλζξσπνο θαη ην ηξαγνχδη, κηα απφ ηηο πξψηεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ παηδηνχ,
πξνθαινχλ ηδηαίηεξε επραξίζηεζε θαη ηαπηφρξνλα απνηεινχλ κέζν γηα ηελ απφθηεζε θαη ηελ θαιιηέξγεηα ησλ κνπζηθψλ δεμηνηήησλ.
Σν ηξαγνχδη αθνξά φινπο ηνπο καζεηέο θαη πξέπεη λα κπνξνχλ λα ην ρξεζηκνπνηνχλ σο κέζν θνηλσληθνπνίεζεο θαη έθθξαζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ
ηνπο ζε φιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο δσήο.
Ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ επηηπρία ησλ παηδηψλ ζηελ απφθηεζε θσλεηηθψλ δεμηνηήησλ έρεη ε θαηαιιειφηεηα ησλ ηξαγνπδηψλ πνπ επηιέγνληαη: λα
αληαπνθξίλνληαη ζην θσλεηηθφ εχξνο ησλ παηδηψλ θάζε βαζκίδαο, λα κελ έρνπλ δχζθνια δηαζηήκαηα θαη ξπζκηθέο αμίεο, ην πεξηερφκελν ηνπο λα είλαη
θαηάιιειν γηα ηελ ειηθία ησλ παηδηψλ θαη θνληά ζηα ελδηαθέξνληά ηνπο θαη ηηο δηθέο ηνπο επηινγέο. Πξέπεη επίζεο λα ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ην
ζρεδηαζκφ ηνπ καζήκαηνο θαη νη λέεο ηερλνινγίεο (π.ρ. δηαδίθηπν, θαξαφθε, θαξαφθε κε ειεθηξνληθά παηρλίδηα, θ.ά.) πνπ δίλνπλ κηα άιιε δηάζηαζε ζην
παηδηθφ ηξαγνχδη. Ο ξφινο, βέβαηα ηνπ δαζθάινπ σο θαιφ πξφηππν πξνο κίκεζε παξακέλεη αλαληηθαηάζηαηνο.
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Παίμηκν Οξγάλωλ
Πξσηαξρηθφ κέιεκα ζηε ρξήζε νξγάλσλ ζε νιφθιεξε ηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε είλαη νη καζεηέο λα έρνπλ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο εκπεηξίεο κε
κνπζηθά φξγαλα. ηφρνο είλαη νη καζεηέο λα αγαπήζνπλ ηα κνπζηθά φξγαλα, λα ηα ζέβνληαη σο κέζα παξαγσγήο κνπζηθήο ζε αληίζεζε κε ηελ παξαγσγή
ζνξχβνπ θαη λα ηα ρξεζηκνπνηνχλ ηφζν εληφο φζν θαη εθηφο ζρνιείνπ σο κέζν εθηέιεζεο ηεο κνπζηθήο θαη κέζν κε ην νπνίν κπνξνχλ λα εθθξάζνπλ ηηο
κνπζηθέο ηδέεο θαη δεκηνπξγίεο ηνπο.
ηηο πξψηεο δχν βαζκίδεο ε ελαζρφιεζε κε ηα φξγαλα είλαη εκπεηξηθή. Οη καζεηέο καζαίλνπλ λα θξαηνχλ ζσζηά θαη λα ρεηξίδνληαη, κε θηλήζεηο πνπ
επηηξέπεη ε ζσκαηηθή ηνπο αλάπηπμε θαη νη ηθαλφηεηεο ζπληνληζκνχ ρεξηνχ-καηηνχ, θξνπζηά φξγαλα ηάμεο θαη επηιεγκέλα φξγαλα Orff. Γίλεηαη έκθαζε
ζην ζψκα σο κνπζηθφ φξγαλν θαη ζηνλ πεηξακαηηζκφ κε ήρνπο πνπ κπνξνχλ λα παξαρζνχλ απφ απηφ.
Ζ ελαζρφιεζε κε ηα φξγαλα, ελψ μεθηλά εκπεηξηθά απφ ηηο πξψηεο βαζκίδεο, γίλεηαη πην κεζνδηθή κε ηελ εηζαγσγή ηεο επξσπατθήο ζεκεηνγξαθίαο
απφ ην ηέινο ηεο Β‘ Γεκνηηθνχ θαη έπεηηα. Δδψ κπαίλνπλ νη βάζεηο γηα ην ζσζηφ ρεηξηζκφ ησλ νξγάλσλ θαη ηελ παξαγσγηθή ρξήζε ηνπο (ρεηξηζκφο
επηθξνπζηήξσλ, ρεηξηζκφο ηεο αλαπλνήο, ζσζηφ θξάηεκα, ζεβαζκφο ζηα φξγαλα σο αληηθείκελα, παίμηκν- παχζε θαη απηνζπγθξάηεζε, αληαπφθξηζε ζε
νδεγίεο καέζηξνπ, παξαγσγή πνηνηηθνχ ήρνπ θαη φρη ζνξχβνπ, παξαγσγή πνηθίισλ ήρσλ θιπ). Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο κπνξεί λα βνεζήζεη
απνηειεζκαηηθά (ειεθηξνληθά φξγαλα, ΜΗDI keyboards, θ.ά.). εκαληηθφ είλαη, ζε φιεο ηηο βαζκίδεο, νη καζεηέο λα ερνγξαθνχλ ηηο εθηειέζεηο ηνπο, λα ηηο
αμηνινγνχλ θαη λα δέρνληαη ηα ζρφιηα άιισλ κε ζθνπφ ηε βειηίσζή ηνπο.
Οη καζεηέο ελζαξξχλνληαη λα παίδνπλ ζε νκάδεο κε ζπλαίζζεζε ηνπ ξφινπ ηνπο ζε απηέο, αιιά θαη αηνκηθά (ζφιν). Δλζαξξχλνληαη επίζεο λα
παίδνπλ ζε εθδειψζεηο εθηφο ζρνιηθνχ ρψξνπ θαη καδί κε άιινπο εξαζηηέρλεο κνπζηθνχο θαη θαιιηηέρλεο.
Μνπζηθή Γεκηνπξγία: ύλζεζε θαη Απηνζρεδηαζκόο
Κεληξηθφ ζηφρν ηεο θαηεγνξίαο απηήο δξαζηεξηνηήησλ απνηειεί ε αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ηνπ παηδηνχ, ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη κέζα απφ ηε
ρξήζε ησλ κνπζηθψλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ έρεη απνθηήζεη, ζε δηθέο ηνπ κνπζηθέο δεκηνπξγηθέο εξγαζίεο.
Ζ αθξφαζε πνηθηιίαο κνπζηθψλ εηδψλ θαη παξαδφζεσλ, ην ηξαγνχδη θαη ην παίμηκν νξγάλσλ επεθηείλνληαη πνιχ θπζηθά ζε δξαζηεξηφηεηεο
Μνπζηθήο Γεκηνπξγίαο. Με ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ απηνζρεδηαζκνχ θαη ηεο ζχλζεζεο (κε θσλή, φξγαλα, θίλεζε ή/θαη κε ρξήζε ηερλνινγίαο) παξέρεηαη
ζηνπο καζεηέο έλα κέζν απηνέθθξαζεο θαη επηθνηλσλίαο κε ηνπο άιινπο. Οη καζεηέο επηιέγνπλ θαη επεμεξγάδνληαη έλα κεγάιν εχξνο ερνγφλσλ πεγψλ
θαιιηεξγψληαο παξάιιεια ηελ θξηηηθή ζθέςε ηνπο κέζα απφ ηηο δηάθνξεο επηινγέο πνπ πξέπεη λα θάλνπλ γηα ην ζπλδπαζκφ ησλ ζηνηρείσλ ηεο Μνπζηθήο,
έηζη ψζηε λα απνδψζνπλ θαη λα κεηαδψζνπλ κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν κνπζηθέο ηδέεο, εηθφλεο θαη ζπλαηζζήκαηα.
Ο απηνζρεδηαζκφο είλαη ε απζφξκεηε δεκηνπξγία κνπζηθήο ρσξίο νπνηαδήπνηε πξφζεζε γηα αλαζεψξεζε ή βειηίσζε, είλαη κηα δεκηνπξγία ηεο
ζηηγκήο ε νπνία απνδεζκεχεη ην καζεηή απφ ηε ζεκεηνγξαθία θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο. Ο απηνζρεδηαζκφο κπνξεί αλ είλαη θηλεηηθφο, θσλεηηθφο ή κε
φξγαλα. Ζ ζχλζεζε αλαθέξεηαη ζηε δεκηνπξγία κνπζηθήο φπνπ ππάξρνπλ δπλαηφηεηεο πεηξακαηηζκνχ, επηινγήο, απφξξηςεο, δηφξζσζεο, βειηίσζεο, κέρξη
ηελ θαηάιεμε ζην θαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα θαη ηέινο θαηαγξαθήο ηεο ηειηθήο κνξθήο ηεο ζχλζεζεο. Καη νη δχν κνξθέο είλαη εμίζνπ ζεκαληηθέο θαη
πξέπεη λα μεθηλνχλ απφ ηελ πξψηε βαζκίδα γηαηί πξνζθέξνπλ επθαηξίεο αλάδεημεο ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ησλ παηδηψλ θαη θαιιηέξγεηαο ηεο πξσηνηππίαο.
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Δπίζεο κέζα απφ ηηο πην πάλσ δξαζηεξηφηεηεο Μνπζηθήο Γεκηνπξγίαο, ην παηδί αλαγλσξίδεη ηε ζεκαζία ηεο κνπζηθήο ζεκεηνγξαθίαο θαη ηεο
θαηαγξαθήο ηεο κνπζηθήο. Έηζη, ε ρξήζε ζεκεηνγξαθίαο, απηνζρέδηαο, εηθνληθήο, γξαθηθήο, απιήο ή ηππνπνηεκέλεο, κπνξεί λα αμηνπνηεζεί γηα ηελ
θαηαγξαθή ησλ κνπζηθψλ ηδεψλ ησλ παηδηψλ φπσο επίζεο θαη ε ρξήζε ειεθηξνληθψλ κέζσλ θαηαγξαθήο.
1.7. Μεθοδολογία Διδαςκαλίασ Μουςικήσ: μερικέσ επιςημάνςεισ
ηελ παξάγξαθν απηή αλαθέξνληαη ζπλνπηηθά ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο νη νπνίεο έρνπλ ηδηαίηεξε ζπλάθεηα κε ηε δηδαζθαιία ηεο κνπζηθήο
θαζψο επίζεο θαη κε ην πιαίζην ηνπ «Νένπ ρνιείνπ». Οη θαηεπζχλζεηο πνπ πξνζθέξνληαη απφ ηηο παξαθάησ δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο αλακέλεηαη φηη ζα
δηεπθνιχλνπλ ηνλ εθπαηδεπηηθφ Μνπζηθήο ζηελ θαηαλφεζε ηεο θηινζνθίαο ηνπ παξφληνο Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ θαη ζηελ εξκελεία ησλ πξνηεηλφκελσλ
δξαζηεξηνηήησλ πνπ αθνινπζνχλ ζηελ επφκελε παξάγξαθν.
Ο ζθνπφο είλαη λα ελδπλακσζεί ν εθπαηδεπηηθφο ζηηο επηινγέο ηνπ θαη λα έρεη ηελ ειεπζεξία θαη ηελ επειημία λα δηακνξθψζεη ην πξφγξακκα θαη ην
πεξηερφκελφ ηνπ ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ ηνπ, ηα δεδνκέλα ηνπ ζρνιείνπ ηνπ θαη ηηο δηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο.
Βηωκαηηθή πξνζέγγηζε
Σν λέν Πξφγξακκα πνπδψλ Μνπζηθήο βαζίδεηαη ζηηο αξρέο ηεο βησκαηηθήο/ελεξγεηηθήο κάζεζεο θαη δηδαζθαιίαο. Δπηδηψθεηαη ε ζεσξία λα γίλεηαη
θαηαλνεηή κέζα απφ βησκαηηθέο εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ θαη θάζε λέα έλλνηα θαη δεμηφηεηα λα θαηαθηάηαη αμηνπνηψληαο πάληνηε θαηάιιεια θαη θηίδνληαο
πάλσ ζηελ πξνυπάξρνπζα γλψζε θαη ζηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ. Ζ γλψζε είλαη θαιχηεξα λα απνθηηέηαη κέζα απφ ηελ εμεξεχλεζε θαη λα δίλνληαη
επθαηξίεο ζηνπο καζεηέο λα αλαιχζνπλ, λα πεηξακαηηζηνχλ θαη λα αλαδεηήζνπλ ιχζεηο κέζα απφ ηε ρξήζε δξαζηεξηνηήησλ παηγληψδε ηχπνπ.
Γηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε
ηφρν ησλ ζχγρξνλσλ αλαδεηήζεσλ ζηελ εθπαίδεπζε απνηειεί ε δηαζχλδεζε ηεο ζρνιηθήο γλψζεο κε ηε βησκαηηθή εκπεηξία ηνπ παηδηνχ ηελ νπνία
απνθηά ζηνλ εληαίν θφζκν φπνπ θηλείηαη. Οη δηαζεκαηηθέο θαη δηεπηζηεκνληθέο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο επηρεηξνχλ ηελ ππέξβαζε ησλ δηαρσξηζηηθψλ νξίσλ
πνπ έρνπλ ζέζεη νη δηαθνξεηηθνί επηζηεκνληθνί θιάδνη ζηε δηάξθεηα ησλ εηψλ, ψζηε λα επηηεπρζνχλ κνξθέο ζπλεξγαζίαο θαη ζχκπξαμεο κεηαμχ ησλ
δηδαζθνκέλσλ καζεκάησλ κε ζθνπφ ηελ εληαία πξνζέγγηζε κηαο ζεκαηηθήο ελφηεηαο απφ φιεο ηηο δπλαηέο πιεπξέο.
Κάζε πξνζέγγηζε δηαζεκαηηθή ή δηεπηζηεκνληθή νθείιεη λα νξγαλψλεηαη κε πξνζνρή ψζηε νη ζηφρνη λα είλαη μεθάζαξνη πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ
νπζηαζηηθέο δηαζπλδέζεηο αλάκεζα ζηα ζπλεξγαδφκελα γλσζηηθά αληηθείκελα θαη λα πξναρζνχλ γλσζηηθνί ζηφρνη θαη αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζε φια ηα
εκπιεθφκελα πεδία. Ο εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα απνζαθελίζεη κε επάξθεηα ηηο έλλνηεο θαη λα πξνζδηνξίζεη επαθξηβψο ηνπο επηδησθφκελνπο ζηφρνπο ζε
ζεσξεηηθφ θαη πξαθηηθφ επίπεδν ψζηε λα απνηξαπεί ε κνλνζήκαληε θαη θαιισπηζηηθή παξνπζία ηεο κνπζηθήο.
Σπλεξγαηηθή κάζεζε
Οη ζχγρξνλεο πξνζεγγίζεηο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχλ κηθξέο νκάδεο ζε δηάθνξεο κνξθέο νκαδνθεληξηθψλ θαη ζπλεξγαηηθψλ
πξνζεγγίζεσλ, επηδξνχλ ζεηηθά ζηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ, ζηελ αλάπηπμε ηεο απηνεθηίκεζεο θαη ηεο απηνπεπνίζεζήο ηνπο θαη βειηηψλνπλ ηηο κεηαμχ
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ηνπο ζρέζεηο κεγηζηνπνηψληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο. Βέβαηα, ε χπαξμε νκάδσλ κέζα ζηελ ηάμε δελ θαζηζηά
απνηειεζκαηηθή ηε δηαδηθαζία. Απαηηείηαη ζπζηεκαηηθή θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο ψζηε ε ζπλεξγαζία ησλ καζεηψλ λα είλαη γφληκε
θαη δεκηνπξγηθή.
Ζ κνπζηθή δηδαζθαιία ε νπνία βαζίδεηαη ζηελ νκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε επηθεληξψλεηαη ζηε κνπζηθή αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζηνπο καζεηέο. Ο
εθπαηδεπηηθφο αλαιακβάλεη λα θαζνδεγήζεη ηνπο καζεηέο πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε, επηβιέπνληαο ηε κάζεζε θαη ηηο κνπζηθέο δηεξγαζίεο,
ιεηηνπξγψληαο ηαπηφρξνλα σο κνληέιν ζε έλα πεξηβάιινλ αιιειεπίδξαζεο θαη κάζεζεο. Οη καζεηέο αλαιακβάλνπλ έλα κέξνο ηνπ ξφινπ ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ, απνηεινχλ κνληέιν ν έλαο γηα ηνλ άιινλ, βνεζνχλ ν έλαο ηνλ άιινλ ψζηε λα απνθηήζνπλ κνπζηθέο δεμηφηεηεο θαη γλψζεηο (reciprocal
teaching). Ζ πξφθιεζε ζηελ πξνζέγγηζε απηή ηεο κνπζηθήο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο, είλαη ε βέιηηζηε ελεξγνπνίεζε ηεο κνπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ
παηδηψλ, ηεο κνπζηθήο θαληαζίαο θαη ηεο καζεζηαθήο δηεξγαζίαο. Μέζα ζε έλα ηέηνην πεξηβάιινλ νη καζεηέο αλαιακβάλνπλ κε θπζηθφ ηξφπν κηα
πνηθηιία κνπζηθψλ ξφισλ θαη θαζεθφλησλ.
Γηαθνξνπνίεζε
Γηαθνξνπνίεζε θαιείηαη ε δηαδηθαζία κέζσ ηεο νπνίαο δηδάζθνπκε δηαθνξεηηθνχο καζεηέο κε πνηθίινπο θαη ηεξαξρεκέλνπο -βάζεη θξηηεξίσλ- ηξφπνπο,
κέζα θαη δηαδηθαζίεο, έηζη ψζηε λα αληαπνθξηζνχκε ζηηο δηαθνξεηηθέο αλάγθεο ηνπο.
ηε ζχγρξνλε ηάμε θαη ζην ζχγρξνλν ζρνιείν είλαη αδηακθηζβήηεην ην γεγνλφο φηη φινη νη καζεηέο δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο. Ζ δηαθνξεηηθφηεηα
κπνξεί λα είλαη θνηλσληθή, πνιηηηζκηθή, λνεηηθή, νηθνλνκηθή, ζσκαηηθή, αθφκα θαη ειηθηαθή. Οη καζεηέο βξίζθνληαη ζε δηάθνξα επίπεδα φζνλ αθνξά
ζηελ επίδνζή ηνπο θαη αλαπφθεπθηα έρνπλ πνιχ δηαθνξεηηθά πξνθίι λνεκνζχλεο. Υαξαθηεξίδνληαη απφ πνηθηιία αλαγθψλ, ελδηαθεξφλησλ θαη εκπεηξηψλ.
Σν πεξηερφκελν θαη νη δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν εθπαηδεπηηθφο επνκέλσο, είλαη θαιφ λα δηαθνξνπνηνχληαη θαη λα εμαηνκηθεχνληαη
αλάινγα κε ηηο κνπζηθέο πξνηηκήζεηο ησλ καζεηψλ, ηηο κνπζηθέο δεμηφηεηέο ηνπο θαζψο θαη ηηο αλάγθεο ηνπο. Με ηνλ ηξφπν απηφ πεξηζζφηεξνη καζεηέο ζα
ζπκκεηέρνπλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζα θαιιηεξγήζνπλ ηηο δεμηφηεηεο ηεο κνπζηθήο θαη σο απνηέιεζκα ζα βηψζνπλ ην αίζζεκα ηεο επηηπρίαο κε ηελ
θαηάθηεζε ηεο γλψζεο.
Γηαπνιηηηζκηθή δηδαζθαιία
Ζ κνπζηθή, σο κηα δξαζηεξηφηεηα ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ φινη νη άλζξσπνη, εκπεξηέρεη δηαδηθαζίεο νη νπνίεο κπνξνχλ λα εληζρχζνπλ ηηο αξρέο ηεο
δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο: ηελ πξνψζεζε ηεο πνιηηφηεηαο θαη ηεο εηξήλεο αλάκεζα ζηνπο αλζξψπνπο ζε αηνκηθφ, εζληθφ θαη παγθφζκην επίπεδν, ηελ
εμάιεηςε ηνπ θαλαηηζκνχ θαη ηεο βίαο, ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ, ηεο μελνθνβίαο, ηνπ ξαηζηζκνχ θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ
πνπ απνξξένπλ απφ ηε κε απνδνρή ηεο ηδηαηηεξφηεηαο θαη ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο.
Μηα ηζνξξνπεκέλε κνπζηθή παηδεία ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεί θαηαζηάζεηο κνπζηθήο επηθνηλσλίαο εληφο θαη εθηφο ζρνιηθνχ ρψξνπ, κε ηηο νπνίεο λα
πξνάγεη θαη λα πξνσζεί ην κνπζηθφ πινπξαιηζκφ ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ ζα κπνξνχλ λα γίλνπλ απνδεθηέο, λα ζπλππάξμνπλ θαη λα αλαπηπρζνχλ καδί
πνιιέο εζληθέο θαη πνιηηηζκηθέο ηαπηφηεηεο (ζε επίπεδν ρσξψλ, εζλψλ, πνιηηηζκψλ θαη κηθξφηεξσλ νκάδσλ). Ο θάζε καζεηήο πξέπεη λα έρεη ηελ επθαηξία
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λα αλαπηχμεη ηε δηθή ηνπ κνπζηθή ηαπηφηεηα θαη επνκέλσο, παξάιιεια κε ηελ γλψζε ηνπ «άιινπ» λα θαιιηεξγείηαη ε γλψζε ηνπ «εαπηνχ», ε αλάπηπμε
δειαδή κηαο ηζρπξήο πξνζσπηθήο ηαπηφηεηα.
Χξήζε Μνπζηθήο Τερλνινγίαο θαη Τερλνινγηώλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλωλίαο
Ζ απφθηεζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ζε ζρέζε κε ηα ειεθηξνληθά κνπζηθά φξγαλα, ηε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή θαη ησλ ηειεπηθνηλσληψλ ζηε
κνπζηθή θαη γεληθφηεξα, απνηειεί ζηφρν ηεο ζχγρξνλεο κνπζηθήο εθπαίδεπζεο. Χζηφζν, ε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ γίλεηαη ζην πιαίζην
εμππεξέηεζεο ησλ κνπζηθψλ ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαη κέζα απφ παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ πξνάγνπλ ηελ θξηηηθή, αλαιπηηθή θαη
δεκηνπξγηθή ζθέςε, ηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε, ηελ απηελέξγεηα, ηε ιήςε πξσηνβνπιηψλ, ηελ εμεξεχλεζε θαη ηνλ πεηξακαηηζκφ.
Ζ ηερλνινγία κπνξεί λα πξνζθέξεη επθαηξίεο πνπ πξνεγνπκέλσο δελ ήηαλ εθηθηέο εηδηθά ζε ηνκείο πνπ αθνξνχλ ζηε δεκηνπξγηθφηεηα, ζηε
δηαζεκαηηθφηεηα, ζηελ αλάπηπμε θηλήηξσλ, ζηελ ηφλσζε ηεο απηνεθηίκεζεο ηνπ καζεηή, ζηελ επηθνηλσλία κε αθξναηήξηα εθηφο ηάμεο θαη ζηελ
εμαηνκίθεπζε ηνπ καζήκαηνο. Παξέρεη, επίζεο, ηε δπλαηφηεηα ζε πνιχ κηθξνχο καζεηέο θαζψο θαη καζεηέο πνπ δελ δηαβάδνπλ κνπζηθή ζεκεηνγξαθία λα
ζπλζέζνπλ κνπζηθή ελψ επηηξέπεη ζηα παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο λα μεπεξάζνπλ ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ επηβάιιεη ε παξαδνζηαθή δηδαζθαιία θαη κάζεζε
φπσο είλαη ν ζπληνληζκφο ησλ ζσκαηηθψλ θηλήζεσλ.
Ζ αλάπηπμε ησλ εθαξκνγψλ ηνπ ςεθηαθνχ ζρνιείνπ θαη ε επέθηαζε ηεο ρξήζεο ησλ αηνκηθψλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαζψο θαη ησλ
δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ ζηα ζρνιεία δεκηνπξγεί λέεο δπλαηφηεηεο γηα ην κάζεκα ηεο κνπζηθήο νη νπνίεο δελ πξέπεη λα κείλνπλ αλεθκεηάιιεπηεο.
Αλαθέξνληαη εδψ ζρεηηθέο δηεπζχλζεηο νη νπνίεο παξαπέκπνπλ ζε γεληθά πξνγξάκκαηα αμηνπνίεζεο ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ηεο ςεθηαθήο πιεξνθνξίαο ηα
νπνία πξνσζνχληαη απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο, ελψ πην ζπγθεθξηκέλε αλαθνξά ζε πιηθφ γίλεηαη ζηηο ζηήιεο ησλ ελδεηθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ
αθνινπζνχλ. http://edutv.gr θαη http://digitalschool.minedu.gov.gr
Αμηνιόγεζε
Ζ αμηνιφγεζε ζηελ εθπαίδεπζε απνηειεί έλα ηζρπξφ δηδαθηηθφ εξγαιείν. Δίλαη νπζηαζηηθφ κέξνο ηεο δηδαζθαιίαο, γηαηί είλαη ην κέζν πξνζδηνξηζκνχ ηνπ
βαζκνχ επηηπρίαο ησλ ζηφρσλ. Κχξηνο ζθνπφο ηεο αμηνιφγεζεο ζην κάζεκα ηεο Μνπζηθήο είλαη λα βνεζήζεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θαηαλνήζεη ζε βάζνο
απηά πνπ γλσξίδνπλ νη καζεηέο, ψζηε λα κπνξεί λα πάξεη παηδαγσγηθέο απνθάζεηο, βαζηζκέλεο ζε πξαγκαηηθά δεδνκέλα. Ζ αμηνιφγεζε δελ ηαπηίδεηαη κε
ηελ πνζνηηθνπνίεζε ησλ επηηεπγκάησλ ησλ καζεηψλ αιιά πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο θαη ηεο δηαδηθαζίαο πξνο ην ηειηθφ
απνηέιεζκα θαζψο θαη ηελ αλαηξνθνδφηεζε ησλ καζεηψλ γηα φια απηά. Δπίζεο παξέρεη πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ζρεηηθά κε ηηο
ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηε δηδαζθαιία-κάζεζε θαζψο θαη κε ηηο δπζθνιίεο ή ηηο αδπλακίεο ησλ καζεηψλ ηνπ, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα
αλαπξνζαξκφζεη ηε δηδαζθαιία. Mηα απνδνηηθή αμηνιφγεζε πξέπεη λα ζρεηίδεηαη πιήξσο κε φιν ην εχξνο ησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ, λα εληζρχεη ηα θίλεηξα
ησλ καζεηψλ θαη ηε ζέιεζή ηνπο γηα κάζεζε θαη λα απνηειεί αθεηεξία γηα πεξαηηέξσ κάζεζε.
1.8. Χρήςη του Προγράμματοσ Σπουδών από τον εκπαιδευτικό
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ηελ επφκελε παξάγξαθν 2, παξνπζηάδεηαη ην Πξφγξακκα πνπδψλ Μνπζηθήο ζε κνξθή πίλαθα κε 4 ζηήιεο. Σν πξφγξακκα ηεο ππνρξεσηηθήο
εθπαίδεπζεο ρσξίδεηαη σο εμήο:
Νεπηαγσγείν θαη Α΄ θαη Β΄ Γεκνηηθνύ Α΄ Γπκλαζίνπ
Γ΄ θαη Γ΄ Γεκνηηθνύ
Β΄ Γπκλαζίνπ
Δ΄ θαη Σ΄ Γεκνηηθνύ
Γ΄ Γπκλαζίνπ
ε θάζε νκάδα ηάμεσλ ή ηάμε αληηζηνηρνχλ πίλαθεο νξγαλσκέλνη κε βάζε ηνπο 4 Θεκαηηθνχο Οξγαλσηέο πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηελ παξάγξαθν 1.5.
ε θάζε έλαλ απφ ηνπο 4 Θεκαηηθνχο Οξγαλσηέο πεξηιακβάλνληαη αληίζηνηρνη Σηόρνη θαη Πεξηερόκελα ηα νπνία παξνπζηάδνληαη ζηηο πξψηεο δχν
αξηζηεξέο ζηήιεο. Έηζη γηα παξάδεηγκα ζηνλ Θεκαηηθφ Οξγαλσηή #1 «Πξνζεγγίδσ θαη θαηαλνψ ηηο έλλνηεο θαη ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο κνπζηθήο», ηα
Πεξηερόκελα πξνζδηνξίδνληαη απφ ηηο βαζηθέο έλλνηεο ηεο κνπζηθήο (ξπζκφο, ηνληθφ χςνο, κεισδία, δπλακηθή, κνξθή, θηι.) θαη νη Σηόρνη δηακνξθψλνληαη
αλάινγα.
ηελ ηξίηε θαη ηέηαξηε ζηήιε ηνπ πίλαθα παξνπζηάδνληαη Δλδεηθηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο νη νπνίεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε δηδαζθαιία ησλ
ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ θαη πεξηερνκέλσλ καδί κε ηα Μέζα θαη ηα Υιηθά πνπ πξνηείλνπλ.
ε θάζε ηάμε (ή νκάδα ηάμεσλ) πνπ πεξηγξάθεηαη, νη ζηήιεο ησλ Σηόρωλ θαη ησλ Δλδεηθηηθώλ Γξαζηεξηνηήηωλ δηακνξθψλνληαη κε βάζε ην
ηξίπηπρν ησλ κνπζηθψλ δξαζηεξηνηήησλ φπσο απηέο αλαιχζεθαλ ζηελ παξάγξαθν 1.6. Έηζη, ν εθπαηδεπηηθφο Μνπζηθήο ρξεζηκνπνηεί ηηο θαηεγνξίεο
απηέο ησλ δξαζηεξηνηήησλ (αθξφαζε, ηξαγνχδη, παίμηκν νξγάλσλ, απηνζρεδηαζκφ θαη ζχλζεζε) αμηνπνηψληαο ην πεξηερφκελν πνπ αλαθέξεηαη ζηε
δεχηεξε ζηήιε, γηα λα δηακνξθψζεη ηε ζεηξά ησλ καζεκάησλ ηνπ νξγαλψλνληαο ην πεξηερφκελφ ηνπο κε κεγάιν πεξηζψξην επειημίαο, αλάινγα κε ηηο
ηδηαίηεξεο αλάγθεο θαη πξνηηκήζεηο ησλ καζεηψλ ηνπ θαη ηηο δηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο.
Οη Θεκαηηθνί Οξγαλωηέο πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηελ παξάγξαθν 1.5, έρνπλ σο ζηφρν λα δηεπθνιχλνπλ ηελ νιηζηηθή πξνζέγγηζε ησλ καζεκάησλ θαη
λα δεκηνπξγήζνπλ επθαηξίεο γηα δηαζεκαηηθέο θαη δηεπηζηεκνληθέο ζπλδέζεηο κεηαμχ ηεο κνπζηθήο θαη ησλ άιισλ ηερλψλ, θαζψο θαη ησλ άιισλ
γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. Ο απψηεξνο ζθνπφο είλαη λα πξνζδψζνπλ ζηνλ ζρεδηαζκφ ησλ καζεκάησλ ηεο Μνπζηθήο
εζσηεξηθή ζπλνρή κε θεληξηθή θαηεχζπλζε ηε δηαζχλδεζε ηνπ ζρνιείνπ κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη ηε δεκηνπξγία ελεκεξσκέλσλ πνιηηψλ, νη νπνίνη ζα
ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο γλψζεηο πνπ έρνπλ απνθηήζεη ζην κάζεκα ηεο Μνπζηθήο γηα ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ ηεο δσήο ηνπο ζε κηα δηα
βίνπ θαιιηέξγεηα ηεο γλψζεο θαη ηεο κάζεζεο.
Οη Δλδεηθηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο απνηεινχλ πξνηάζεηο θαη δελ εμαληινχλ ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ Μνπζηθήο. Έρνπλ δεκηνπξγεζεί κε ζθνπφ
λα πεξηγξάςνπλ κε πεξηζζφηεξν πξαθηηθφ ηξφπν ηελ εθαξκνγή ησλ ηδεψλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ. Αλακέλεηαη φηη ν/ε εθπαηδεπηηθφο κνπζηθήο ζα ηηο
ρξεζηκνπνηήζεη σο πεγή έκπλεπζεο πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθψζεη ην δηθφ ηνπ πξφγξακκα, ην νπνίν ζα είλαη πξνζαξκνζκέλν ζηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο πνπ
ραξαθηεξίδνπλ ηελ θάζε ηάμε, ην θάζε ζρνιείν, ηνλ θάζε καζεηή.
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ηε ζπλέρεηα αθνινπζνχλ νη πίλαθεο κε ηνπο αλαιπηηθνχο ζηφρνπο αλά ηάμε ή νκάδα ηάμεσλ γηα ην Γεκνηηθφ θαη γηα ην Γπκλάζην.
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2.

Πρόγραμμα Σπουδών Μουςικήσ

2.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευςη

Νηπιαγωγείο - Τάξεισ Α΄ - Β΄ Δημοτικού

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 1νο : Πξνζεγγίδσ θαη θαηαλνώ ηηο έλλνηεο θαη ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο κνπζηθήο
ΣΟΥΟΙ
Οη καζεηέο λα κπνξνχλ:
● Nα δηαθξίλνπλ ηε δηάξθεηα ηνπ ήρνπ
(π.ρ. ήρνη ζηηγκηαίνη – ήρνη κεγάιεο δηάξθεηαο)
● Nα επαλαιακβάλνπλ κηκεηηθά απιά ξπζκηθά ζρήκαηα
κε ζαθή δηάθξηζε ζέζεο θαη άξζεο παίδνληαο ζε
κνπζηθά φξγαλα, ζε απηνζρέδηα ερνγφλα κέζα ή
απνδίδνληάο ηα κε ερεξέο θηλήζεηο ζψκαηνο,
● Nα γλσξίδνπλ ηε ζπκβαηηθή γξαθή απιψλ ξπζκηθψλ
ζρεκάησλ
● Να πξνζεγγίζνπλ ην ξπζκφ ηνπ ιφγνπ
● Να απηνζρεδηάδνπλ δηθά ηνπο ξπζκηθά ζρήκαηα
● Να πξνζεγγίζνπλ βησκαηηθά ηνλ παικφ ηνπ κέηξνπ
ησλ 2/4 θαη ησλ 7/8
 Να απνδίδνπλ ζπγθεθξηκέλεο ξπζκηθέο έλλνηεο ζε
κηα αθξφαζε κε θίλεζε, κε φξγαλα, κε θσλή θαη κεζπκβαηηθή ζεκεηνγξαθία (απηνζρέδηα, εηθνληθή)
 Να απνδίδνπλ θσλεηηθά απιφ ξπζκηθφ θείκελν
ρξεζηκνπνηψληαο έλα ζχζηεκα ξπζκηθψλ ζπιιαβψλ.
 Να απνδίδνπλ ηνλ παικφ, ην ξπζκφ θαη ηελ έκθαζε
ζπλνδεχνληαο ηξαγνχδηα κε ηε ρξήζε απιψλ
θξνπζηψλ νξγάλσλ ή/θαη ερεξψλ θηλήζεσλ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ

ΤΛΙΚΑ-ΜΔΑ

1.1. Ρπζκόο

-Μνπζηθή δεκηνπξγία Οη καζεηέο πεηξακαηίδνληαη θαη παξάγνπλ
ήρνπο ζηηγκηαίνπο θαη κεγάιεο δηάξθεηαο δηαδνρηθά ζε δηαθνξεηηθά
κνπζηθά φξγαλα, π.ρ. ζε έλα ηξίγσλν, ζε έλα ηακπνπξίλν, ζε έλα
glockenspiel, θ.ά
-Μνπζηθή εθηέιεζε Οη καζεηέο κηκνχληαη κε ερεξέο θηλήζεηο ηνπ
ζψκαηνο (ηα – clap, ηη-ηη - patsch) απιά ξπζκηθά ζρήκαηα πνπ ν
εθπαηδεπηηθφο εθηειεί ππνδεηγκαηηθά.
π.ρ.:

- Μνπζηθά φξγαλα Orff: Κιάβεο,
ηακπνπξίλν, ηξίγσλν,
glockenspiel
- Πηάλν, αξκφλην
- CD Player
- Γηδαθηηθά Παθέηα
«Μνπζηθή
Α΄
Γεκνηηθνχ»
(Αξγπξίνπ Μ.,Σζνχηζηα- Λνπιάθε
Δ., Μαγαιηνχ Μ.), ΟΔΓΒ 2010
«Μνπζηθή
Β΄
Γεκνηηθνχ»
(Αξγπξίνπ Μ.,Σζνχηζηα- Λνπιάθε
Δ., Μαγαιηνχ Μ.), ΟΔΓΒ 2010

Παικφο – Ρπζκφο
Αμίεο
Σέηαξην -φγδνν
Απιά
(βησκαηηθά)

κέηξα

ηα

ηί- ηη

ηα

ηα

-Μνπζηθή εθηέιεζε- Μνπζηθή γξαθή Ο εθπαηδεπηηθφο γξάθεη ζηνλ
πίλαθα ηεο ηάμεο ιέμεηο θαη ην αληίζηνηρν ξπζκηθφ ηνπο ζρήκα (νη
ιέμεηο ζα πξέπεη λα αληηζηνηρνχλ ζε απιά ξπζκηθά ζρήκαηα). Οη
καζεηέο απνδίδνπλ ηηο ιέμεηο κεγαιφθσλα θαη ρηππνχλ ην ξπζκηθφ
ηνπο ζρήκα. ηε ζπλέρεηα ν εθπαηδεπηηθφο ρηππά ηα ξπζκηθά
ζρήκαηα ζε θιάβεο θαη νη καζεηέο πξέπεη λα βξνπλ θάζε θνξά ηελ
αληίζηνηρε ιέμε ή λα βξνπλ άιιεο ιέμεηο πνπ ηαηξηάδνπλ ξπζκηθά.
π.ρ.:

14 -Audio CD Γηδαθηηθψλ
Παθέησλ Μνπζηθήο & Μνπζηθνχ
Αλζνινγίνπ Γεκνηηθνχ
Π.Η. & ΤΠΔΠΘ 2008
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ηξέ - λν

κε - ρα - λή

απ – ην-θί---- λε ην

-Μνπζηθνθηλεηηθή Ο εθπαηδεπηηθφο παίδεη ζην πηάλν κνπζηθή
εκβαηεξίνπ, π.ρ. «Μέζα καο βαζηά γηα ζέλα» θαη νη καζεηέο
βεκαηίδνπλ ζην ξπζκφ ηνπ κέηξνπ ησλ 2/4 ιέγνληαο κεγαιφθσλα
«ελ-δπν» , «ελ-δπν». Παξάιιεια, έλαο καζεηήο θξαηά ηνλ παικφ
παίδνληαο ζε ηακπνπξίλν ην νπνίν αιιάδεη δηαδνρηθά ρέξηα ψζηε
λα
παίμνπλ
φινη
νη
καζεηέο.
- Μνπζηθή εθηέιεζε Αθνινπζνχλ αηνκηθά κε ην ληέθη ηνλ παικφ
ελφο ηξαγνπδηνχ ζε κέηξν ησλ 7/8 π.ρ. «Παληξεχνπλε ηνλ
θάβνπξα».
-Μνπζηθνθηλεηηθή: Σξαγνπδνχλ έλα δεκνηηθφ ηξαγνχδη ζε ξπζκφ
«θαιακαηηαλφ» π.ρ. «Παληξεχνπλε ηνλ θάβνπξα θαη ρνξεχνπλ
νκαδηθά
ηνλ
αληίζηνηρν
παξαδνζηαθφ
ρνξφ.
- Μνπζηθή δεκηνπξγία Απηνζρεδηάδνπλ ζην ηακπνπξίλν έλα δηθφ
ηνπο ξπζκηθφ ζρήκα πνπ επαλαιακβάλεη κε ηε ζεηξά ηνπ ν
εθπαηδεπηηθφο.
Οη καζεηέο λα κπνξνχλ:
● Να δηαθξίλνπλ ςεινχο θαη ρακεινχο ήρνπο ηνπ
θπζηθνχ ή ηερλεηνχ πεξηβάιινληνο
● Να ρεηξίδνληαη ειεχζεξα θαη λα πεηξακαηίδνληαη κε
ηηο δπλαηφηεηεο ηηο θσλήο ηνπο
● Να αλαγλσξίδνπλ ηε κεισδία ηξαγνπδηψλ πνπ έρνπλ
κάζεη
● Να δηαθξίλνπλ ηελ θαηεχζπλζε ηεο αλέιημεο
κεισδηψλ θαη λα εθθξάδνπλ κε θίλεζε ηα πην ςειά θαη
ρακειά ηνληθά ζεκεία κηαο κνπζηθήο
● Να εθηεινχλ ζε ηνληθά θξνπζηά κνπζηθά φξγαλα
απιέο θαη ζχληνκεο κεισδίεο κηκεηηθά ή αθνινπζψληαο

1.2 Σνληθό ύςνοΜεισδία
-Σνληθφ χςνο (ςεινίρακεινί θζφγγνη)
- Αληνχζα – θαηηνχζα
κεισδία
-Πεληαηνληθή θιίκαθα

-Μνπζηθή δεκηνπξγία: Πεηξακαηίδνληαη κε ηε θσλή ηνπο θαη
κηκνχληαη ήρνπο κε δηαθνξεηηθφ ηνληθφ χςνο (π.ρ. θαξάβη ζην
ιηκάλη, θξελάξηζκα απηνθηλήηνπ, θνπδνχλη πφξηαο, ληανχξηζκα,
θ.ά.)
- Μνπζηθή δεκηνπξγία Μηκνχληαη κε ηε θσλή ηνπο-αηνκηθά ή
νκαδηθά - ηηο θσλέο αλζξψπσλ ή δψσλ πνπ επηιέγνπλ απζφξκεηα
ή βιέπνπλ ζε εηθφλεο.
-Μνπζηθφ παηρλίδη: Ο εθπαηδεπηηθφο παίδεη ζε κνλφθσλν φξγαλν,
(π.ρ. θινγέξα) κεισδίεο δηαθνξεηηθψλ ηξαγνπδηψλ πνπ έρνπλ
δηδαρζεί ζην ζρνιείν. Οη καζεηέο πξέπεη λα αλαγλσξίζνπλ ην
ηξαγνχδη. Κεξδίδεη ν καζεηήο πνπ βξίζθεη πξψηνο ηε ζσζηή
απάληεζε.

● Γηδαθηηθά Παθέηα
«Μνπζηθή
Α΄
Γεκνηηθνχ»
(Αξγπξίνπ Μ.,Σζνχηζηα- Λνπιάθε
Δ., Μαγαιηνχ Μ.), ΟΔΓΒ 2010
Βηβιίν Μαζεηή – Σεηξάδην
Δξγαζηψλ – Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ
«Μνπζηθή
Β΄
Γεκνηηθνχ»
(Αξγπξίνπ Μ.,Σζνχηζηα- Λνπιάθε
Δ., Μαγαιηνχ Μ.), ΟΔΓΒ 2010
Βηβιίν Μαζεηή – Σεηξάδην
Δξγαζηψλ – Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ
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κηα ζπκβαηηθή ή κε παξηηηνχξα
● Να ηξαγνπδνχλ κε ζρεηηθή ηνληθή αθξίβεηα
ρξεζηκνπνηψληαο ην εχξνο ηεο θσλήο ηνπο θαη
ηξαγνχδηα θαηάιιεια γηα ηηο ηάμεηο ηνπο.
● Να ηξαγνπδνχλ απιέο κεισδίεο κε κίκεζε
● Να δεκηνπξγνχλ κεισδίεο ζην glockenspiel κε βάζε
ηνλ ειεχζεξν απηνζρεδηαζκφ

-«Μνπζηθφ
Αλζνιφγην
Α΄η΄Γεκνηηθνχ»
(Μφζρνο
Κ.,Σνπκπαθάξε Ν., Σφκπιεξ Μ.),
ΟΔΓΒ 2009)
14
-Audio
CD
Γηδαθηηθψλ
Παθέησλ Μνπζηθήο & Μνπζηθνχ
Αλζνινγίνπ Γεκνηηθνχ
- Μνπζηθή εθηέιεζε: Μαζαίλνπλ ην ηξαγνχδη «Μπαίλσ κεο ζη‘
ακπέιη ζαλ λνηθνθπξά» θαη παίδνπλ αηνκηθά ηε κεισδία ζε
glockenspiel αθνχ κάζνπλ λα ηελ ηξαγνπδνχλ ζε λφηεο
αθνινπζψληαο κηκεηηθά ηνλ εθπαηδεπηηθφ..
-Μνπζηθή δεκηνπξγία: Απηνζρεδηάδνπλ αηνκηθά κεισδίεο πάλσ
ζην ηεηξάρνξδν λην-ξε- κη-θα ηνπ ηξαγνπδηνχ «Μπαίλσ κεο ζη‘
ακπέιη ζαλ λνηθoθπξά» έρνληαο κφλν ηα πιήθηξα ησλ ηεζζάξσλ
θζφγγσλ ζην glockenspiel. Ο εθπαηδεπηηθφο επαλαιακβάλεη ζηε
θινγέξα ηε κεισδία πνπ απηνζρεδίαζε θάζε καζεηήο.
Παξαιιαγή-Γεκηνπξγία «αιεαηνξηθήο» κνπζηθήο: Οη καζεηέο
γξάθνπλ ν θαζέλαο κηα ηπραία αθνινπζία ησλ ηεζζάξσλ
θζφγγσλ·(λην-ξε-κη-θα) πνπ ζα ζπληίζεηαη απφ 5-6 λφηεο π.ρ. λην
θα κη ξε κη . ηε ζπλέρεηα θάζε καζεηήο δηαδνρηθά εθηειεί ζην
glockenspiel ηελ αθνινπζία πνπ έγξαςε.
- Δθηέιεζε κνπζηθήο: Μαζαίλνπλ ην ηξαγνχδη «Σν Πνηακάθη»
ζε πνίεζε ηνπ Εαραξία Παπαλησλίνπ θαη κνπζηθή Β.Γεκεηξάηνπ.
Ο εθπαηδεπηηθφο εθηειεί ππνδεηγκαηηθά ηξαγνπδψληαο θάζε
δίζηηρν θαη νη καζεηέο επαλαιακβάλνπλ κηκεηηθά.Σν πνίεκα
πεξηιακβάλεηαη ζην Γηδαθηηθφ Παθέην «Σαμίδη ζηνλ θφζκν ηεο
Γιψζζαο» γηα ηε Β΄ Γεκνηηθνχ (Γαβξηειίδνπ Ε., θπξφεξα Μ.,
Μπεδέ Λ.,), ΟΔΓΒ 2006.
- Δθηέιεζε κνπζηθήο Οη καζεηέο απνδίδνπλ ην ηξαγνχδη «Σν
Πνηακάθη» αληηθσληθά ζε κνξθή εξψηεζεο- απάληεζεο.

-πκπιεξσκαηηθφ αθνπζηηθφ πιηθφ
γηα ηα βηβιία Μνπζηθήο Α΄ θαη Β΄
Γεκνηηθνχ
(8
Audio
CD
αλαξηεκέλα
ςεθηαθά
ζηελ
ηζηνζειίδα:
http://www.pi-schools.gr
/content/index.php?lesson_ id
=28&ep=477
«Μέζνδνο
Γηδαζθαιίαο
Σξαγνπδηψλ γηα ηελ Α΄ ηάμε ηνπ
δεκνηηθνχ ζρνιείνπ» (Μαδαξάθε
Β.Α.,
ΥνξοΚεθάινπ
Δ.,
Γεκεηξάηνπ Β.), ΟΔΓΒ 1979
- Καζέηα Μεζφδνπ
«Σξαγνχδηα
–
Παηρλίδηα
πκπιήξσκα
ηεο
Μεζφδνπ
Γηδαζθαιίαο Σξαγνπδηψλ γηα ηελ
Α΄ ηάμε ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ –
Δηζαγσγή γηα ηε Β΄ ηάμε ηνπ
δεκνηηθνχ ζρνιείνπ» (Μαδαξάθε
Β.Α.,
ΥνξοΚεθάινπ
Δ.,
Γεκεηξάηνπ Β.), ΟΔΓΒ 1986
- Καζέηα Μεζφδνπ
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-«Σα πξψηα ηξαγνχδηα» (Μαηέπ Π.,
Γνχληα
Μ.),
Ηλζηηηνχην
Νενειιεληθψλ
πνπδψλ
(Ηδξχκαηνο
Μαλφιε
Σξαηαληαθπιιίδε)
ηνπ
Αξηζηνηειείνπ
Ηλζηηηνχην
Νενειιεληθψλ
Παλεπηζηεκίνπ
Θεζζαινλίθεο 1992
- Πηάλν, αξκφλην, θινγέξα
- Μνπζηθά φξγαλα Orff: Κιάβεο,
ηακπνπξίλν, ηξίγσλν, θ.ά.
-CD Player
Μνπζηθή δεκηνπξγία: Μνπζηθή βξνρνύια Οη καζεηέο δεκηνπξγνχλ
ηνπο ήρνπο κηαο «βξνρήο» ζην glockenspiel. Παίδνπλ αηνκηθά ζηα
πιήθηξα απηνζρεδηάδνληαο κεισδίεο νη νπνίεο «απεηθνλίδνπλ»
αθνπζηηθά θαη ζπλεηξκηθά ζηαγφλεο βξνρήο, άιινηε ξπζκηθά
ππθλέο θη άιινηε φρη, άιινηε δπλαηέο θη άιινηε ζηγαλέο. Ζ
δξαζηεξηφηεηα επεθηείλεηαη εηαηξηθά κε έλαλ αθφκε καζεηή ν
νπνίνο απνδίδεη ζε ζεκεία θνξχθσζεο ηεο έληαζεο ηνπο θεξαπλνχο
κηαο θαηαηγίδαο.
-Μνπζηθή εθηέιεζε: Γείρλνπλ κε ρεηξνλνκηθέο θηλήζεηο ηε
κεισδηθή αλέιημε ζεθψλνληαο ςειά θαη ελσκέλα κεηαμχ ηνπο ηα
δπν ηνπο ρέξηα ζην ςειφηεξν ηνληθά ζεκείν ηνπ ηξαγνπδηνχ θαη
γέξλνληαο ηνλ πάλσ θνξκφ ηνπ ζψκαηφο ηνπο πξνο ηα θάησ ζην
ρακειφηεξν ηνληθά ζεκείν.
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Οη καζεηέο λα κπνξνχλ:
● Να πξνζεγγίζνπλ δηαηζζεηηθά ηελ έλλνηα ελφο
νινθιεξσκέλνπ κνπζηθνχ λνήκαηνο
● Να δηαθξίλνπλ ηελ αξρή θαη ην ηέινο κηαο κνπζηθήο
θξάζεο
● Να ηξαγνπδνχλ εθθξαζηηθά κε αίζζεζε ησλ θξάζεσλ
● Να δηαθξίλνπλ
αθνπζηηθά ηε δηαδνρή ησλ
δηαθνξεηηθψλ ελφο κνπζηθνχ έξγνπ
● Να απηνζρεδηάδνπλ ρξεζηκνπνηψληαο ηε θσλή ή απιά
φξγαλα απνδίδνληαο κνξθνινγηθά ζηνηρεία ηεο
κνπζηθήο

1.3.Μνξθή
Μνπζηθή θξάζε
Γηκεξήο κνξθή
Μνξθή
(βησκαηηθά)

Ρνληφ

Δλεξγεηηθή αθξφαζε: Οη καζεηέο αθνχλ ην «Πέηαγκα ηνπ θεθήλα»
ηνπ Nikolai Rimsky –Korsakov θαη αθνινπζνχλ ηε ξνή ηεο
κεισδίαο κε θίλεζε ηνπ ρεξηνχ πνπ κηκείηαη ην πέηαγκα ηνπ
θεθήλα ζηνλ αέξα. Σε ζηηγκή αθξηβψο πνπ ζεσξνχλ φηη ην έξγν
ηειεηψλεη αγθαιηάδνπλ ην ζψκα ηνπο ζηαπξψλνληαο ηα ρέξηα ηνπο
ζηνπο ψκνπο.

● Γηδαθηηθά Παθέηα
«Μνπζηθή
Α΄
Γεκνηηθνχ»
(Αξγπξίνπ Μ.,Σζνχηζηα- Λνπιάθε
Δ., Μαγαιηνχ Μ.), ΟΔΓΒ 2010
Βηβιίν Μαζεηή – Σεηξάδην
Δξγαζηψλ – Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ

Μνπζηθνθηλεηηθή – Δθηέιεζε κνπζηθήο: Οη καζεηέο καζαίλνπλ ην
ηξαγνχδη «Οη Διηέο» (Ρ.Καξζαίνπ – Β.Γεκεηξάηνπ).Σξαγνπδνχλ
«αλνίγνληαο» (ηδηαίηεξα ην δηάζηεκα πέκπηεο ζηελ αξρή) θαη
«θιείλνληαο» εθθξαζηηθά θάζε κνπζηθή θξάζε.
ηηο ζηξνθέο, ηξαγνπδνχλ βαδίδνληαο αξγά πηαζκέλνη ζε
θχθιν θαη ζην ηζάθηζκα αθήλνπλ ηα ρέξηα θαη παξηζηάλνπλ κε ην
ζψκα ηνπο: ηηο ειηέο ζηηο «πιαγηέο» (ηα ρέξηα αλνηρηά ζε πιάγηα
ζέζε) θαη ηηο ειηέο «θνπλησηέο» (ηα ρέξηα αλνηρηά σο θιαδηά) ή
ζπλερίδνπλ ηνλ θπθιηθφ ρνξφ γξήγνξα θαη πξνο ηελ αληίζεηε
θαηεχζπλζε:

«Μνπζηθή
Β΄
Γεκνηηθνχ»
(Αξγπξίνπ Μ.,Σζνχηζηα- Λνπιάθε
Δ., Μαγαιηνχ Μ.), ΟΔΓΒ 2010
Βηβιίν Μαζεηή – Σεηξάδην
Δξγαζηψλ – Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ
14
-Audio
CD
Γηδαθηηθψλ
Παθέησλ Μνπζηθήο & Μνπζηθνχ
Αλζνινγίνπ Γεκνηηθνχ
Π.Η. & ΤΠΔΠΘ 2008
-πκπιεξσκαηηθφ αθνπζηηθφ πιηθφ
γηα ηα βηβιία Μνπζηθήο Α΄ θαη Β΄
Γεκνηηθνχ (8 Audio CD
«Μέζνδνο
Γηδαζθαιίαο
Σξαγνπδηψλ γηα ηελ Α΄ ηάμε ηνπ
δεκνηηθνχ ζρνιείνπ» (Μαδαξάθε
Β.Α.,
ΥνξοΚεθάινπ
Δ.,
Γεκεηξάηνπ Β.), ΟΔΓΒ 1979
- Καζέηα Μεζφδνπ
«Σξαγνχδηα
–
Παηρλίδηα
πκπιήξσκα
ηεο
Μεζφδνπ
Γηδαζθαιίαο Σξαγνπδηψλ γηα ηελ
Α΄ ηάμε ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ –
Δηζαγσγή γηα ηε Β΄ ηάμε ηνπ
δεκνηηθνχ ζρνιείνπ» (Μαδαξάθε
Β.Α.,
ΥνξοΚεθάινπ
Δ.,
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2.Πξηλ ραξάμεη ζην ρσξηφ
μεθηλνχλε κηα θαη δπν
κε θαιάζηα, κε ξαβδηά
λα ζπλάμνπλ ηελ ειηά.
3.Κη σο ηηλάδνπλ ηα θιαξηά
θάησ πέθηεη ν θαξπφο.
ηα θαιάζηα, ζηηο πνδηέο
γίλαλ νη ειηέο ζσξφο.

4.Σν βξαδάθη αξγά, αξγά,
θνπξαζκέλνη φινη γπξλνχλ
ηηο ειηέο θαη ηε ραξά
ζην ρσξηφ ηνπο θνπβαινχλ.
Τζάθηζκα:
Οη ειηέο, νη ειηέο
ζηα ρσξάθηα, ζηηο πιαγηέο.
Οη ειηέο, νη ειηέο,
αζεκέληεο, θνπλησηέο.

Γεκεηξάηνπ Β.), ΟΔΓΒ 1986
- Καζέηα Μεζφδνπ
«Μνπζηθφ
Αλζνιφγην
Α΄η΄Γεκνηηθνχ»
(Μφζρνο
Κ.,Σνπκπαθάξε Ν., Σφκπιεξ Μ.),
ΟΔΓΒ 2009)
- CD Player
Πηάλν, αξκφλην

-Δλεξγεηηθή αθξφαζε Οη καζεηέο καζαίλνπλ ην παηρληδνηξάγνπδν «Ο
Απγεξηλφο» θαη ην επαλαιακβάλνπλ κεξηθέο θνξέο. Έπεηηα
ν
εθπαηδεπηηθφο παίδεη ζηε θινγέξα ην κέξνο Α, ην νπνίν βαθηίδεη κε ην
φλνκα «Άλλα» ζρεδηάδνληαο ζηνλ πίλαθα έλα θνξηηζάθη κε καθξηά καιιηά.
Αληίζηνηρα παίδεη ην κέξνο Β πνπ είλαη ε «Βνχια», έλα άιιν θνξηηζάθη κε
θνληά καιιηά. Οη καζεηέο πξέπεη λα βξνπλ ην ζσζηφ θνξηηζάθη – κεισδία
πνπ παίδεη θάζε θνξά ζηε θινγέξα ν εθπαηδεπηηθφο.

18

Οη καζεηέο λα κπνξνχλ:
● Να μερσξίδνπλ ήρνπο πνπ δηαθέξνπλ σο πξνο ηελ
έληαζε
● Να δηαθξίλνπλ βησκαηηθά ηηο κεηαβνιέο ηεο
δπλακηθήο αγσγήο ζε έλα κνπζηθφ έξγν θαη λα
αλαγλσξίδνπλ ηε δηαθνξά ηεο ζηαδηαθήο θαη ηεο
μαθληθήο απμνκείσζεο ηεο έληαζεο.
● Να εξκελεχζνπλ κε ηε θσλή ή κε κνπζηθά φξγαλα
κεηαβνιέο ηεο έληαζεο
● Να απνδίδνπλ έλλνηεο ηεο δπλακηθήο ζε κηα αθξφαζε
κε θίλεζε, κε φξγαλα, κε θσλή θαη κε ζπκβαηηθή
ζεκεηνγξαθία (απηνζρέδηα, εηθνληθή)
● Να απηνζρεδηάδνπλ ρξεζηκνπνηψληαο ηε θσλή ή απιά
φξγαλα απνδίδνληαο έλλνηεο ηεο δπλακηθήο

1.4. Γπλακηθή Αγσγή

Οη καζεηέο:
● Να δηαθξίλνπλ ήρνπο απφ ην θπζηθφ θαη ηερλεηφ
πεξηβάιινλ πνπ είλαη γξήγνξνη θαη ήρνπο πνπ είλαη
αξγνί
● Να κηκεζνχλ γξήγνξνπο ή αξγνχο ήρνπο απφ ην
θπζηθφ θαη ηερλεηφ πεξηβάιινλ θαη λα ηνπο κηκεζνχλ
κε ηε θσλή ή κε κνπζηθά φξγαλα.
● Να παξαζηήζνπλ θηλεηηθά ηελ πεγή ήρσλ νη νπνίνη
είλαη γξήγνξνη ή αξγνί.
● Να θαηαλνήζνπλ ηελ έλλνηα ηεο ξπζκηθήο αγσγήο ζηε
κνπζηθή θαη λα αλαγλσξίδνπλ ηα κνπζηθά έξγα πνπ
έρνπλ αξγή ή γξήγνξε ξπζκηθή αγσγή
● Να πεξηγξάθνπλ θαληαζηηθέο παξαζηάζεηο ή

1.5. Ρπζκηθή Αγσγή

ηγαλά – Γπλαηά
ηαδηαθή αχμεζε θαη
κείσζε ηεο έληαζεο

Αξγά-Γξήγνξα
ηαδηαθή αχμεζε θαη
κείσζε ηεο ηαρχηεηαο

- Μνπζηθή Γεκηνπξγία Οη καζεηέο κηκνχληαη αηνκηθά κε ηε θσλή ηνπο
ήρνπο πνπ είλαη δπλαηνί ή ζηγαλνί θαη νη ππφινηπνη πξέπεη λα καληέςνπλ
γηα πνηνλ ήρν πξφθεηηαη.
- Δλεξγεηηθή αθξφαζε Οη καζεηέο αθνχλ απφ ηε νπίηα Κάξκελ ηνπο
«Σαπξνκάρνπο» (Les Toreadors-Allegro Giocoso) ηνπ Georges Bizet θαη
κε θηλήζεηο ησλ ρεξηψλ δείρλνπλ ηηο κεηαβνιέο ηεο έληαζεο (άλνηγκα ησλ
ρεξηψλ ζην forte, θιείζηκν ζην piano, ζηαδηαθφ άλνηγκα ζην cresc
ζηαδηαθφ θιείζηκν ζην dim).
- Μνπζηθή Γεκηνπξγία Σν ηακπνπξίλν πεξλά ρέξη- ρέξη θαη θάζε καζεηήο
παίδεη έλα δεδνκέλν ξπζκηθφ ζρήκα ζην ηακπνπξίλν, κηα θνξά forte θαη
ηελ επφκελε piano (ζαλ ερψ.)

- Δλεξγεηηθή Αθξφαζε Οη καζεηέο παξαηεξνχλ εηθφλεο πνπ
ζπλδένληαη κε ήρνπο θαη δηαθξίλνπλ πνην είλαη γξήγνξνη θαη πνηνη
αξγνί θαη ηνπο κηκνχληαη κε ηε θσλή ηνπο π.ρ. πχξαπινο,
θξελάξηζκα, ηξέλν πνπ μεθηλά απφ ην ζηαζκφ, ρειψλα, θ.ά.
-Δλεξγεηηθή αθξφαζε: Οη καζεηέο αθνχλ ηηο «Υειψλεο» θαη ηνπο
«Ζκίνλνπο» (Μνπιάξηα) απφ ην «Καξλαβάιη ησλ δψσλ» ηνπ
Camille Saint – Saëns θαη παξαηεξνχλ ηε δηαθνξεηηθή ξπζκηθή
αγσγή ηνπο (αξγά – γξήγνξα).
Πξνζεγγίδνπλ ηελ πνιχ αξγή ξπζκηθή αγσγή ησλ «Υειψλσλ»
κε ην δηαιεθηηθφ αληίζεην ηεο θίλεζεο, ηελ αθηλεζία. Αθνχλε ηε
κνπζηθή κε θιεηζηά κάηηα θαη θαληάδνληαη έλα φλεηξν πνπ κπνξεί
λα βιέπνπλ εκπλεφκελνη απφ ηε κνπζηθή. Σε ζηηγκή ηνπ ηέινπο
αγθαιηάδνπλ ην ζψκα ηνπο. Έπεηηα κνηξάδνληαη ην φλεηξν πνπ
«είδαλ» κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο.

● Γηδαθηηθά Παθέηα
«Μνπζηθή
Α΄
Γεκνηηθνχ»
(Αξγπξίνπ Μ.,Σζνχηζηα- Λνπιάθε
Δ., Μαγαιηνχ Μ.), ΟΔΓΒ 2010
Βηβιίν Μαζεηή – Σεηξάδην
Δξγαζηψλ – Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ
«Μνπζηθή
Β΄
Γεκνηηθνχ»
(Αξγπξίνπ Μ.,Σζνχηζηα- Λνπιάθε
Δ., Μαγαιηνχ Μ.), ΟΔΓΒ 2010
Βηβιίν Μαζεηή – Σεηξάδην
Δξγαζηψλ – Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ
14
-Audio
CD
Γηδαθηηθψλ
Παθέησλ Μνπζηθήο & Μνπζηθνχ
Αλζνινγίνπ Γεκνηηθνχ
Π.Η. & ΤΠΔΠΘ 2008
Αudio CD Κάξκελ ηνπ G.Bizet
-CD Player
-πκπιεξσκαηηθφ αθνπζηηθφ πιηθφ
γηα ηα βηβιία Μνπζηθήο Α΄ θαη Β΄
Γεκνηηθνχ (8 Audio CD)
● Γηδαθηηθά Παθέηα
«Μνπζηθή
Α΄
Γεκνηηθνχ»
(Αξγπξίνπ Μ.,Σζνχηζηα- Λνπιάθε
Δ., Μαγαιηνχ Μ.), ΟΔΓΒ 2010
Βηβιίν Μαζεηή – Σεηξάδην
Δξγαζηψλ – Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ
«Μνπζηθή
Β΄
Γεκνηηθνχ»
(Αξγπξίνπ Μ.,Σζνχηζηα- Λνπιάθε
Δ., Μαγαιηνχ Μ.), ΟΔΓΒ 2010
Βηβιίν Μαζεηή – Σεηξάδην
Δξγαζηψλ – Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ
14
-Audio
CD
Γηδαθηηθψλ
Παθέησλ Μνπζηθήο & Μνπζηθνχ
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ζπλαηζζήκαηα κε εξέζηζκα ηελ αθξφαζε κνπζηθήο κε
ραξαθηεξηζηηθή ξπζκηθή αγσγή
-Να ηξαγνπδνχλ ζπγρξνληζκέλα αθνινπζψληαο ηηο
νδεγίεο ελφο καέζηξνπ
● Να απνθσδηθνπνηνχλ κε-ζπκβαηηθή ζεκεηνγξαθία
(εηθνληθή, απηνζρέδηα) θαη λα εθηεινχλ ζε απιά ξπζκηθά
φξγαλα ηηο έλλνηεο ηεο ξπζκηθήο αγσγήο


Με γξήγνξε θίλεζε ησλ δαθηχισλ -ζαλ λα «πεξπαηάλε»- ζην
ζξαλίν ή παξηζηάλνληαο ηνπο πηαλίζηεο πνπ παίδνπλ ζην ζξαλίν,
αθνινπζνχλ ηε ξπζκηθή αγσγή ησλ «Μνπιαξηψλ».
- Μνπζηθφ παηρλίδη: Αηνκηθά ή ζε νκάδεο θηλνχληαη ειεχζεξα ζην
ρψξν κε ηελ αθξφαζε ησλ «Μνπιαξηψλ». Κεξδίδεη φπνηνο
αληηιεθζεί φηη ην πιεζηάδεη ην ηέινο θαη ζηακαηήζεη ηελ θίλεζή
ηνπ έγθαηξα κε ηελ ηειεπηαία ζπγρνξδία.
-Μνπζηθφ παηρλίδη: Ο εθπαηδεπηηθφο είλαη ν «καέζηξνο» πνπ
δηεπζχλεη απφ ην πηάλν. Οη καζεηέο ηνλ αθνινπζνχλ θαζψο
ηξαγνπδνχλ ην «Έβγα ήιηε» απφ ηε άκν,
επηηαρχλνληαο
ζηαδηαθά: μεθηλνχλ αξγά θαη θζάλνπλ ζε γξήγνξν tempo κε
accelerando .

Να απηνζρεδηάδνπλ ρξεζηκνπνηψληαο ηε θσλή ή
απιά φξγαλα απνδίδνληαο έλλνηεο ηεο ηαρχηεηαο

Οη καζεηέο λα κπνξνχλ:
● Να αλαγλσξίδνπλ ήρνπο απφ ην θπζηθφ ή ηερλεηφ
πεξηβάιινλ θαη λα δηαθξίλνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο
● Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη ε ρξνηά ηεο θσλήο θάζε
αλζξψπνπ είλαη κνλαδηθή
● Να δηαθξίλνπλ θαη λα θαηεγνξηνπνηήζνπλ ην
δηαθνξεηηθφ ερφρξσκα πνπ έρνπλ ηα φξγαλα θάζε
νηθνγέλεηαο νξγάλσλ (έγρνξδα, πλεπζηά, θξνπζηά)
● Να αλαγλσξίδνπλ ην ερφρξσκα ησλ κνπζηθψλ
νξγάλσλ ηεο ηάμεο
- Να παξάγνπλ ήρνπο κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο
(θξνχνπλ, ζείνπλ, ηξίβνπλ, θ.ά.)
●
Να
αλαπηχμνπλ
νηθνινγηθή
ζπλείδεζε
θαηαζθεπάδνληαο απηνζρέδηα κνπζηθά φξγαλα απφ
άρξεζηα πιηθά θαη λα πεηξακαηηζηνχλ κε ηηο αθνπζηηθέο
ηνπο δπλαηφηεηεο

1.6. Ηρόρξσκα
Φπζηθνί
ήρνη

–Σερλεηνί

- Δλεξγεηηθή αθξφαζε Αθνχλ ερνγξαθεκέλνπο ήρνπο απφ ην
θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη δηαθξίλνπλ ηελ πεγή ηνπο επηιέγνληαο ηε
ζσζηή εηθφλα απφ δνζκέλεο εηθφλεο- θαξηέιεο
-Δλεξγεηηθή αθξφαζε κε ρξήζε Σ.Π.Δ.Αθνχλ θπζηθνχο θαη
ηερλεηνχο ήρνπο εληαγκέλνπο ζε δηαδξαζηηθά κνπζηθά παηρλίδηα
ζην πεξηβάιινλ θαηάιιεισλ γηα ηελ ειηθία ηνπο εθπαηδεπηηθψλ
ινγηζκηθψλ π.ρ. «Δκκέιεηα» θ.ά.
-Μνπζηθφ παηρλίδη: Έλαο καζεηήο- παίθηεο βγαίλεη πξνζσξηλά απφ
ηελ ηάμε θαη κπαίλεη μαλά κε θιεηζηά ηα κάηηα. Έλαο ζπκκκαζεηήο
ηνπ κηιά. Πξέπεη λα καληέςεη γξήγνξα πνηνο είλαη.
--Μνπζηθφ παηρλίδη: Έλαο καζεηήο παίδεη κνπζηθά φξγαλα ηεο
ηάμεο θαη νη ππφινηπνη ρσξίο λα ηα βιέπνπλ πξέπεη λα καληέςνπλ
πνηα είλαη
-Δλεξγεηηθή αθξφαζε Οη καζεηέο αθνχλ ερνγξαθεκέλν ην
κνπζηθφ παξακχζη «Ο Πέηξνο θαη ν ιχθνο» ηνπ Sergei Prokofiev
θαη δηαθξίλνπλ βησκαηηθά ην ερφρξσκα ησλ πλεπζηψλ, ησλ
εγρφξδσλ θαη ησλ θξνπζηψλ πνπ ζπκβνιίδνπλ ηνπο πξσηαγσληζηέο
ηνπ παξακπζηνχ: βηνιί- Πέηξνο, θιάνπην-πνπιάθη, φκπνε – πάπηα,
θαγθφην – παππνχο, θφξλν-ιχθνο θαη ζπκθσληθά ηχκπαλα, γθξαλ
θάζα - θπλεγνί.
-Καηαζθεπή απηνζρέδησλ νξγάλσλ: Καηαζθεπάδνπλ φξγαλα απφ
άρξεζηα
πιηθά
π.ρ.
Φνξδόθνπην απφ θνπηί παπνπηζηψλ θαη ιάζηηρα κε δηαθνξεηηθφ

Αλζνινγίνπ Γεκνηηθνχ
Π.Η. & ΤΠΔΠΘ 2008
Αudio CD Κάξκελ ηνπ G.Bizet
πκπιεξσκαηηθφ αθνπζηηθφ πιηθφ
γηα ηα βηβιία Μνπζηθήο Α΄ θαη Β΄
Γεκνηηθνχ (8 Audio CD)
-CD Player

- Γηδαθηηθά Παθέηα
«Μνπζηθή Α΄ Γεκνηηθνχ»
(Αξγπξίνπ Μ.,Σζνχηζηα- Λνπιάθε
Δ., Μαγαιηνχ Μ.), ΟΔΓΒ 2010
Βηβιίν Μαζεηή – Σεηξάδην
Δξγαζηψλ – Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ
«Μνπζηθή
Β΄
Γεκνηηθνχ»
(Αξγπξίνπ Μ.,Σζνχηζηα- Λνπιάθε
Δ., Μαγαιηνχ Μ.), ΟΔΓΒ 2010
Βηβιίν Μαζεηή – Σεηξάδην
Δξγαζηψλ – Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ
14
-Audio
CD
Γηδαθηηθψλ
Παθέησλ Μνπζηθήο & Μνπζηθνχ
Αλζνινγίνπ Γεκνηηθνχ
Π.Η. & ΤΠΔΠΘ 2008
-πκπιεξσκαηηθφ αθνπζηηθφ πιηθφ
γηα ηα βηβιία Μνπζηθήο Α΄ θαη Β΄
Γεκνηηθνχ
(8
Audio
CD
αλαξηεκέλα
ςεθηαθά
ζηελ
ηζηνζειίδα:
http://www.pi-schools.gr
/content/index.php?lesson_ id
=28&ep=477
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Οη καζεηέο λα κπνξνχλ:
● Να ηξαγνπδνχλ έλαλ θζφγγν αλεμάξηεηα απφ ην
άθνπζκα δηαθνξεηηθψλ άιισλ θζφγγσλ
● Να δηαθξίλνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε ζε πνιπθσληθφ
φξγαλν (π.ρ. πηάλν, αθνξληεφλ) ηε κεισδία απφ ηελ
ελαξκφληζή ηεο.
● Να ζπλνδεχνπλ ηε κεισδία ηξαγνπδηψλ κε κπνξληνχλ
ή απιέο λφηεο

1.7 πλήρεζε

πάρνο θαη πεηξακαηίδνληαη κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο παξαγσγήο
ηνπ ήρνπ.

Ζιεθηξνληθφο ππνινγηζηήο
κε ερεία, Βηληενπξνβνιέαο
Δθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ
«Δκκέιεηα» (Δ.Αλαζηαζηάδνπ, θ.ά.
ΟΔΓΒ)

-Δθηέιεζε Μνπζηθήο Οη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε ηξεηο νκάδεο«θακπάλεο»:
Ζ α΄ Οκάδα ηξαγνπδάεη Νην
Ζ β΄ Οκάδα ηξαγνπδάεη Μη
Ζ γ΄ Οκάδα ηξαγνπδάεη νι
(αιιάδνπλ έπεηηα ξφινπο)
Ο εθπαηδεπηηθφο «ρηππά» ζπκβνιηθά κηα-κηα ηηο θακπάλεο, νη
νπνίεο εμαθνινπζνχλ λα ερνχλ θαη κεηά ηελ εηζαγσγή άιισλ.

- Γηδαθηηθά Παθέηα
«Μνπζηθή Α΄ Γεκνηηθνχ»
(Αξγπξίνπ Μ.,Σζνχηζηα- Λνπιάθε
Δ., Μαγαιηνχ Μ.), ΟΔΓΒ 2010
Βηβιίν Μαζεηή – Σεηξάδην
Δξγαζηψλ – Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ

-Δλεξγεηηθή Αθξφαζε Μνπζηθήο Ο εθπαηδεπηηθφο παίδεη ζην
πηάλν (ή αξκφλην) ην ηξαγνχδη «Οη Διηέο» θαη ζπλνδεχεη ηε
κεισδία πξνηείλνληαο δπν ελαιιαθηηθά κπνξληνχλ - απφ ηα νπνία
νη καζεηέο ζα επηιέμνπλ ην έλα - γηα ην πξνηειεπηαίν κέηξν ηεο
ηειηθήο πηψζεο:
sol
la
do
mi
Δθηέιεζε Μνπζηθήο Παίδνπλ αλά δεπγάξηα ζε δπν glockenspiel. Ο
έλαο καζεηήο παίδεη ηε κεισδία ηνπ ηξαγνπδηνχ «Μπαίλσ κεο ζη‘
ακπέιη ζαλ λνηθνθπξά» θαη ν άιινο ζπλνδεχεη παίδνληαο
κπνξληνχλ ζηα δπν πξψηα κέηξα (λην & ζνι) θαη ζηα επφκελα δπν
(λην-ζνι)

«Μνπζηθή
Β΄
Γεκνηηθνχ»
(Αξγπξίνπ Μ.,Σζνχηζηα- Λνπιάθε
Δ., Μαγαιηνχ Μ.), ΟΔΓΒ 2010
Βηβιίν Μαζεηή – Σεηξάδην
Δξγαζηψλ – Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ
14
-Audio
CD
Γηδαθηηθψλ
Παθέησλ Μνπζηθήο & Μνπζηθνχ
Αλζνινγίνπ Γεκνηηθνχ
Π.Η. & ΤΠΔΠΘ 2008
-πκπιεξσκαηηθφ αθνπζηηθφ πιηθφ
γηα ηα βηβιία Μνπζηθήο Α΄ θαη Β΄
Γεκνηηθνχ
(8
Audio
CD
αλαξηεκέλα
ςεθηαθά
ζηελ
ηζηνζειίδα:
http://www.pi-schools.gr
/content/index.php?lesson_ id
=28&ep=477

21

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 2νο Γλσξίδσ ηα είδε ηεο κνπζηθήο ζπγρξνληθά, δηαρξνληθά θαη γεσγξαθηθά
ΣΟΥΟΙ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Οη καζεηέο λα κπνξνχλ:
● Να ηξαγνπδνχλ απιά –απφ άπνςε κνπζηθήο θαη
ιφγνπ - ειιεληθά δεκνηηθά ηξαγνχδηα θαη εηδηθφηεξα
παξαδνζηαθά παηδηθά ηξαγνχδηα κε ξπζκηθή θαη
κεισδηθή αθξίβεηα
● Να πξνζεγγίδνπλ ηελ νξγαληθή ζχλδεζε ηεο
ειιεληθήο κνπζηθήο παξάδνζεο κε ην ρψξν, ην ρξφλν
θαη ηελ θνηλσληθή δσή ησλ αλζξψπσλ
● Να επαηζζεηνπνηεζνχλ απέλαληη ζην πεξηβάιινλ
κέζα απφ αγεξκηθά παηδηθά ηξαγνχδηα θαη αληίζηνηρα
έζηκα πνπ πεγάδνπλ απφ ηελ αιιειέλδεηε ζρέζε ηνπ
αλζξψπνπ κε ηε θχζε
● Να γλσξίζνπλ ζξεζθεπηηθά παξαδνζηαθά ηξαγνχδηα
πνπ ζπλδένληαη κε ενξηέο ηεο νξζφδνμεο εθθιεζίαο θαη
ιαηξεπηηθά έζηκα ηνπ ιανχ καο
● Να εθηεινχλ απιέο κεισδίεο παξαδνζηαθψλ
ηξαγνπδηψλ ζε κνπζηθά φξγαλα
● Να ζπλνδεχνπλ ξπζκηθά παξαδνζηαθά ειιεληθά
ηξαγνχδηα κε ερεξέο θηλήζεηο ζψκαηνο θαη κνπζηθά
φξγαλα
 Να ζέβνληαη θαη λα εθηηκνχλ ηε κνπζηθή
θιεξνλνκηά ηνπ ηφπνπ καο σο κέξνο ηεο
πνιηηηζκηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο.

2.1 Διιεληθή κνπζηθή
παξάδνζε
Γεκνηηθή κνπζηθή
Βπδαληηλή
εθθιεζηαζηηθή
κνπζηθή

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ
-Δθηέιεζε Μνπζηθήο Μαζαίλνπλ απιά απφ άπνςε ξπζκνχ,
κεισδίαο θαη ιφγνπ ειιεληθά δεκνηηθά ηξαγνχδηα απ‘ φιν ηνλ
ειιαδηθφ ρψξν. π.ρ. ηα ηξαγνχδηα «Φάε πφληηθε ην δφληη ζνπ,
«Άγηα Μαξίλα» (Κχπξνπ), «Έβγα, ήιηε» (άκνπ), «Κάησ ζην
γηαιφ» (Υίνπ), «Μπαίλσ κεο ζη‘ ακπέιη» (Γξάκαο), «Μήιν κνπ
θφθθηλν» (Μαθεδνλίαο), «Αιθάβεηνο» (Μηθξάο Αζίαο), θ.ά. πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζηα Γηδαθηηθά Παθέηα Μνπζηθήο Α΄ θαη Β΄
Γεκνηηθνχ θαζψο θαη ζην Μνπζηθφ Αλζνιφγην Α΄ - η΄
Γεκνηηθνχ.
Οη καζεηέο πνπ δελ θαηέρνπλ αθφκε ην κεραληζκφ αλάγλσζεο
καζαίλνπλ ηα ηξαγνχδηα εμ αθνήο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ. Ο
εθπαηδεπηηθφο γηα ηε βησκαηηθή εθκάζεζε ησλ ζηίρσλ ζρεδηάδεη
ζηνλ πίλαθα ην «λνεκαηηθφ ράξηε» ηνπ ηξαγνπδηνχ φπνπ
απεηθνλίδνληαη νη βαζηθνί πξσηαγσληζηέο θαη νη δξάζεηο πνπ
πεξηγξάθνληαη ζε απηφ θη εθηειεί ππνδεηγκαηηθά –παξάιιεια κε ην
ηξαγνχδη- θηλήζεηο παληνκίκαο ζε ζρέζε κε ην λφεκα ησλ ζηίρσλ.
- Δθηέιεζε Μνπζηθήο Οη καζεηέο καζαίλνπλ παξαδνζηαθά
ηξαγνχδηα απφ φιν ηνλ ειιαδηθφ ρψξν ζε ζρέζε κε ηνλ θχθιν ηνπ
ρξφλνπ: Κάιαληα Γσδεθαεκέξνπ, Υειηδνλίζκαηα, απνθξηάηηθα
παηδηθά ηξαγνχδηα, Κάιαληα ηνπ Λαδάξνπ, θ.ά. π.ρ «ηαχξη
ζηαχξη
βφηαλε»
(Λάξηζαο/Μεγάινπ
Μνλαζηεξηνχ),
«Υξηζηνχγελλα Πξσηνχγελλα» (Πεινπνλλήζνπ), «Ξχια γηα ηζ‘
απνθξηέο» (Ζπείξνπ), «Υειηδφληζκα» (Αηαλήο Κνδάλεο), «Ξχπλα
Λάδαξε» (θχξνπ) θ.ά..
Πξνζεγγίδνπλ έζηκα πνπ ζπλδένληαη κε αγεξκηθά παηδηθά
ηξαγνχδηα θαη καζαίλνπλ γηα ηηο
θαηαζθεπέο ζπκβνιηθψλ
νκνησκάησλ θαη ερεηηθψλ αληηθεηκέλσλ θαζψο θαη ηα ζεαηξηθά
δξψκελα πνπ ζπλδένληαη κε απηά. π.ρ. καζαίλνπλ Κάιαληα

ΤΛΙΚΑ-ΜΔΑ
Γηδαθηηθά Παθέηα
«Μνπζηθή Α΄ Γεκνηηθνχ»
(Αξγπξίνπ Μ.,Σζνχηζηα- Λνπιάθε
Δ., Μαγαιηνχ Μ.), ΟΔΓΒ 2010
Βηβιίν Μαζεηή – Σεηξάδην
Δξγαζηψλ – Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ
«Μνπζηθή
Β΄
Γεκνηηθνχ»
(Αξγπξίνπ Μ.,Σζνχηζηα- Λνπιάθε
Δ., Μαγαιηνχ Μ.), ΟΔΓΒ 2010
Βηβιίν Μαζεηή – Σεηξάδην
Δξγαζηψλ – Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ
14
-Audio
CD
Γηδαθηηθψλ
Παθέησλ Μνπζηθήο & Μνπζηθνχ
Αλζνινγίνπ Γεκνηηθνχ
Π.Η. & ΤΠΔΠΘ 2008
-πκπιεξσκαηηθφ αθνπζηηθφ πιηθφ
γηα ηα βηβιία Μνπζηθήο Α΄ θαη Β΄
Γεκνηηθνχ
(8
Audio
CD
αλαξηεκέλα
ςεθηαθά
ζηελ
ηζηνζειίδα:
http://www.pi-schools.gr
/content/index.php?lesson_ id
=28&ep=477
«Μνπζηθφ
Αλζνιφγην
Α΄η΄Γεκνηηθνχ»
(Μφζρνο
Κ.,Σνπκπαθάξε Ν., Σφκπιεξ Μ.),
ΟΔΓΒ 2009)
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Λαδάξνπ θαη θηηάρλνπλ ην Λάδαξν ή ιαδαξάθηα, θ.ά.
- Δθηέιεζε Μνπζηθήο Μαζαίλνπλ απιά- απφ άπνςε κνπζηθήο θαη
ιφγνπ- ηξαγνχδηα πνπ πεγάδνπλ θη εκπλένπλ ηελ αγάπε θαη ην
ζεβαζκφ ζηε θχζε θαη ην πεξηβάιινλ π.ρ. ηα δεκνηηθά ηξαγνχδηα
«Πάπηεο ρήλεο ηνπ γηαινχ», «Έλα κήιν θφθθηλν», «Γηα δεο ηνλ
ακάξαλην», «Άζπξν κνπ ηξηαληαθπιιάθη» θαη ηα ηξαγνχδηα «Ζ
βξνρνχια» (Γ.Σζνπθαιά - Γεκνηηθή κεισδία: Γαξπθαιηά), «Οη
Γψδεθα Μήλεο» (Γσδεθαλεζηαθή κεισδία – Π. Μαηέπ – Μ.
Γνχληα), «Με κε ιεζκφλεη» (Γεξκαληθή κεισδία – Μ.Γνπδέιε &
Γ.Σζνπθαιά) θ.ά.
- Δθηέιεζε Μνπζηθήο Τξαγνύδηα γηα εζληθέο ενξηέο θη επεηείνπο
Μαζαίλνπλ παξαδνζηαθά ηξαγνχδηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εζληθή
ενξηή ζηηο 25 Μαξηίνπ, π.ρ. «Σα Κιέθηφπνπια», «Κιέθηηθε δσή»
θ.ά.

-«Σα πξψηα ηξαγνχδηα» (Μαηέπ Π.,
Γνχληα
Μ.),
Ηλζηηηνχην
Νενειιεληθψλ
πνπδψλ
(Ηδξχκαηνο
Μαλφιε
Σξαηαληαθπιιίδε)
ηνπ
Αξηζηνηειείνπ
Ηλζηηηνχην
Νενειιεληθψλ
Παλεπηζηεκίνπ
Θεζζαινλίθεο 1992
- CD Player
- 2 Glockenspiel
-2 Νηέθηα
-Πηάλν,
ειεθηξνληθφ

- Δθηέιεζε Μνπζηθήο Παίδνπλ ζην glockenspiel - απφ ην νπνίν
έρνπλ αθαηξεζεί αληίζηνηρα πιήθηξα - ηε βαζηθή κεισδία απφ ηα
Υειηδνλίζκαηα Aηαλήο Κνδάλεο :

- Δθηέιεζε Μνπζηθήο Μαζαίλνπλ ην απνθξηάηηθν παηδηθφ ηξαγνχδη
«Παληξεχνπλε ηνλ θάβνπξα».Έπεηηα ην ζπλνδεχνπλ ξπζκηθά. Σν
ληέθη πεξλά ρέξη - ρέξη αιιάδνληαο ζε θάζε ζηξνθή.
Κάζε καζεηήο ρηππά αηνκηθά ην ληέθη αθνινπζψληαο ηνλ παικφ
ηνπ κέηξνπ ησλ 7/8:
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θιαβηέ

Οη καζεηέο λα κπνξνχλ:
● Να ζπλδένπλ ηε κνπζηθή κε ηελ ειιεληθή ηζηνξία
● Να ληψζνπλ ηελ αηζζεηηθή ζπγθίλεζε απφ ηελ
αθξφαζε θαη ηελ εθηέιεζε ηξαγνπδηψλ κεινπνηεκέλεο
Διιεληθήο πνίεζεο
● Να απνηηκνχλ θαη λα αμηνινγνχλ δηαηζζεηηθά ηελ
επαθή κε ηα αγαζά ηεο ηέρλεο θαη ην σξαίν
● Να εθθέξνπλ θαη λα αξζξψλνπλ κε άλεζε, αθξίβεηα θη
εθθξαζηηθφηεηα ην ιφγν κε ηε κεισδία θαη ην ξπζκφ ηεο
κνπζηθήο

2.2.
Μεινπνηεκέλε
πνίεζε-΄Διιελεο
ζπλζέηεοΑζηηθή
κνπζηθή

ιατθή

ύγρξνλνη
Έιιελεο
ηξαγνπδνπνηνί

- Δθηέιεζε Μνπζηθήο Τξαγνύδηα γηα εζληθέο ενξηέο θη επεηείνπο Οη
καζεηέο καζαίλνπλ απιά απφ άπνςε ξπζκνχ, κεισδίαο θαη ιφγνπ
ειιεληθά ηξαγνχδηα πνπ ζπλδένληαη κε εζληθέο επεηείνπο θη ενξηέο
ηεο ρψξαο καο: π.ρ. ηξαγνχδηα γηα ην έπνο ηνπ 40‘ «Βάδεη ν
Νηνχηζε ηε ζηνιή ηνπ» (Γ.Θίζβηνο-Θ.αθειιαξίδεο), γηα ηελ
εμέγεξζε ηνπ Πνιπηερλείνπ «Ο Μέξκεγθαο» (Μ.Λνΐδνπ) θαη γηα
ηελ έλαξμε ηεο ειιεληθήο επαλάζηαζεο «Θνχξηνο» ηνπ Ρήγα
(κεινπνίεζε Υξ.Λενληή), ηνλ Δζληθφ Ύκλν ζε πνίεζε Γ.νισκνχ
θαη κνπζηθή Ν.Υ.Μάληδαξνπ θ.ά.
-Δθηέιεζε Μνπζηθήο Μαζαίλνπλ απιά απφ άπνςε ξπζκνχ,
κεισδίαο θαη ιφγνπ αζηηθά ειαθξά, θαη ιατθά ηξαγνχδηα θαζψο
θαη θαληάδεο π.ρ. «Σν θνθνξάθη» (Ε.Κνξίλζηνπ), «Γηαιφ –γηαιφ»,
«Μπάξκπα Γηάλλε Καλαηά», θ.ά
- Δθηέιεζε Μνπζηθήο Μαζαίλνπλ λεφηεξα ειιεληθά ηξαγνχδηα
απιά απφ άπνςε ξπζκνχ, κεισδίαο θαη ιφγνπ π.ρ.. «Αλεθδνηάθη»
(Γ.Νεγξεπφληε - Μ.Λνΐδνπ), «Καινθαίξη κνπ κπξίδεη» (Μ.Κσρ),
«Παίδνπκε θξπθηφ;» (Δ. Καξαληδφια, Κ.Κχξδε, Σ.παλέιιε,
Θ.Σζηαγθάλε – Σ.Ησαλλίδεο), «Σν καληήιη ηεο λεξάηδαο»
(Κ.Βφκβνινο), θ.ά.
- Δλεξγεηηθή Αθξφαζε Αθνχλ ζχγρξνλα ηξαγνχδηα γηα παηδηά θαη
παξάιιεια δξακαηνπνηνχλ κε παληνκίκα ην πεξηερφκελν ησλ
ζηίρσλ π.ρ. «Σν κηθξφ θαη ην κεγάιν» (Γ.Μαξαγθφπνπινπ–
Μ.Κξηεδή), Πηλεδνβξνρή (Δ.Σξηβηδά – η. Παπαζηαχξνπ), «Ο
ηεκπέιεο δξάθνο» (Γ. Υαηδεπηεξή)θ.ά.

Γηδαθηηθά Παθέηα
«Μνπζηθή Α΄ Γεκνηηθνχ»
(Αξγπξίνπ Μ.,Σζνχηζηα- Λνπιάθε
Δ., Μαγαιηνχ Μ.), ΟΔΓΒ 2010
Βηβιίν Μαζεηή – Σεηξάδην
Δξγαζηψλ – Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ
«Μνπζηθή
Β΄
Γεκνηηθνχ»
(Αξγπξίνπ Μ.,Σζνχηζηα- Λνπιάθε
Δ., Μαγαιηνχ Μ.), ΟΔΓΒ 2010
Βηβιίν Μαζεηή – Σεηξάδην
Δξγαζηψλ – Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ
14
-Audio
CD
Γηδαθηηθψλ
Παθέησλ Μνπζηθήο & Μνπζηθνχ
Αλζνινγίνπ Γεκνηηθνχ
Π.Η. & ΤΠΔΠΘ 2008
«Μνπζηθφ
Αλζνιφγην
Α΄η΄Γεκνηηθνχ»
(Μφζρνο
Κ.,Σνπκπαθάξε Ν., Σφκπιεξ Μ.),
ΟΔΓΒ 2009)
Πηάλν, αξκφλην
Audio CD
CD Player
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Οη καζεηέο λα κπνξνχλ:
 Να αληαπνθξίλνληαη ειεχζεξα ζε κηα κνπζηθή αθξφαζε
ιφγηα δπηηθήο κνπζηθήο κε πνηθηιία ηξφπσλ (θίλεζε,
εηθαζηηθή έθθξαζε, παληνκίκα, θιπ.)
 Να εθθξάδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο απφςεηο ηνπο γηα
κνπζηθά έξγα ιφγηα δπηηθήο κνπζηθήο

2.3 Λόγηα Γπηηθή
Μνπζηθή –
Έξγα πξνγξακκαηηθήο
κνπζηθήο

-Δλεξγεηηθή αθξφαζε Ο εθπαηδεπηηθφο δηαβάδεη βηβιίν θαηάιιειν
γηα παηδηά κε άμνλα ηελ αθξφαζε ηνπ κνπζηθνχ έξγνπ «Οη ηέζζεξηο
Δπνρέο» -Σέζζεξα Κνλζέξηα γηα βηνιί θαη νξρήζηξα εγρφξδσλ θαη
παξάιιεια νη καζεηέο αθνχλ απνζπάζκαηα ηνπ έξγνπ
-Μνπζηθνθηλεηηθή: Οη καζεηέο αθνχλ ην Allegro απφ ην Κνλζέξην
γηα βηνιί, νξρήζηξα εγρφξδσλ θαη κπάζν θνληίλνπν ζηε Μη
κείδνλα, Οp.8 No.1, RV 269 ―Spring‖ - «Άλνημε» ηνπ A.Vivaldi
θαη εθθξάδνπλ κε θίλεζε ηα ζηνηρεία ηεο θχζεο πνπ πεξηγξάθεη ε
κνπζηθή. ε δηάηαμε πξνρσξνχλ ξπζκηθά -ν έλαο πίζσ απφ ηνλ
άιιν- θαη απνδίδνπλ κε παξαζηαηηθέο θηλήζεηο ηα ζηνηρεία πνπ
πεξηγξάθεη δηαδνρηθά ε κνπζηθή :
● μχπλεκα ηεο Άλνημεο
● θειάεδηζκα ησλ πνπιηψλ
● μχπλεκα ηεο Άλνημεο
● ςηζχξηζκα ηεο πεγήο
● θαηαηγίδα
● θειάεδηζκα ησλ πνπιηψλ
● μχπλεκα ηεο Άλνημεο
Μνπζηθνθηλεηηθή Λνπινύδηα πνπ μππλνύλ ηελ άλνημε Οη καζεηέο
αθνχλ ην «Βαιο ησλ ινπινπδηψλ» ηνπ P.I. Tchaikovsky θαη
παξηζηάλνπλ αξρηθά φηη είλαη ινπινχδηα πνπ θνηκνχληαη, μππλνχλ
μεηπιίγνληαο αξγά ηα πέηαιά ηνπο ζχκθσλα κε ηε κνπζηθή (ήρνο
άξπαο) θη έπεηηα ρνξεχνπλ ειεχζεξα ζην ρψξν.
-Δλεξγεηηθή αθξφαζε κε ρξήζε ΣΠΔ (αθνινπζεί σο ζπλέρεηα ηεο
πξνεγνχκελεο δξαζηεξηφηεηαο) Οη καζεηέο παξαθνινπζνχλ απφ ην
Γηαδίθηπν απφζπαζκα απφ ηελ θηλεκαηνγξαθηθή ηαηλία ―Fantasy‖
ηνπ Walt Disney ζην νπνίν απνδίδεηαη νπηηθναθνπζηηθά – κέζσ
ηεο θηλνχκελεο εηθφλαο - ην «Βαιο ησλ ινπινπδηψλ» ηνπ P.I.
Tchaikovsky. Πξνζεγγίδνπλ δηαηζζεηηθά ηε ζρέζε εηθφλαο,
θίλεζεο, κνπζηθήο, πνίεζεο θαη θαληαζίαο.

Γηδαθηηθά Παθέηα
«Μνπζηθή Α΄ Γεκνηηθνχ»
(Αξγπξίνπ Μ.,Σζνχηζηα- Λνπιάθε
Δ., Μαγαιηνχ Μ.), ΟΔΓΒ 2010
Βηβιίν Μαζεηή – Σεηξάδην
Δξγαζηψλ – Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ
«Μνπζηθή
Β΄
Γεκνηηθνχ»
(Αξγπξίνπ Μ.,Σζνχηζηα- Λνπιάθε
Δ., Μαγαιηνχ Μ.), ΟΔΓΒ 2010
Βηβιίν Μαζεηή – Σεηξάδην
Δξγαζηψλ – Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ
14
-Audio
CD
Γηδαθηηθψλ
Παθέησλ Μνπζηθήο & Μνπζηθνχ
Αλζνινγίνπ Γεκνηηθνχ
Π.Η. & ΤΠΔΠΘ 2008
-πκπιεξσκαηηθφ αθνπζηηθφ πιηθφ
γηα ηα βηβιία Μνπζηθήο Α΄ θαη Β΄
Γεκνηηθνχ
(8
Audio
CD
αλαξηεκέλα
ςεθηαθά
ζηελ
ηζηνζειίδα:
http://www.pi-schools.gr
/content/index.php?lesson_ id
=28&ep=477
- Βηβιίν γηα ην Μφηζαξη
- Audio CD
- CD Player
Τιεθηξνληθφο ππνινγηζηήο
κε ερεία
Βηληενπξνβνιέαο
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Αθξφαζε Μνπζηθήο κε ρξήζε ΣΠΔ Ο εθπαηδεπηηθφο δείρλεη απφ ην
Γηαδίθηπν απνζπάζκαηα ζπλαπιηψλ απφ δηάζεκεο παηδηθέο
ρνξσδίεο ή παηδηψλ - εξκελεπηψλ κνπζηθήο.
Οη καζεηέο λα κπνξνχλ:
● Να πξνζεγγίζνπλ βησκαηηθά ηε κνπζηθή απφ άιινπο
ιανχο θαη πνιηηηζκνχο κε δεθηηθφηεηα θαη ζεηηθή ζηάζε
●Να αθνχλ ζπγθεληξσκέλα έλα επξχ ξεπεξηφξην
κνπζηθψλ αθξνάζεσλ ζην νπνίν πεξηιακβάλεηαη κνπζηθή
άιισλ ιαψλ θαη πνιηηηζκψλ
● Να ηξαγνπδνχλ ηξαγνχδηα άιισλ ιαψλ θαη πνιηηηζκψλ
θαηάιιεια γηα ην ειηθηαθφ ηνπο επίπεδν κε ξπζκηθή θαη
κεισδηθή αθξίβεηα
● Να αληαπνθξίλνληαη ειεχζεξα ζε αθξνάζεηο κνπζηθήο
άιισλ ιαψλ θαη πνιηηηζκψλ κε πνηθηιία εθθξαζηηθψλ
ηξφπσλ (θίλεζε, δσγξαθηθή, παληνκίκα, θιπ.)
● Να εθηεινχλ απιά κεισδηθά θαη ξπζκηθά ζρήκαηα
ρξεζηκνπνηψληαο ηε θσλή ή απιά ξπζκηθά φξγαλα
ζπλνδεχνληαο ηξαγνχδηα θαη κνπζηθή άιισλ ιαψλ θαη
πνιηηηζκψλ
● Να ζέβνληαη θαη λα εθηηκνχλ ηε κνπζηθή δεκηνπξγία
άιισλ ιαψλ θαη πνιηηηζκψλ θαζψο θαη ηηο κνπζηθέο
πξνηηκήζεηο ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο.

2.4 Μνπζηθέο
θόζκνπ

ηνπ

Αθξφαζε Μνπζηθήο Οη καζεηέο αθνχλ παηδηθά παξαδνζηαθά
ηξαγνχδηα απφ φιν ηνλ θφζκν ζε απζεληηθέο ή ζχγρξνλεο πνηνηηθέο
εθηειέζεηο ηεο Ethnic θαη ηεο World Music, π.ρ. «Sing Lo Lo‖ απφ
ηε ελεγάιε, ―Hello hello‖ απφ ην Κνλγθφ, ―A Mover La Colita‖
απφ ηελ Κνινκβία, θ.ά.
Δθηέιεζε Μνπζηθήο Αθνχλ ερνγξαθεκέλν θαη καζαίλνπλ ην
ηξαγνχδη απφ ηε ελεγάιε «φκα ληνκ Σδάλγθαι» (Γηάβαδε γηε
κνπ). Σξαγνπδνχλ αληηθσληθά ηα αληίζηνηρα κέξε. Μεξηθνί
καζεηέο ζπλνδεχνπλ κε ζηξάθεο.

Γηδαθηηθά Παθέηα
«Μνπζηθή Α΄ Γεκνηηθνχ»
(Αξγπξίνπ Μ.,Σζνχηζηα- Λνπιάθε
Δ., Μαγαιηνχ Μ.), ΟΔΓΒ 2010
Βηβιίν Μαζεηή – Σεηξάδην
Δξγαζηψλ – Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ
«Μνπζηθή
Β΄
Γεκνηηθνχ»
(Αξγπξίνπ Μ.,Σζνχηζηα- Λνπιάθε
Δ., Μαγαιηνχ Μ.), ΟΔΓΒ 2010
Βηβιίν Μαζεηή – Σεηξάδην
Δξγαζηψλ – Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ
14
-Audio
CD
Γηδαθηηθψλ
Παθέησλ Μνπζηθήο & Μνπζηθνχ
Αλζνινγίνπ Γεκνηηθνχ
Π.Η. & ΤΠΔΠΘ 2008
-πκπιεξσκαηηθφ αθνπζηηθφ πιηθφ
γηα ηα βηβιία Μνπζηθήο Α΄ θαη Β΄
Γεκνηηθνχ (8 Audio CD )
Audio CD κε ethnic κνπζηθή γηα
παηδηά
● «Μνπζηθφ Αλζνιφγην Α΄η΄Γεκνηηθνχ»
(Μφζρνο
Κ.,Σνπκπαθάξε Ν., Σφκπιεξ Μ.),
ΟΔΓΒ 2009)
- CD Player
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ 3νο : πλδέσ ηε κνπζηθή κε άιιεο ηέρλεο θαη επηζηήκεο
ΣΟΥΟΙ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ

Οη καζεηέο λα κπνξνχλ:
● Να βηψζνπλ φηη ε κνπζηθή θαη ν ρνξφο ζπλδένληαη
νξγαληθά
● Να εθθξάζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ απνδίδεη κηα
κνπζηθή κε θίλεζε θαη εξκελεία ξφισλ κε παληνκίκα
● Να ζπλδπάζνπλ ηε κνπζηθή κε ην ιφγν, ηελ θίλεζε, ην
ζεαηξηθφ παηρλίδη, ηα εηθαζηηθά ζε έλα επίπεδν
ζπκβνιηθφ, ππεξβαηηθφ θαη δηαηζζεηηθφ
● Να πξνζεγγίζνπλ βησκαηηθά ηελ Όπεξα

3.1.
Μνπζηθή θαη
άιιεο ηέρλεο
Μνπζηθή θαη Θέαηξν
(+Θέαηξν θηψλ)
Μνπζηθή θαη Υνξφο
Μνπζηθή θαη Πνίεζε
Μνπζηθή
Δηθαζηηθά

θαη

Μνπζηθή
Κηλεκαηνγξάθνο

θαη

Μνπζηθνθηλεηηθή Μαζαίλνπλ ην απνθξηάηηθν ηξαγνχδη «Σν Πηπέξη» απφ ηε θχξν θαη ην ρνξεχνπλ κε ηηο κηκηθέο θηλήζεηο πνπ
πεξηγξάθεη ην ηξαγνχδη ζην ηζάθηζκα. ηηο ζηξνθέο βαδίδνπλ
ξπζκηθά ζε θχθιν.
(Μνπζηθή θαη Υνξφο)
-Μνπζηθφ παηρλίδη Μνπζηθή παληνκίκα Καζψο εθηεινχλ έλα
ηξαγνχδη θάλνπλ θηλήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πεξηερφκελν ησλ
ζηίρσλ. Παίδνπλ έπεηηα ην παηρλίδη ηεο παληνκίκαο: έλαο καζεηήο
δξακαηνπνηεί έλαλ ζηίρν ρσξίο λα ηνλ θαλεξψζεη θαη νη ππφινηπνη
πξέπεη λα θαηαιάβνπλ θαη λα απαληήζνπλ ηξαγνπδψληαο ην
ζπγθεθξηκέλν ζηίρν ηνπ ηξαγνπδηνχ.
- Γεκηνπξγία κνπζηθήο
Μεινπνηνχλ έλα πνίεκα πνπ
δεκηνχξγεζαλ ζην κάζεκα ηεο Γιψζζαο ή ζην πιαίζην ελφο
ρεδίνπ Δξγαζίαο πνπ εθπνλεί ε ηάμε. Οη καζεηέο ηξαγνπδψληαο
ζηίρνπο ηνπ πνηήκαηνο πξνηείλνπλ δηθέο ηνπο κεισδίεο θαη ν
εθπαηδεπηηθφο ηηο απνδίδεη ζην πηάλν (ή αξκφλην)·ε ηάμε
ζπιινγηθά επηιέγεη θάζε θνξά ηηο θαηάιιειεο κεισδίεο γηα ηε
ζπλέρεηα ηνπ πνηήκαηνο. π.ρ.:

ΤΛΙΚΑ-ΜΔΑ
Γηδαθηηθά Παθέηα
«Μνπζηθή Α΄ Γεκνηηθνχ»
(Αξγπξίνπ Μ.,Σζνχηζηα- Λνπιάθε
Δ., Μαγαιηνχ Μ.), ΟΔΓΒ 2010
Βηβιίν Μαζεηή – Σεηξάδην
Δξγαζηψλ – Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ
«Μνπζηθή
Β΄
Γεκνηηθνχ»
(Αξγπξίνπ Μ.,Σζνχηζηα- Λνπιάθε
Δ., Μαγαιηνχ Μ.), ΟΔΓΒ 2010
Βηβιίν Μαζεηή – Σεηξάδην
Δξγαζηψλ – Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ
14
-Audio
CD
Γηδαθηηθψλ
Παθέησλ Μνπζηθήο & Μνπζηθνχ
Αλζνινγίνπ Γεκνηηθνχ
Π.Η. & ΤΠΔΠΘ 2008
-πκπιεξσκαηηθφ αθνπζηηθφ πιηθφ
γηα ηα βηβιία Μνπζηθήο Α΄ θαη Β΄
Γεκνηηθνχ
(8
Audio
CD
αλαξηεκέλα
ςεθηαθά
ζηελ
ηζηνζειίδα:
http://www.pi-schools.gr
/content/index.php?lesson_ id
=28&ep=477
● «Μνπζηθφ Αλζνιφγην Α΄η΄Γεκνηηθνχ»
(Μφζρνο
Κ.,Σνπκπαθάξε Ν., Σφκπιεξ Μ.),
ΟΔΓΒ 2009)
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Ναλνχξηζκα γηα κηθξά αξθνπδάθηα

Κνηκήζνπ αγγεινχδη κνπ
γιπθά λα νλεηξεπηείο
λα ζε ραξεί ε κάλα ζνπ
θαη λα πξνζεπρεζεί.

-«Σα πξψηα ηξαγνχδηα» (Μαηέπ Π.,
Γνχληα
Μ.),
Ηλζηηηνχην
Νενειιεληθψλ
πνπδψλ
(Ηδξχκαηνο
Μαλφιε
Σξαηαληαθπιιίδε)
ηνπ
Αξηζηνηειείνπ
Ηλζηηηνχην
Νενειιεληθψλ
Παλεπηζηεκίνπ
Θεζζαινλίθεο 1992

Καη κφιηο ζα μππλήζεη
ηνλ ήιην καο λα δεη
λα ηνπ ρακνγειάζεη
απ‘ ηελ Αλαηνιή.

● Μνπζηθή Αγσγή 1 Βηβιίν γηα ην
δάζθαιν
(Λ.Λεκπέζε,
Ν.Σζαθηαξίδεο), ΟΔΓΒ 1994
-Audio CD
- CD Player

ην γιπθφ Θενχιε καο
λα ξίμεη έλα άζηξν
επρή λα γίλεη αιεζηλή
η‘ αξθνχδη λα‘λ‘ θαιά.
(Μεινπνίεζε Α΄ Τάμεο)
(Μνπζηθή

θαη

Πνίεζε)

-Δθηέιεζε Μνπζηθήο –Δλεξγεηηθή αθξφαζε Οη καζεηέο καζαίλνπλ
έλα ηξαγνχδη – αίληγκα βαζηζκέλν ζε γεξκαληθή παξαδνζηαθή
κεισδία. ηε ζπλέρεηα, ν εθπαηδεπηηθφο εμηζηνξεί ζπλνπηηθά ην
παξακχζη «Υέλζει θαη Γθξέηει» ησλ αδεξθψλ Γθξηκ.
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Οη καζεηέο αθνχλ ην απφζπαζκα - ―Ein Männlein steht im Wald‖
-απφ ηελ Πξψηε θελή ηεο Γεχηεξεο Πξάμεο- ηεο νκψλπκεο
Όπεξαο ―Hänsel und Gretel‖ ηνπ Δ.Humperdinck. Ο εθπαηδεπηηθφο
ξσηά ηη ηνπο ζπκίδεη ε κεισδία πνπ αθνχλ [ην ηξαγνχδη-αίληγκα
πνπ έκαζαλ] θαη ηνπο δεηά λα πξνζέμνπλ ηνλ ήρν ηνπ θνχθνπ ζην
ηέινο. Έπεηηα νη καζεηέο παξνπζηάδνπλ αλά δεπγάξηα κε
παληνκίκα ηε ζθεληθή δξάζε αθνινπζψληαο ηε κνπζηθή ηεο
ζθελήο πνπ έρεη σο εμήο:
Τα δπν παηδηά, ν Φέλζει θαη ε Γθξέηει βξίζθνληαη ζην ζθνηεηλό
δάζνο. Ο ήιηνο δύεη. Η Γθξέηει είλαη θαζηζκέλε ζε έλα θνύηζνπξν
δέληξνπ θαη θηηάρλεη κηα γηξιάληα από ιεπθάγθαζα κε ηα ινπινύδηα
πνπ έρεη πιάη ηεο. Ο Φέλζει καδεύεη κνύξα όπωο ηνπο είρε δεηήζεη ε
κεηέξα ηνπο. Η Γθξέηει ηξαγνπδά ραξνύκελα. Ο Φέλζει. ηεο δείρλεη
ην θαιάζη ηνπο πνπ είλαη πηα γεκάην κνύξα. Τόηε ζπλεηδεηνπνηνύλ
όηη έρνπλ αξγήζεη λα γπξίζνπλ ζπίηη. Αθνύγεηαη ν θνύθνο θαη ν
Γθξέηει θνηηάδνληαο γύξω ηνπ αλήζπρα ιέεη όηη ην δάζνο ηνπο
πξνεηδνπνηεί γηα θάηη…
(Μνπζηθή θαη Θέαηξν)
Αθξφαζε – Δθηέιεζε Μνπζηθήο Παξαηεξνχλ ην εηθαζηηθφ έξγν
ηνπ Δπγέλεηνπ παζάξε κε ηίηιν «Σν Θέαηξν θηψλ ηνπ σηήξε
παζάξε θαη ε νξρήζηξα ηνπ» (1958). Αθνχλ κνπζηθή απφ ην
Θέαηξν θηψλ θαη εηδηθφηεξα ηα ηξαγνχδηα πνπ εηζάγνπλ ζηε
ζθελή θάζε ήξσα-θηγνχξα. π.ρ. Καξαγθηφδεο: «Ο Υνξφο ηνπ
Καξαγθηφδε», Υαηδεαβάηεο: «Γηαιαιέιη» θ.ά. θαη θηηάρλνπλ
απιέο θηγνχξεο ησλ βαζηθψλ εξψσλ ηνπ Θεάηξνπ θηψλ.
Μνπζηθφ
παηρλίδη
(ζπλέρεηα
ηεο
πξνεγνύκελεο
δξαζηεξηόηεηαο).Αθνχλ ηξαγνχδηα ηνπ Καξαγθηφδε θαη νη καζεηέο
πξέπεη λα παξνπζηάζνπλ θάζε θνξά ηελ αληίζηνηρε θηγνχξα.
(Μνπζηθή θαη Δηθαζηηθά - Μνπζηθή θαη Θέαηξν θηψλ)
-Δθηέιεζε κνπζηθήο – Γεκηνπξγία ζηίρνπ
Αθνχλ κε θιεηζηά ηα κάηηα ηελ εθηέιεζε ηνπ ―Wiegenlied‖ –
Ναλνχξηζκα ηνπ Johannes Brahms ζην πηάλν (ή αξκφλην). Αθνχ
ζπδεηεζεί φηη πξφθεηηαη γηα λαλνχξηζκα, νη καζεηέο δεκηνπξγνχλ
ηνπο ζηίρνπο ελφο δηθνχ ηνπο λαλνπξίζκαηνο θαζψο ν
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εθπαηδεπηηθφο ζπλνδεχεη ζην πηάλν ηηο ζηηρνπξγηθέο ηνπο
πξνηάζεηο.

(Μνπζηθή θαη πνίεζε)
Μνπζηθνθηλεηηθή-Μνπζηθφ παηρλίδη Σε ηεληωκέλν ζρνηλί Αθνχλ ηε
κνπζηθή ηνπ Charlie Chaplin ―Tightrope Walker ‖ απφ ηελ ηαηλία
―The Circus‖ θαη θηλνχληαη αηνκηθά κηκνχκελνη έλαλ αθξνβάηε
πνπ θάλεη λνχκεξν ζε ηελησκέλν ζρνηλί.
Ληνληάξη ζην θινπβί Αθνχλ απφ ηελ ίδηα ηαηλία ην ―Intruder in
the Lion‘s Cage‖ θαη δπν καζεηέο αθνινπζψληαο ηε κνπζηθή
απηνζρεδηάδνπλ ηε ζθελή φπνπ ν αξιψ (ν έλαο καζεηήο) κπαίλεη
- ρσξίο λα ην μέξεη -ζε έλα θινπβί κε έλα ιηνληάξη πνπ θνηκάηαη
ειαθξά (ν άιινο καζεηήο). Ο καζεηήο-αξιψ πξνζπαζεί λα βγεη
ρσξίο λα μππλήζεη ην καζεηή- ιηνληάξη πνπ μππλά ζπλερψο θαη
μαλαθνηκάηαη. Έπεηηα παξαθνινπζνχλ ηηο ζθελέο ηεο ηαηλίαο φπνπ
αθνχγεηαη ε αληίζηνηρε κνπζηθή θαη παξαηεξνχλ ηε ζχλδεζε
κνπζηθήο θαη ζθεληθήο δξάζεο.
(Μνπζηθή θαη Κηλεκαηνγξάθνο – Μνπζηθή θαη Θέαηξν)
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Οη καζεηέο λα κπνξνχλ:
● Να ζπλδέζνπλ ηε κνπζηθή κε ην ιφγν, κε
πξνκαζεκαηηθέο έλλνηεο θ.ά. φπσο γηα παξάδεηγκα
θαηεγνξηνπνίεζε, θαηάηαμε κε θξηηήξην, ζεηξαζέηεζε,
θ.ά.

3.2 Μνπζηθή θαη άιια
καζήκαηα

- Γεκηνπξγία κνπζηθήο Γεκηνπξγνχλ κηα ερντζηνξία κε ηα ιφγηα
απφ ην παξαδνζηαθφ ηξαγνχδη «Έβγα ήιηε» απφ ηε άκν:
Έβγα ήιηε πχξσζε κε
θαη θνπινχξηα ηάηζέ κε
Ν‘ αλεβψ ζηα θεξακίδηα
λα ζ‘ αλάςσ ηα θαληήιηα
κε ην κέιη, κε ην γάια
θαη κε ηε ρξπζή θνπηάια.
Οη καζεηέο επηιέγνπλ νκαδηθά ηηο ιέμεηο πνπ θαλεξψλνπλ κηα πεγή
ήρνπ ή ηηο ιέμεηο πνπ κπνξνχλ λα απνδνζνχλ πνηεηηθά-κεηαθνξηθά
κε ήρνπο. Καζψο ν εθπαηδεπηηθφο απαγγέιεη ην πνίεκα νη καζεηέο
απνδίδνπλ κε κνπζηθά φξγαλα ηηο ιέμεηο πνπ έρνπλ επηιεγεί ή
αθφκε πξνηείλνπλ θη άιιεο αθφκε. Γνπιεχνπλ νκαδνζπλεξγαηηθά
ζε νκάδεο 3-4 παηδηψλ θαη θάζε νκάδα πεηξακαηίδεηαη κε ηα
φξγαλα παξνπζηάδνληαο ηε δηθή ηεο «ελνξρήζηξσζε». Γηα
παξάδεηγκα:
Ήιηνο: πηαηίληα (ιακπεξφο ήρνο)
Κνπινχξηα: γθνπΐξν (ήρνο ηξηςίκαηνο)
Ν‘αλεβψ: ηακπνπξίλν (ήρνο βεκάησλ)
Αλάςσ: γξήγνξν γιίζηξεκα κπαγθέηαο ζε woodblock (ήρνο
ζπίξηνπ)
Μέιη: glockenspiel (γιπθφο ήρνο)
Γάια: glissando ζε μπιφθσλν (ήρνο γάιαηνο πνπ θπιάεη)
Υξπζή Κνπηάια: ηξίγσλν (ήρνο «ρξπζφο»)
(Μνπζηθή θαη Γιψζζα)
- Μνπζηθφ παηρλίδη: Ο εθπαηδεπηηθφο παίδεη ηζφρξνλα ρηππήκαηα
ζε θιάβεο ζε θάζε καζεηή θαη εθείλνο πξέπεη λα κεηξήζεη ηα
ρηππήκαηα κε βάζε ηελ αθνπζηηθή ηνπ κλήκε. ην δεχηεξν γχξν
ηνπ παηρληδηνχ ν εθπαηδεπηηθφο παίδεη απιά ξπζκηθά ζρήκαηα θαη
πάιη ην δεηνχκελν είλαη ν αξηζκφο ησλ ρηππεκάησλ.
(Μνπζηθή θαη Μαζεκαηηθά)

Γηδαθηηθά Παθέηα
«Μνπζηθή Α΄ Γεκνηηθνχ»
(Αξγπξίνπ Μ.,Σζνχηζηα- Λνπιάθε
Δ., Μαγαιηνχ Μ.), ΟΔΓΒ 2010
Βηβιίν Μαζεηή – Σεηξάδην
Δξγαζηψλ – Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ
«Μνπζηθή
Β΄
Γεκνηηθνχ»
(Αξγπξίνπ Μ.,Σζνχηζηα- Λνπιάθε
Δ., Μαγαιηνχ Μ.), ΟΔΓΒ 2010
Βηβιίν Μαζεηή – Σεηξάδην
Δξγαζηψλ – Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ
14
-Audio
CD
Γηδαθηηθψλ
Παθέησλ Μνπζηθήο & Μνπζηθνχ
Αλζνινγίνπ Γεκνηηθνχ
Π.Η. & ΤΠΔΠΘ 2008
-πκπιεξσκαηηθφ αθνπζηηθφ πιηθφ
γηα ηα βηβιία Μνπζηθήο Α΄ θαη Β΄
Γεκνηηθνχ
(8
Audio
CD
αλαξηεκέλα
ςεθηαθά
ζηελ
ηζηνζειίδα:
http://www.pi-schools.gr
/content/index.php?lesson_ id
=28&ep=477
● «Μνπζηθφ Αλζνιφγην Α΄η΄Γεκνηηθνχ»
(Μφζρνο
Κ.,Σνπκπαθάξε Ν., Σφκπιεξ Μ.),
ΟΔΓΒ 2009)
«Μέζνδνο
Γηδαζθαιίαο
Σξαγνπδηψλ γηα ηελ Α΄ ηάμε ηνπ
δεκνηηθνχ ζρνιείνπ» (Μαδαξάθε
Β.Α.,
ΥνξοΚεθάινπ
Δ.,
Γεκεηξάηνπ Β.), ΟΔΓΒ 1979
- Καζέηα Μεζφδνπ
«Σξαγνχδηα
–
Παηρλίδηα
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- Δθηέιεζε κνπζηθήο: Μαζαίλνπλ ην ηξαγνχδη «Σν Πνηακάθη»
ζε πνίεζε ηνπ Εαραξία Παπαλησλίνπ θαη κνπζηθή Β.Γεκεηξάηνπ
θαη ην απνδίδνπλ αληηθσληθά ζε κνξθή εξψηεζεο- απάληεζεο.

(
-

πκπιήξσκα
ηεο
Μεζφδνπ
Γηδαζθαιίαο Σξαγνπδηψλ γηα ηελ
Α΄ ηάμε ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ –
Δηζαγσγή γηα ηε Β΄ ηάμε ηνπ
δεκνηηθνχ ζρνιείνπ» (Μαδαξάθε
Β.Α.,
ΥνξοΚεθάινπ
Δ.,
Γεκεηξάηνπ Β.), ΟΔΓΒ 1986
- Καζέηα Μεζφδνπ
2
θαζζέηεο:
«Μεινπνηεκέλα
πνηήκαηα
απφ
βηβιία
ηνπ
Γεκνηηθνχ ρνιείνπ» (ΤΠΔΠΘ Γηεχζπλζε Δπνπηηθψλ Μέζσλ
Γηδαζθαιίαο, 1997)

Σν ηξαγνχδη νπζηαζηηθά πεξηγξάθεη ηνλ θχθιν ηνπ λεξνχ. Οη
καζεηέο ζπδεηνχλ γηα ην πψο ν άλζξσπνο απφ παιηά
εθκεηαιιεπφηαλ ηε ξνή ηνπ λεξνχ σο θπζηθή πεγή ελέξγεηαο θαη
γηα ηελ αληίζηνηρε ηερλνινγία πνπ είρε αλαπηχμεη (π.ρ. λεξφκπινη,
θ.ά). πδεηνχλ αθφκε γηα ηα πνηάκηα ηεο δηθήο ηνπο πεξηνρήο.
πδεηνχλ έπεηηα γηα ηηο θπζηθέο θαη αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο
πνπ ρξεζηκνπνηνχζε απφ παιηά ν άλζξσπνο κε βάζε ηελ
αληίζηνηρε ηερλνινγία ε νπνία ζεβφηαλ θαη πξνζηάηεπε ην
πεξηβάιινλ
(Μνπζηθή – Μειέηε Πεξηβάιινληνο)
-Δθηέιεζε Μνπζηθήο Μαζαίλνπλ ηξαγνχδηα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ
κε ηε κεινπνίεζε πνηεκάησλ απφ Έιιελεο ζπλζέηεο θαη
θπθινθφξεζαλ ζε 2 θαζζέηεο κε ηνλ ηίηιν «Μεινπνηεκέλα
πνηήκαηα απφ βηβιία ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ» (ΤΠΔΠΘ Γηεχζπλζε Δπνπηηθψλ Μέζσλ Γηδαζθαιίαο, 1997) π.ρ. «Σζηξηηξφ»
(Ε.Παπαλησλίνπ-Μ.Πιέζζα), «Σν
πην κεγάιν» (Β.Ρψηα Μ.Κσρ), «Ζ Νεξαληδνχια» (Γεκνηηθφ –Θ.Αλησλίνπ), «Νηήιη
ληήιη» (Γεκνηηθφ – Υ.Λενληή) θ.ά.
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ 4νο:Μνπζηθή εληόο θη εθηόο ζρνιείνπ
ΣΟΥΟΙ
Οη καζεηέο λα κπνξνχλ:
 Να ληψζνπλ ηε ραξά θαη ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ
πξνζθέξεη ε παξνπζίαζε κηαο εθδήισζεο κε
κνπζηθή πνπ εθηειείηαη δσληαλά θαη ζε πξαγκαηηθφ
ρξφλν


ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ

4.1.
Δθδειώζεηο
ζρνιηθέο

- Παξνπζηάδνπλ έλα κνπζηθφ πξφγξακκα επ‘ επθαηξία δηαθφξσλ

4.2.
Δθπαηδεπηηθέο
ζπλαπιίεο

ενξηαζκψλ, επεηείσλ, εθδειψζεσλ/αθηεξσκάησλ πνπ γίλνληαη ζην
ρψξν ηνπ ζρνιείνπ ή ζε άιινπο ρψξνπο π.ρ
Δνξηή Υξηζηνπγέλλσλ.
Δθδήισζε αθηεξσκέλε ζε ζπλζέηε ή πνηεηή
Δθδήισζε κε ζέκα ηα παηδηθά νκαδηθά παηρλίδηα
Δθδήισζε κε ζέκα ην δάζνο
- Παξνπζηάδνπλ ηξαγνχδηα ζην πιαίζην πνιχηερλσλ δξψκελσλ ή
παξαζηάζεσλ πνπ απαηηνχλ ηε ζπλδξνκή πνιιψλ ηερλψλ π.ρ.
«Ζ Μάγηζζα Φξηθαληέια πνπ κηζνχζε ηα θάιαληα» (Δ.Σξηβηδά),
«Φξνπηνπία» (Δ.Σξηβηδά – Παπαζηαχξνπ η.),
«Ζ Αγέιαζηε πνιηηεία θαη νη Καιηθάληδαξνη» (Π.Καηζηκίρα –
Υ.Καηζηκίρα),
«Νηελεθεδνχπνιε» (Δ.Φαθίλνπ – Γ.Μαξθφπνπινπ),
Παξάζηαζε ζέαηξνπ ζθηψλ Καξαγθηφδε θ. ά.
- Παξαθνινπζνχλ ζπλαπιίεο ζην ζρνιείν (ή εθηφο ζρνιείνπ) ζην
πιαίζην εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ/ εξγαζηεξίσλ
άηππεο
εθπαίδεπζεο.

4.3
Αγσγή

- Παξαηεξνχλ θαη αλαδεηνχλ εθζέκαηα ζε κνπζεία πνπ ζρεηίδνληαη
κε ηε κνπζηθή ή αλαδεηνχλ ζηηο αίζνπζεο ησλ κνπζείσλ αληίζηνηρα
εθζέκαηα.

Να παξαθνινπζνχλ πνηθηιία κνπζηθψλ δξψκελσλ
(ζπλαπιίεο, θνληζέξηα, θηι.) θαη λα ζπκπεξηθέξνληαη
αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε

Μνπζεηαθή

ΤΛΙΚΑ-ΜΔΑ

Πηάλν
Μνπζηθά φξγαλα Orff
Audio CD κε κνπζηθέο θαη
ηξαγνχδηα ζεαηξηθψλ παηδηθψλ
παξαζηάζεσλ
CD Player
χζηεκα κηθξνθσληθήο κε θνλζφια
ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο κε
βηληενπξνβνιέα
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Τάξεισ Γ΄ - Δ΄ Δημοτικού
ΟΡΓΑΝΩΣΗ 1νο : Πξνζεγγίδσ θαη θαηαλνώ ηηο έλλνηεο θαη ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο κνπζηθήο
ΣΟΥΟΙ
Οη καζεηέο λα κπνξνχλ:
● Να επαλαιακβάλνπλ κηκεηηθά πην ζχλζεηα ξπζκηθά
ζρήκαηα κε ζαθή δηάθξηζε ζέζεο θαη άξζεο παίδνληαο
ζε κνπζηθά φξγαλα, ζε απηνζρέδηα ερνγφλα κέζα ή
ρξεζηκνπνηψληαο ερεξέο θηλήζεηο ζψκαηνο,
● Να αλαγλσξίδνπλ ηε ζπκβαηηθή γξαθή ησλ ξπζκηθψλ
αμηψλ κέζα απφ ηε ζχλδεζε κε εμσκνπζηθέο έλλνηεο
● Να θαηαλνήζνπλ ηε καζεκαηηθή ζρέζε ησλ ξπζκηθψλ
αμηψλ φζνλ αθνξά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ κέζα απφ ηε
ζχλδεζε κε εμσκνπζηθέο έλλνηεο
● Να αλαγλσξίδνπλ αθνπζηηθά απιά ξπζκηθά ζρήκαηα
ζε ζρέζε κε ηε ζπκβαηή ηνπο γξαθή (ξπζκηθφ dicteé)
● Να ρηππνχλ ην κεισδηθφ ξπζκφ ηξαγνπδηψλ
● Να απηνζρεδηάδνπλ/ζπλζέηνπλ δηθά ηνπο ξπζκηθά
ζρήκαηα απνδίδνληαο ζπλαηζζήκαηα
● Να δηαθξίλνπλ ηνλ παικφ απφ ην ξπζκφ κηαο
κεισδίαο ή ελφο ξπζκηθνχ ζρήκαηνο
● Να πξνζεγγίζνπλ βησκαηηθά ηνλ παικφ ηνπ κέηξνπ
ησλ 2/4, 3/4, 4/4, 7/8 θαη ησλ 9/8
 Να απνδίδνπλ ζπγθεθξηκέλεο ξπζκηθέο έλλνηεο ζε
κηα αθξφαζε κε θίλεζε, κε φξγαλα, κε θσλή θαη κεζπκβαηηθή ζεκεηνγξαθία
 Να απνδίδνπλ θσλεηηθά πην πνιχπινθν ξπζκηθφ
θείκελν ρξεζηκνπνηψληαο έλα ζχζηεκα ξπζκηθψλ
ζπιιαβψλ.
 Να απνδίδνπλ πην πνιχπινθεο ξπζκηθέο έλλνηεο

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ

1.1. Ρπζκόο

- Μνπζηθή εθηέιεζε Ο εθπαηδεπηηθφο εθηειεί ππνδεηγκαηηθά πην Γηδαθηηθφ Παθέην

-Παικφο-ξπζκφο

ζχλζεηα ξπζκηθά ζρήκαηα ζην ηακπνπξίλν θαη νη καζεηέο
επαλαιακβάλνπλ κηκεηηθά αηνκηθά ή θαηά νκάδεο π.ρ.:

-Ρπζκηθέο
αμίεο:
νιφθιεξν, κηζφ, κηζφ
παξεζηηγκέλν, δέθαηα
έθηα,
παχζεηο
νιφθιεξνπ,
κηζνχ,
νγδφνπ, δθαηνπ έθηνπ
-Μέηξα 2/4, 3/4, 4/4,
7/8, 9/8
(βησκαηηθά)

- Μνπζηθή γξαθή Οη θζφγγνη («λφηεο») ηεο ζπκβαηηθήο γξαθήο
ηεο κνπζηθήο παξνπζηάδνληαη πξνζσπνπνηεκέλνη θαη ηα ζχκβνια
ησλ ξπζκηθψλ αμηψλ ζρεηίδνληαη κε εκπεηξίεο απφ ηελ πξαγκαηηθή
δσή π.ρ. Οη ξπζκηθέο αμίεο παξνπζηάδνληαη σο «θνξεζηέο» πνπ
θνξνχλ νη λφηεο αλάινγα κε ην πφζν «ηξαγνπδνχλ». Κάζε λφηα
έρεη ηε δχλακε λα «ηξαγνπδά» ζε δηάξθεηα αλάινγε κε ην «πφζν
γάια ήπηε»:

ΤΛΙΚΑ-ΜΔΑ

«Μνπζηθή Γ - Γ΄ Γεκνηηθνχ»
(Μπνγδάλε
–νπγηνχι
Γ.
αιηθηηδφγινπ Γ., Καςεκάλε Μ.),
ΟΔΓΒ 2007 Βηβιίν ΜαζεηήΣεηξάδην Δξγαζηψλ – Βηβιίν
Δθπαηδεπηηθνχ
14
-Audio
CD
Γηδαθηηθψλ
Παθέησλ Μνπζηθήο & Μνπζηθνχ
Αλζνινγίνπ Γεκνηηθνχ
Π.Η. & ΤΠΔΠΘ 2008
● «Μνπζηθφ Αλζνιφγην Α΄-η΄
Γεκνηηθνχ»
(Μφζρνο
Κ.,Σνπκπαθάξε Ν., Σφκπιεξ Μ.),
ΟΔΓΒ 2009)
Δθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ κνπζηθήο
«Δκκέιεηα» (Δ.Αλαζηαζηάδνπ, θ.ά.
ΟΔΓΒ)

νιφθιεξν πνηήξη γάια

νιφθιεξν ▬▬▬▬▬▬▬

- Μνπζηθά φξγαλα Orff: Κιάβεο,
ηακπνπξίλν, ηξίγσλν,
Glockenspiel, θ.ά.
- Πηάλν, αξκφλην
- CD Player
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ζπλνδεχνληαο ηξαγνχδηα κε ηε ρξήζε απιψλ
θξνπζηψλ νξγάλσλ ή/θαη ερεξψλ θηλήζεσλ
κηζφ πνηήξη γάια

κηζφ

▬▬▬

θ.ν.θ
-Μνπζηθή εθηέιεζε Οη καζεηέο εθηεινχλ κε ερεξέο θηλήζεηο ηνπ
ζψκαηνο απιά ξπζκηθά ζρήκαηα πνπ ν εθπαηδεπηηθφο γξάθεη ζε
ζπκβαηηθή γξαθή ζηνλ πίλαθα θη εθηειεί ππνδεηγκαηηθά. ηε
ζπλέρεηα, νη καζεηέο πξέπεη λα βξνπλ πνην ξπζκηθφ ζρήκα εθηειεί
θάζε θνξά ζε θιάβεο ν εθπαηδεπηηθφο. π ρ.

ηα

ηί - ηη

ηα

ηί -

ηη ηί - ηη

ηα

ηα

-Μνπζηθή εθηέιεζε Οη καζεηέο καζαίλνπλ ην απνθξηάηηθν
ηξαγνχδη «Μηα γξηά κπακπφγξηα» θαη ρηππνχλ παιακάθηα ην
κεισδηθφ ξπζκφ ελψ ηξαγνπδνχλ ην ζηίρν «ηζίθη ξίθη ηξνκ, ηξάθα
ηξνπκ ηξάθα ηξνκ». ηε ζπλέρεηα εθηεινχλ ην ηξαγνχδη ρηππψληαο
παιακάθηα ζην ζεκείν απηφ αληί λα ηξαγνπδνχλ ηα ιφγηα. ηηο
ζπιιαβέο «ηξνκ», «ηξνπκ», «ηξνκ» ρηππνχλ παιακάθηα
ζεθψλνληαο ηα ρέξηα ςειά
Μηα γξηά κπακπφγξηα (Απνθξηάηηθν Λέζβνπ)
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- Μνπζηθή εθηέιεζε Αθνινπζνχλ ηνλ παικφ ηξαγνπδηψλ πνπ
καζαίλνπλ ρηππψληαο νκαδηθά παιακάθηα ζηηο εηζαγσγέο ηνπο πνπ
παίδεη ν εθπαηδεπηηθφο ζην πηάλν, π.ρ.
Μέηξν 2/4 «Γέιαγε ε Μαξία» (Λ.Παπαδφπνπινπ-Μ.Πιέζζα)
Μέηξν 3/4 «Άζηα ηα καιιάθηα ζνπ» (Α.αθειιάξηνπ &
Υ.Γηαλλαθφπνιπνπ – Μ.νπγηνχι)
Μέηξν 4/4
«Πάλσ ζηελ θνχληα θάηζαλε» (Παξαδνζηαθφ
Λέζβνπ)
Μέηξν 7/8
«Μήιν κνπ θφθθηλν» (Παξαδνζηαθφ Αλαηνιηθήο
Μαθεδνλίαο)
Μέηξν 9/8
«Γεηα ζνπ ραξά ζνπ Βελεηηά» (Ν.Γθάηζνπη.Ξαξράθνπ)
Όπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, ν εθπαηδεπηηθφο αξρηθά εθηειεί
ππνδεηγκαηηθά ηνλ παικφ ψζηε λα ηνλ επαλαιάβνπλ καδί ηνπ νη
καζεηέο.
-Γεκηνπξγία κνπζηθήο Απηνζρεδηάδνπλ ξπζκηθά ζρήκαηα ζε
θξνπζηά φξγαλα απνδίδνληαο ζπλαηζζήκαηα π.ρ
Ρπζκηθφ ζρήκα πνπ δίλεη ηελ αίζζεζε ηεο ραξάο
Ρπζκηθφ ζρήκα πνπ δίλεη ηελ αίζζεζε ηνπ δηζηαγκνχ
Ρπζκηθφ ζρήκα πνπ δίλεη ηελ αίζζεζε ηνπ ζπκνχ
Ρπζκηθφ ζρήκα πνπ δίλεη ηελ αίζζεζε ηεο ραιάξσζεο, θ.ά.
-Δθηέιεζε Μνπζηθήο – Γξαθή Μνπζηθήο κε ρξήζε ΣΠΔ Αζθνχλ
ηηο ξπζκηθέο ηνπο δεμηφηεηεο θη εκπεδψλνπλ ηα ζχκβνια ηεο
ζπκβαηηθήο γξαθήο ηεο κνπζηθήο κέζα απφ δηαδξαζηηθά κνπζηθά
παηρλίδηα ζην πεξηβάιινλ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ.

Οη καζεηέο λα κπνξνχλ:
● Να δηαθξίλνπλ ηελ θαηεχζπλζε ηεο αλέιημεο
κεισδηψλ θαη λα αθνινπζνχλ αθνπζηηθά ηηο κεηαβνιέο
ηεο
● Να εμνηθεησζνχλ κε ηα ζπκβνιηθά νλφκαηα ηνληθνχ

1.2. Σνληθό
Μεισδία
Πεληαηνληθέο

ύςνο-

- Μνπζηθφ παηρλίδη: Βξεο ην ραξηαεηό Ο εθπαηδεπηηθφο ζρεδηάδεη
ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο πνξείεο ραξηαεηψλ πνπ πεηνχλ ζηνλ αέξα
θαη ηηο αληηζηνηρεί κε ηέζζεξηο κεισδίεο ε αλέιημε ησλ νπνίσλ
κπνξεί λα απνδνζεί κε ηνλ ίδην ηξφπν κνπζηθά
π.ρ.

- Γηδαθηηθφ Παθέην
«Μνπζηθή Γ - Γ΄ Γεκνηηθνχ»
(Μπνγδάλε
–νπγηνχι
Γ.
αιηθηηδφγινπ Γ., Καςεκάλε Μ.),
ΟΔΓΒ 2007 Βηβιίν Μαζεηή-
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χςνπο ηεο δπηηθήο κνπζηθήο: λην, ξε, κη, θα, ζνι, ια, ζη
(πξνθνξηθά – αθνπζηηθά ή γξαπηά) πνπ βξίζθνληαη ζε
δηαθνξεηηθή ζέζε (ςειά ή ρακειά) αλάινγα κε ην
ηνληθφ χςνο
● Να ηξαγνπδνχλ αηνκηθά θαη ζε νκάδεο κεισδίεο κε
απμαλφκελε ηνληθή αθξίβεηα
● Να ηξαγνπδνχλ αηνκηθά θαη ζε νκάδεο απφ κλήκεο
κηθξέο κεισδίεο κε ηα νλφκαηα ησλ θζφγγσλ ηνπο
● Να εθηεινχλ ζηε θινγέξα ή ζε ηνληθά κνπζηθά
φξγαλα κεισδίεο ηξαγνπδηψλ πνπ έρνπλ κάζεη
● Να ηξαγνπδνχλ απιέο κεισδίεο κε κίκεζε
● Να δεκηνπξγνχλ κεισδίεο ζηε θινγέξα ή ζην
glockenspiel κε βάζε ηνλ ειεχζεξν απηνζρεδηαζκφ
● Να αληηιεθζνχλ πσο ζπκβνιίδεηαη ην ηνληθφ χςνο
ζηελ επξσπατθή κνπζηθή ζεκεηνγξαθία

θιίκαθεο, αθνπζηηθή
δηάθξηζε κείδνλαο θαη
ειάζζνλαο θιίκαθαο

▪έλαο ραξηαεηφο πνπ αλπςψλεηαη πνιχ ςειά ζηαδηαθά αλά
ηέζζεξα επίπεδα (λην-κη-ζνι-λην)

d

m

s

d΄

▪έλαο ραξηαεηφο πνπ αλπςψλεηαη ιίγν θαη μαθληθά πέθηεη απφηνκα
(λην-θα—κη-ξε –λην)

d

f

m

r

● «Μνπζηθφ Αλζνιφγην Α΄-η΄
Γεκνηηθνχ»
(Μφζρνο
Κ.,Σνπκπαθάξε Ν., Σφκπιεξ Μ.),
ΟΔΓΒ 2009)
Δθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ κνπζηθήο
«Δκκέιεηα» (Δ.Αλαζηαζηάδνπ, θ.ά.
ΟΔΓΒ)

d

▪έλαο ραξηαεηφο πνπ αλπςψλεηαη ιίγν θαη κέλεη ζπλερψο ζην ίδην
επίπεδν (λην – ζνι

d

Σεηξάδην Δξγαζηψλ – Βηβιίν
Δθπαηδεπηηθνχ
14
-Audio
CD
Γηδαθηηθψλ
Παθέησλ Μνπζηθήο & Μνπζηθνχ
Αλζνινγίνπ Γεκνηηθνχ
Π.Η. & ΤΠΔΠΘ 2008

s

- Μνπζηθά φξγαλα Orff: Κιάβεο,
ηακπνπξίλν, ηξίγσλν,
Glockenspiel, θά.
- Πηάλν, αξκφλην
- CD Player
-

▪έλαο ραξηαεηφο πνπ αλπςψλεηαη απφηνκα πνιχ ςειά θη έπεηηα
ρακειψλεη ιίγν

d

d΄ t l

s f m

r d

-Δθηέιεζε κνπζηθήο Αθνχλ θαη καζαίλνπλ ην ηξαγνχδη «Γέιαγε ε
Μαξία» (Λ.Παπαδφπνπινπ - Μ.Πιέζζα):
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Μαζαίλνπλ λα απνδίδνπλ ηηο θξάζεηο ηεο κεισδίαο ηνπ ηξαγνπδηνχ
κε ηνπο αληίζηνηρνπο θζφγγνπο (βησκαηηθά) θαζψο ν εθπαηδεπηηθφο
ηνπο ζπλνδεχεη ζην πηάλν. Ο εθπαηδεπηηθφο ηξαγνπδά
ππνδεηγκαηηθά ηηο θξάζεηο θαη νη καζεηέο επαλαιακβάλνπλ
κηκεηηθά:
ζη
1) ια ια ια ια

ια
ζνι

ζνι

ζνι

θα

θα
κη

ζνι
2) θα θα

θα

ζνι ζνι
θα

κη

κη κη
ξε ξε

-Δθηέιεζε κνπζηθήο Παίδνπλ ηηο δπν θξάζεηο ηεο κεισδίαο ηνπ
ηξαγνπδηνχ «Γέιαγε ε Μαξία» (Λ.Παπαδφπνπινπ - Μ.Πιέζζα)
ζηε θινγέξα δηαβάδνληαο ηνπο θζφγγνπο ηεο κεισδίαο κε ηα
νλφκαηά ηνπο. Ο ξπζκφο απνδίδεηαη κε βάζε ηελ αθνπζηηθή ηνπο
κλήκε κε ηελ αλάθιαζε ηεο κεισδίαο ηνπ ηξαγνπδηνχ πνπ έρνπλ
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κάζεη. Ο εθπαηδεπηηθφο εθηειεί ππνδεηγκαηηθέο εθηειέζεηο ηεο
κεισδίαο ζηε θινγέξα ψζηε λα ηνλ κηκεζνχλ νη καζεηέο.
Δθηέιεζε κνπζηθήο Απηνζρεδηάδνπλ ηε ζπλέρεηα κηαο δνζκέλεο
αξρηθήο κεισδίαο ηξηψλ θζφγγσλ ζηε θινγέξα. π.ρ.:
ξε ια ζνι….
Ο εθπαηδεπηηθφο θαηαγξάθεη ηηο κνπζηθέο ηδέεο ησλ καζεηψλ θαη
ηηο επαλαιακβάλεη ν ίδηνο ζηε θινγέξα.
-Δθηέιεζε κνπζηθήο Ο εθπαηδεπηηθφο έρνληαο σο αθεηεξία ηε
δεκηνπξγηθή θαληαζία ησλ καζεηψλ εμεγεί κε παξαζηαηηθφζπκβνιηθφ ηξφπν ηε ζέζε ησλ θζφγγσλ ζην πεληάγξακκν π.ρ.:
- ην πεληάγξακκν παξαιιειίδεηαη κε πνιπθαηνηθία φπνπ κεηξάκε
ηηο γξακκέο θαη ηα δηαζηήκαηα μεθηλψληαο απφ θάησ πξνο ηα πάλσ,
-ην κεζαίν λην βξίζθεηαη ζηνλ θήπν,
- ε λφηα ξε «ρηππά» ην θνπδνχλη ζην θαηψθιη ηεο πφξηαο
- ε λφηα κη θάλεη «πνδαξηθφ» ζηνλ πξψην φξνθν
- ε θα βξίζθεηαη θαη «κε ηα δπν πφδηα» ζηνλ πξψην φξνθν
- ε ζνι «θάλεη πνδαξηθφ» ζην δεχηεξν φξνθν (έρεη ην έλα πφδη ζην
δεχηεξν φξνθν θαη ην άιιν ζηνλ πξψην), θ.ν.θ.
Οη καζεηέο ηέινο, ηξαγνπδνχλ ηελ θιίκαθα ηεο λην κείδσλ πνπ
έρεη γξάςεη ν εθπαηδεπηηθφο ζην πεληάγξακκν.
-Δθηέιεζε κνπζηθήο – Μνπζηθή γξαθή
Ο εθπαηδεπηηθφο
παξνπζηάδεη ηελ νκαδνπνίεζε ησλ θζφγγσλ ζηηο γξακκέο (κη, ζνι,
ζη, ξε, θα) θαη ζηα δηαζηήκαηα (θα, ια, λην, κη) θαζψο ηε ζέζε
γξαθήο ηνπ θιεηδηνχ ηνπ ζνι. Δκθαλίδεη εθπαηδεπηηθέο θάξηεο
«αζηξαπή» (flash cards) κε δχν θζφγγνπο ηνπο νπνίνπο παίδεη ζε
κεισδηθφ φξγαλν. Οη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε νκάδεο. Σα κέιε θάζε
νκάδαο πξέπεη λα αλαγλσξίζνπλ φζν ην δπλαηφλ ηαρχηεξα ηα
νλφκαηα ησλ θζφγγσλ θαη λα ηξαγνπδήζνπλ ην δηάζηεκα ηνπο κε
ηε βνήζεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ π.ρ.
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-Δθηέιεζε Μνπζηθήο – Γεκηνπξγία Μνπζηθήο- Γξαθή Μνπζηθήο
κε ρξήζε ΣΠΔ Γξάθνπλ, επεμεξγάδνληαη θαη ερνγξαθνχλ ηηο
κνπζηθέο ηνπο ηδέεο ζην πιαίζην ελφο εθπαηδεπηηθνχ κνπζηθνχ
ινγηζκηθνχ γηα παηδηά.
Οη καζεηέο λα κπνξνχλ:
● Να δηαθξίλνπλ αθνπζηηθά ηα δηαθνξεηηθά κέξε κηαο
κνπζηθήο θαη ηε δηαδνρή ησλ δηαθνξεηηθψλ ηεο κεξψλ
● Να θαηαλνήζνπλ ηελ έλλνηα ηεο δηκεξνχο (Α Β) θαη
ηξηκεξνχο κνξθήο (Α Β Α)
● Να αλαγλσξίζνπλ ηε κνξθή ΑΒ θαη ΑΒΑ θαηά ηελ
αθξφαζε κνπζηθήο
● Να θαηαλνήζνπλ ηελ έλλνηα ηεο κνξθήο ζέκα θαη
παξαιιαγέο
● Να πξνζεγγίδνπλ δηαηζζεηηθά ηηο παξαιιαγέο ηνπ
ζέκαηνο ζε έλα έξγν κε κνξθή ζέκα θαη παξαιιαγέο
● Να ηξαγνπδνχλ εθθξαζηηθά κε αίζζεζε ησλ θξάζεσλ
 Να ηξαγνπδνχλ απιά κεισδηθά νζηηλάηη θαη θαλφλεο
θαζψο θαη ηξαγνχδηα κε απιφ ηζνθξάηεκα
 Να απηνζρεδηάζνπλ κε ηε θσλή ή κε απιά φξγαλα
απνδίδνληαο κνξθνινγηθά ζηνηρεία ηεο κνπζηθήο

1.3.

Μνξθή

Γηκεξήο - Σξηκεξήο
κνξθή,
Μνξθή Ρφλην,
Θέκα θαη παξαιιαγέο,
(Βησκαηηθά)

Δλεξγεηηθή αθξφαζε Οη καζεηέο αθνχλ ην ηξαγνχδη «Αληίν
Ληιηπνχπνιε» (Μ.Κξηεδή – Γ.Μαξαγθφπνπινπ) θαη δηαθξίλνπλ ηα
δηαθνξεηηθά κέξε ΑΒ θαη ηελ ελαιιαγή ηνπο ΑΒΑΒ ζεθψλνληαο
ην έλα ρέξη ςειά γηα ην Α θαη ηα δπν γηα ην Β. Παξαηεξνχλ φηη ην
Β κέξνο είλαη ην ξεθξέλ (επσδφο) ηνπ ηξαγνπδηνχ.
Δλεξγεηηθή αθξφαζε Αθνχλ ην ηξαγνχδη «Χρ, σρ, σρ, θσλάδεη ε
Γσγψ» (Π.Πακπνχδε – Π.Πεξάθε) θαη δηαθξίλνπλ ηα δηαθνξεηηθά
κέξε ΑΒ θαη ηελ ελαιιαγή ηνπο ΑΒΑ ζεθψλνληαο ην έλα ρέξη
ςειά γηα ην Α θαη ηα δπν γηα ην Β.
Δλεξγεηηθή αθξφαζε Αθνχλ ηηο 12 Παξαιιαγέο πνπ έγξαςε ν
W.A.Mozart πάλσ ζην ζέκα ηνπ γαιιηθνχ ηξαγνπδηνχ ―Ah, vous
dirai – je maman‖ -γλσζηή απφ ηε κεινπνίεζε ηνπ πνηήκαηνο
«Φεγγαξάθη κνπ ιακπξφ»- ―Variations ―Ah, vous dirai-je maman‖,
K 265 (K 300e). Καζψο αθνχλ ηελ ερνγξαθεκέλε κνπζηθή
παξηζηάλνπλ κε ζεαηξηθφ ηξφπν ηνλ πηαλίζηα πνπ παίδεη ζην
ζξαλίν αθνινπζψληαο δηαηζζεηηθά ην δηαθνξεηηθφ χθνο θάζε
παξαιιαγήο. Ο εθπαηδεπηηθφο ηξαγνπδά ηε κεισδία ηνπ ζέκαηνο –
φπνπ είλαη επδηάθξηην- παξάιιεια κε ηηο παξαιιαγέο.
Έπεηηα παίδεη ην ζέκα ζην πηάλν θαη πξαγκαηνπνηεί απιέο
παξαιιαγέο ηνπ (π.ρ. πξνζζέηεη λφηεο-κειίζκαηα, κεηαβάιεη ην
κεισδηθφ ξπζκφ, αιιάδεη ηελ ελαξκφληζε απφ κείδνλα ζε
ειάζζνλα θ.ά). Οη καζεηέο πεξηγξάθνπλ δηαηζζεηηθά πνηεο
δηαθνξέο παξαηήξεζαλ ζε θάζε παξαιιαγή.

- Γηδαθηηθφ Παθέην
«Μνπζηθή Γ - Γ΄ Γεκνηηθνχ»
(Μπνγδάλε
–νπγηνχι
Γ.
αιηθηηδφγινπ Γ., Καςεκάλε Μ.),
ΟΔΓΒ 2007 Βηβιίν ΜαζεηήΣεηξάδην Δξγαζηψλ – Βηβιίν
Δθπαηδεπηηθνχ
14
-Audio
CD
Γηδαθηηθψλ
Παθέησλ Μνπζηθήο & Μνπζηθνχ
Αλζνινγίνπ Γεκνηηθνχ
Π.Η. & ΤΠΔΠΘ 2008
● «Μνπζηθφ Αλζνιφγην Α΄-η΄
Γεκνηηθνχ»
(Μφζρνο
Κ.,Σνπκπαθάξε Ν., Σφκπιεξ Μ.),
ΟΔΓΒ 2009)
Δθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ κνπζηθήο
«Δκκέιεηα» (Δ.Αλαζηαζηάδνπ, θ.ά.
ΟΔΓΒ)
- Μνπζηθά φξγαλα Orff: Κιάβεο,
ηακπνπξίλν, ηξίγσλν,
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Οη καζεηέο λα κπνξνχλ:
● Να δηαθξίλνπλ βησκαηηθά θαη λα αληαπνθξίλνληαη
ζηηο θαηαζηάζεηο θαη ηηο κεηαβνιέο ηεο δπλακηθήο
αγσγήο ζε έλα κνπζηθφ έξγν
● Να πεξηγξάθνπλ ηηο κεηαβνιέο ηεο δπλακηθήο αγσγήο
ζε έλα κνπζηθφ έξγν ρξεζηκνπνηψληαο ζπλεηδεηνχο
ραξαθηεξηζκνχο
● Να θαηαλνήζνπλ ηνπο βαζηθνχο φξνπο πεξηγξαθήο
ηεο δπλακηθήο αγσγήο

1.4. Γπλακηθή Αγσγή
Όξνη
δπλακηθήο
αγσγήο
(piano,
forte,
fortissimo, pianissimo,
crescendo,
diminuendo)

Δθηέιεζε κνπζηθήο Μαζαίλνπλ ην επηαλεζηαθφ δεκνηηθφ ηξαγνχδη
«Μελεμέδεο θαη δνπκπνχιηα» θαη ην ηξαγνπδνχλ «θιείλνληαο»
εθθξαζηηθά κε ηε θσλή ηνπο θάζε κνπζηθή θξάζε. O
εθπαηδεπηηθφο ζπλνδεχεη ζην πηάλν ή άιιν πνιπθσληθφ κνπζηθφ
φξγαλν. Υσξίδνληαη ζε δπν νκάδεο θαη ηξαγνπδνχλ αληηθσληθά ε
κηα νκάδα ηηο ζηξνθέο θαη ε άιιε ην ξεθξέλ.
Σα κέιε ησλ νκάδσλ ζηε ζπλέρεηα κπνξνχλ λα ρνξέςνπλ - ζε
δεπγάξηα ή αηνκηθά κε έλαλ «θαληαζηηθφ» παξηελέξ ζην ξπζκφ ηνπ
βαιο ηνπ ηξαγνπδηνχ πνπ παίδεη ν εθπαηδεπηηθφο ζην πηάλν.

Glockenspiel, θά.
- Πηάλν, αξκφλην
- CD Player
Audio CD

- Δλεξγεηηθή αθξφαζε Οη καζεηέο αθνχλ ην δεχηεξν κέξνο

- Γηδαθηηθφ Παθέην
«Μνπζηθή Γ - Γ΄ Γεκνηηθνχ»
(Μπνγδάλε
–νπγηνχι
Γ.
αιηθηηδφγινπ Γ., Καςεκάλε Μ.),
ΟΔΓΒ 2007 Βηβιίν ΜαζεηήΣεηξάδην Δξγαζηψλ – Βηβιίν
Δθπαηδεπηηθνχ
14
-Audio
CD
Γηδαθηηθψλ
Παθέησλ Μνπζηθήο & Μνπζηθνχ
Αλζνινγίνπ Γεκνηηθνχ
Π.Η. & ΤΠΔΠΘ 2008
● «Μνπζηθφ Αλζνιφγην Α΄-η΄
Γεκνηηθνχ»
(Μφζρνο
Κ.,Σνπκπαθάξε Ν., Σφκπιεξ Μ.),
ΟΔΓΒ 2009)

Andante απφ ηε πκθσλία «Έθπιεμε» ηνπ J. Hαydn – ―Symphony
No. 94 in G (―Surprise‖) Hob.I.94‖ θαη κε θηλήζεηο ησλ ρεξηψλ
δείρλνπλ ηηο κεηαβνιέο ηεο έληαζεο (άλνηγκα ησλ ρεξηψλ ζην forte,
θιείζηκν ζην piano, ζηαδηαθφ άλνηγκα ζην cresc, ζηαδηαθφ
θιείζηκν ζην dim).
- Μνπζηθφ παηρλίδη Οη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε δπν ή ηξεηο νκάδεο.
Σα κέιε θάζε νκάδαο θηηάρλνπλ ζε ραξηί κεγέζνπο Α4 «θάξηεο»
ηηο νπνίεο ζα ζεθψλνπλ ςειά ζε θάζε δηαθνξεηηθή θαηάζηαζε
δπλακηθήο θαζψο αθνχλ ην ηέηαξην κέξνο Allegro απφ ηε
πκθσλία Αξ. 25 ηνπ W.A.Mozart –―Symphony No.26 in G minor,
K.183‖. Κάζε «θάξηα» αλαγξάθεη ζπγθεθξηκέλεο πεξηγξαθέο
δπλακηθήο θαη ην αληίζηνηρν ζχκβνιν φξνπ δπλακηθήο αγσγήο π.ρ.
πνιχ δπλαηά - ff, δπλαηά - f , ζηγαλά - p , κέηξηα ζηγαλά mp θ.ά.
Κεξδίδεη ε νκάδα ηεο νπνίαο ηα πεξηζζφηεξα κέιε αληαπνθξίζεθαλ
πςψλνληαο ηηο ζσζηέο θάξηεο.

- Μνπζηθά φξγαλα Orff: Κιάβεο,
ηακπνπξίλν, ηξίγσλν,
Glockenspiel, θά.
- Πηάλν, αξκφλην
- CD Player
-Audio CD
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Οη καζεηέο:
- Να δηαθξίλνπλ βησκαηηθά θαη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο
θαηαζηάζεηο θαη ηηο κεηαβνιέο ηεο ξπζκηθήο αγσγήο ζε
έλα κνπζηθφ έξγν
● Να πεξηγξάθνπλ ηηο κεηαβνιέο ηεο ξπζκηθήο αγσγήο
ζε έλα κνπζηθφ έξγν ρξεζηκνπνηψληαο ζπλεηδεηνχο
ραξαθηεξηζκνχο
● Να γλσξίζνπλ ηνπο βαζηθνχο φξνπο πεξηγξαθήο ηεο
δπλακηθήο αγσγήο
● Να ζπλδέζνπλ ηε ξπζκηθή αγσγή κε άιιεο κνπζηθέο
έλλνηεο

Οη καζεηέο λα κπνξνχλ:
 Να αλαγλσξίδνπλ θπζηθνχο θαη ειεθηξνληθνχο
ήρνπο, λα ηνπο πεξηγξάθνπλ θαη λα ηνπο
θαηεγνξηνπνηνχλ σο πξνο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο
● Να αλαγλσξίδνπλ ην ερφρξσκα ησλ κνπζηθψλ
νξγάλσλ ηεο νξρήζηξαο θαη ηεο κπάληαο
● Να δηαθξίλνπλ ην ερφρξσκα ησλ ειιεληθψλ ιατθψλ
κνπζηθψλ νξγάλσλ
● Να αλαγλσξίδνπλ ηα θπξηφηεξα κνπζηθά φξγαλα ηεο
αξραίαο Διιάδαο
● Να δηαθξίλνπλ ηα ηξία είδε αλζξψπηλεο θσλήο

1.5. Ρπζκηθή Αγσγή
Όξνη ξπζκηθήο αγσγήο
(ηαρχηεηα)
(allegro,
adagio,
accelerando,
ritardando)

1.6. Ηρόρξσκα
Φπζηθνί
θαη
Ζιεθηξνληθνί ήρνη
Βαζηθά είδε νξρήζηξαο
(ζπκθσληθή, κπάληα,
παξαδνζηαθή)
Βαζηθά είδε κνπζηθψλ
ζπλφισλ
δπηηθήο
κνπζηθήο
(ζπκθσληθή νξρήζηξα,
κπάληα)
Βαζηθά
φξγαλα
ζπλφισλ
παξαδνζηαθήο
κνπζηθήο
(Επγηά- θνκπαλία)

Δλεξγεηηθή αθξφαζε Αθνχλ ην ηξίην κέξνο Finale απφ ηε
«πκθσλία ησλ παηρληδηψλ» ηνπ W.A.Mozart. Γηαθξίλνπλ ηα
ζεκεία φπνπ παξαηεξνχλ κεηαβνιέο ηεο ξπζκηθήο αγσγήο.
-Δλεξγεηηθή αθξφαζε Οη καζεηέο αθνχλ ην «Παιάηη ηνπ βαζηιηά
ησλ βνπλψλ» ηνπ E.Grieg απφ ηε νπίηα Νν.1 Πέεξ Γθπλη.
Παξηζηάλνπλ ην καέζηξν κηαο νξρήζηξαο θαη εθθξάδνπλ κε
θηλήζεηο ησλ ρεξηψλ ηηο κεηαβνιέο ηεο ξπζκηθήο αγσγήο θαη ηεο
έληαζεο. Παξαηεξνχλ φηη ην έξγν ηειεηψλεη κε επηηάρπλζε θαη κε
αχμεζε ηεο δπλακηθήο.

Δλεξγεηηθή αθξφαζε Αθνχλ ερνγξαθεκέλα απνζπάζκαηα
κνπζηθψλ έξγσλ φπνπ είλαη επδηάθξηην ην ερφρξσκα κνπζηθψλ
νξγάλσλ ηεο νξρήζηξαο θαη ηεο κπάληαο. Παξαηεξνχλ παξάιιεια
αληίζηνηρεο εηθφλεο ησλ νξγάλσλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ κνπζηθψλ
ζπλφισλ.
-Δλεξγεηηθή αθξφαζε Αθνχλ ερνγξαθεκέλα απνζπάζκαηα ησλ
ειιεληθψλ ιατθψλ κνπζηθψλ νξγάλσλ θαη απνζπάζκαηα κνπζηθψλ
ζπλφισλ ηεο ειιεληθήο δεκνηηθήο κνπζηθήο (δπγηέο - θνκπαλίεο).
Παξαηεξνχλ παξάιιεια αληίζηνηρεο εηθφλεο ή θσηνγξαθίεο..
-Δλεξγεηηθή αθξφαζε Ο εθπαηδεπηηθφο κνηξάδεη ζηνπο καζεηέο
θάξηεο νξγάλσλ. Οη καζεηέο αθνχλ ερνγξαθεκέλα απνζπάζκαηα
κνπζηθψλ νξγάλσλ θαη επηδεηθλχνπλ ηελ θάξηα ηνπο φηαλ
αλαγλσξίζνπλ ην αληίζηνηρν φξγαλν .
-Δλεξγεηηθή αθξφαζε Παξαηεξνχλ εηθφλεο ησλ αξραίσλ
ειιεληθψλ
κνπζηθψλ
νξγάλσλ
θαη
αθνχλ
ήρνπο
αλαθαηαζθεπαζκέλσλ αξραίσλ ειιεληθψλ κνπζηθψλ νξγάλσλ.

- Γηδαθηηθφ Παθέην
«Μνπζηθή Γ - Γ΄ Γεκνηηθνχ»
(Μπνγδάλε
–νπγηνχι
Γ.
αιηθηηδφγινπ Γ., Καςεκάλε Μ.),
ΟΔΓΒ 2007 Βηβιίν ΜαζεηήΣεηξάδην Δξγαζηψλ – Βηβιίν
Δθπαηδεπηηθνχ
14
-Audio
CD
Γηδαθηηθψλ
Παθέησλ Μνπζηθήο & Μνπζηθνχ
Αλζνινγίνπ Γεκνηηθνχ
Π.Η. & ΤΠΔΠΘ 2008

- Γηδαθηηθφ Παθέην
«Μνπζηθή Γ - Γ΄ Γεκνηηθνχ»
(Μπνγδάλε
–νπγηνχι
Γ.
αιηθηηδφγινπ Γ., Καςεκάλε Μ.),
ΟΔΓΒ 2007 Βηβιίν ΜαζεηήΣεηξάδην Δξγαζηψλ – Βηβιίν
Δθπαηδεπηηθνχ
14
-Audio
CD
Γηδαθηηθψλ
Παθέησλ Μνπζηθήο & Μνπζηθνχ
Αλζνινγίνπ Γεκνηηθνχ
Π.Η. & ΤΠΔΠΘ 2008
CD ROM «Διιεληθά ιατθά
κνπζηθά φξγαλα» (χιινγνο Οη
Φίινη ηεο Μνπζηθήο – Μεγάιε
Μνπζηθή Βηβιηνζήθε ηεο Διιάδνο
Λίιηαλ Βνπδνχξε, 1996)
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Δίδε θσλψλ

-Δλεξγεηηθή
αθξφαζε
Αθνχλ
ραξαθηεξηζηηθά
κνπζηθά
απνζπάζκαηα κε αλδξηθέο, γπλαηθείεο θαη παηδηθέο θσλέο θαη
καζαίλνπλ γηα ηα είδε ηεο αλζξψπηλεο θσλήο.
-Δλεξγεηηθή αθξφαζε Οη καζεηέο πξνζεγγίδνπλ νιηζηηθά ηα
κνπζηθά φξγαλα κέζα απφ αληίζηνηρν εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ πνπ
πεξηιακβάλεη βίληεν κε δσληαλή εθηέιεζή ηνπο, πιεξνθνξίεο –
ζρεδηαγξάκκαηα γηα ηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο ηνπο, εηθφλεο ή
θσηνγξαθίεο επνρήο πνπ ζπλδένπλ ηα φξγαλα κε ην ηζηνξηθφ,
γεσγξαθηθφ θαη θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ ηνπο πιαίζην π.ρ. CD ROM
«Διιεληθά ιατθά κνπζηθά φξγαλα» (χιινγνο Οη Φίινη ηεο
Μνπζηθήο – Μεγάιε Μνπζηθή Βηβιηνζήθε ηεο Διιάδνο Λίιηαλ
Βνπδνχξε, 1996)
-Καηαζθεπή απηνζρέδησλ νξγάλσλ: Καηαζθεπάδνπλ απηνζρέδηα
κνπζηθά φξγαλα π.ρ.καξάθεο απφ θνπηηά κε θαθέο θαη ξχδη,
κπαζηνχλη ηεο βξνρήο απφ ξνιφ ραξηηνχ θνπδίλαο, θαξθίηζεο θαη
ξχδη, ηχκπαλν απφ γιαζηξάθη θαη κπαιφλη, ηξνκπέηα απφ ρσλί θαη
ζσιήλα πιαζηηθφ, κνπζηθφο ζσιήλαο απφ ζσιήλα ειεθηξνιφγνπ,
κπνπθάιηα κε λεξφ θ.ά. θαη αλά νκάδεο δεκηνπξγνχλ έλα ερεηηθφ
δξψκελν πνπ ζπλζέηεη ζπκβνιηθά κηα ηζηνξία ή πεξηγξάθεη θαη
ζπλνδεχεη ηελ αθήγεζε κηαο ηζηνξίαο.

Οη καζεηέο λα κπνξνχλ:
● Να ηξαγνπδνχλ έλαλ θζφγγν αλεμάξηεηα απφ ην
άθνπζκα δηαθνξεηηθψλ άιισλ θζφγγσλ
● Να δηαθξίλνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε ζε πνιπθσληθφ
φξγαλν (π.ρ. πηάλν, αθνξληεφλ) ηε κεισδία απφ ηελ
ελαξκφληζή ηεο.
● Να ζπλνδεχνπλ ηε κεισδία ηξαγνπδηψλ κε κπνξληνχλ
ή απιέο λφηεο
 Να εθηεινχλ ηαπηφρξνλα 2 ή θαη πεξηζζφηεξα
‗ζηξψκαηα‘ ξπζκνχ ή κεισδίαο

1.7. πλήρεζε
Ηζνθξάηεκα
(βησκαηηθά)
Μπνξληνχλ, Οζηηλάην,
Καλφλαο

-Δθηέιεζε Μνπζηθήο: Οη καζεηέο καζαίλνπλ ηε κεισδία ηνπ ηνπ
θαλφλα ―Frère Jacques‖. Έπεηηα ρσξίδνληαη ζε ηξεηο νκάδεο·ε α΄
νκάδα ηξαγνπδά ην ζηίρν ― Frère Jacques, frère Jacques ‖ , ε β΄
νκάδα ηξαγνπδά ―dormez vous, dormez vous?‖, ε γ΄ νκάδα
ηξαγνπδά ―sonnez les matines, sonnez les matines‖ θαη νη ηξεηο
νκάδεο καδί ηνλ ηέηαξην ζηίρν―ding, dang, dong‖. ηε ζπλέρεηα
εθηεινχλ θαλνληθά ην δίθσλν ή ηξίθσλν θαλφλα
-Δλεξγεηηθή αθξφαζε Αθνχλ to δεχηεξν κέξνο Minuetto απφ ηε
νπίηα αξ.1.‖L‘ Arlesienne‖ ηνπ Georges Bizet θαη βξίζθνπλ πφζα
δηαθνξεηηθά κνπζηθά φξγαλα παίδνπλ –θαηά πξνζέγγηζε-θάζε
θνξά

- Γηδαθηηθφ Παθέην
«Μνπζηθή Γ - Γ΄ Γεκνηηθνχ»
(Μπνγδάλε
–νπγηνχι
Γ.
αιηθηηδφγινπ Γ., Καςεκάλε Μ.),
ΟΔΓΒ 2007 Βηβιίν ΜαζεηήΣεηξάδην Δξγαζηψλ – Βηβιίν
Δθπαηδεπηηθνχ
14
-Audio
CD
Γηδαθηηθψλ
Παθέησλ Μνπζηθήο & Μνπζηθνχ
Αλζνινγίνπ Γεκνηηθνχ
Π.Η. & ΤΠΔΠΘ 2008
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-Δλεξγεηηθή αθξφαζε Αθνχλ ηελ αξρή απφ ην «Βαιο ησλ
ινπινπδηψλ» απφ ηε νπίηα Μπαιέηνπ «Καξπνζξαχζηεο» ηνπ
P.I.Tchaikovsky θαη πξνζπαζνχλ λα δηαθξίλνπλ αθνπζηηθά ηε
κεισδία θαη ηε ζπλνδεία ηεο (νκνθσλία) πνπ εθηειεί ε άξπα
-Δθηέιεζε Μνπζηθήο Μαζαίλνπλ κηα ζπλνδεία ηεο κεισδίαο ηνπ
ηξαγνπδηνχ «Δπεξάζακε φκνξθα» ζηε θινγέξα δηαβάδνληαο ηελ
αληίζηνηρε ζεκεηνγξαθία. Έπεηηα ζπλνδεχνπλ
αηνκηθά ηνλ
εθπαηδεπηηθφ πνπ εθηειεί παξάιιεια ηε κεισδία ηνπ ηξαγνπδηνχ
ζηε θινγέξα:
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ 2νο Γλσξίδσ ηα είδε ηεο κνπζηθήο ζπγρξνληθά, δηαρξνληθά θαη γεσγξαθηθά
ΣΟΥΟΙ
Οη καζεηέο λα κπνξνχλ:
● Να ηξαγνπδνχλ πην ζχλζεηα – απφ άπνςε κνπζηθήο
θαη ιφγνπ - ειιεληθά παξαδνζηαθά ηξαγνχδηα κε
ξπζκηθή θαη κεισδηθή αθξίβεηα
● Να πξνζεγγίδνπλ ηελ νξγαληθή ζχλδεζε ηεο ειιεληθήο
κνπζηθήο παξάδνζεο κε ην ρψξν, ην ρξφλν θαη ηελ
θνηλσληθή δσή ησλ αλζξψπσλ
● Να επαηζζεηνπνηεζνχλ απέλαληη ζην πεξηβάιινλ κέζα
απφ δεκνηηθά ειιεληθά ηξαγνχδηα πνπ πεγάδνπλ απφ
ηελ αιιειέλδεηε ζρέζε ηνπ αλζξψπνπ κε ηε θχζε
● Να βηψζνπλ ηε ζεκαζία ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ
νξφζεκσλ γηα ηελ παηξίδα καο θαη λα θαηαλνήζνπλ ην
ξφιν ηεο κνπζηθήο ζε ζρέζε κε εθείλα
● Να γλσξίζνπλ βπδαληηλνχο εθθιεζηαζηηθνχο χκλνπο
θαη ζξεζθεπηηθά παξαδνζηαθά ηξαγνχδηα πνπ
ζπλδένληαη κε ενξηέο ηεο νξζφδνμεο εθθιεζίαο
● Να εθηεινχλ κεισδίεο παξαδνζηαθψλ ηξαγνπδηψλ ζε
κνπζηθά φξγαλα
● Να εθηεινχλ ζε θξνπζηά κνπζηθά φξγαλα ην κεισδηθφ
ξπζκφ παξαδνζηαθψλ ειιεληθψλ ηξαγνπδηψλ πνπ
καζαίλνπλ
 Να ζέβνληαη θαη λα εθηηκνχλ ηε κνπζηθή θιεξνλνκηά
ηνπ ηφπνπ καο σο κέξνο ηεο πνιηηηζκηθήο ηνπο
ηαπηφηεηαο.

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ
2.1.
Διιεληθή
κνπζηθή παξάδνζε
Γεκνηηθή κνπζηθή
Βπδαληηλή
εθθιεζηαζηηθή
κνπζηθή

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ
Δθηέιεζε Μνπζηθήο Σξαγνπδνχλ πην απαηηεηηθά απφ άπνςε
ξπζκνχ, κεισδίαο θαη ιφγνπ ειιεληθά δεκνηηθά ηξαγνχδηα απ‘ φιν
ηνλ ειιαδηθφ ρψξν. π.ρ. ηα ηξαγνχδηα «Λελ‘ ήξη Μάεο θη Άλνημε
(Θξάθεο), Θαιαζζάθη (Γσδεθαλήζσλ), «Καιαληδήο» (Ζπείξνπ),
«Άζηξαςελ ε Αλαηνιή» (θηάζνπ), θ.ά. πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην
Γηδαθηηθφ Παθέην Μνπζηθήο Γ΄ θαη Γ΄ Γεκνηηθνχ θαζψο θαη ζην
Μνπζηθφ Αλζνιφγην Α΄ - η΄ Γεκνηηθνχ.
-Δθηέιεζε Μνπζηθήο Οη καζεηέο καζαίλνπλ παξαδνζηαθά
ηξαγνχδηα απφ φιν ηνλ ειιαδηθφ ρψξν ζε ζρέζε κε ηνλ θχθιν ηνπ
ρξφλνπ: Πεξπεξνχλεο, Κάιαληα Γσδεθαεκέξνπ, Υειηδνλίζκαηα,
απνθξηάηηθα παηδηθά ηξαγνχδηα, Κάιαληα ηνπ Λαδάξνπ,
ηξαγνχδηα ηεο θνχληαο θ.ά. π.ρ «Καιήλ εζπέξαλ άξρνληεο»
(Κξήηεο), «ηξίλα» (Κάησ Ηηαιίαο), «Ήξζαλε ηα Φψηα»
(Ζπείξνπ), «Σξεηο ζπαλνί» (Αίγηλαο), «Υειηδφληζκα» (Υάιθεο),
«Ήξζελ ν Λάδαξεο» (Ζπείξνπ) θ.ά..
Πξνζεγγίδνπλ έζηκα πνπ ζπλδένληαη κε αγεξκηθά παηδηθά
ηξαγνχδηα θαη καζαίλνπλ γηα ηηο θαηαζθεπέο ζπκβνιηθψλ
νκνησκάησλ θαη ερεηηθψλ αληηθεηκέλσλ θαζψο θαη ηα ζεαηξηθά
δξψκελα πνπ ζπλδένληαη κε απηά. π.ρ. καζαίλνπλ Υειηδνλίζκαηα
θαη θαηαζθεπάδνπλ απηνζρέδηεο ρειηδφλεο.
- Δθηέιεζε Μνπζηθήο Τξαγνύδηα γηα εζληθέο ενξηέο θη επεηείνπο
Μαζαίλνπλ παξαδνζηαθά ηξαγνχδηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εζληθή
ενξηή ζηηο 25 Μαξηίνπ, π.ρ. «Υνξφο ηνπ Εαιφγγνπ», «ηα
Σξίθνξθα» θ.ά.

ΤΛΙΚΑ-ΜΔΑ
Γηδαθηηθφ Παθέην
«Μνπζηθή Γ - Γ΄ Γεκνηηθνχ»
(Μπνγδάλε
–νπγηνχι
Γ.
αιηθηηδφγινπ Γ., Καςεκάλε Μ.),
ΟΔΓΒ 2007 Βηβιίν ΜαζεηήΣεηξάδην Δξγαζηψλ – Βηβιίν
Δθπαηδεπηηθνχ
14
-Audio
CD
Γηδαθηηθψλ
Παθέησλ Μνπζηθήο & Μνπζηθνχ
Αλζνινγίνπ Γεκνηηθνχ
Π.Η. & ΤΠΔΠΘ 2008
● «Μνπζηθφ Αλζνιφγην Α΄-η΄
Γεκνηηθνχ»
(Μφζρνο
Κ.,Σνπκπαθάξε Ν., Σφκπιεξ Μ.),
ΟΔΓΒ 2009)
- Μνπζηθά φξγαλα Orff: Κιάβεο,
ηακπνπξίλν, ηξίγσλν,
Glockenspiel, θά.
- Πηάλν, αξκφλην
- CD Player
-Audio CD

- Δθηέιεζε Μνπζηθήο Μαζαίλνπλ βπδαληηλνχο εθθιεζηαζηηθνχο
χκλνπο π.ρ. Απνιπηίθην ηεο Αλάζηαζεο, θ.ά.
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-Δθηέιεζε Μνπζηθήο Παίδνπλ ζηε θινγέξα ή ζην glockenspiel απφ ην νπνίν έρνπλ αθαηξεζεί αληίζηνηρα πιήθηξα - ηε κεισδία
απφ ηα Κάιαληα Λαδάξνπ Ζπείξνπ «Ήξζελ ν Λάδαξεο». Ζ
κεισδία ρσξίδεηαη ζε ηέζζεξηο θξάζεηο πξνο δηεπθφιπλζε ηεο
εθκάζεζήο ηεο απφ ηνπο καζεηέο. Ζ δεχηεξε θαη ε ηειεπηαία
θξάζε είλαη ίδηεο:
s

f

f

s

s

f

πξψηε θξάζε

s

r

r

s

l

s

f

f

δεχηεξε θξάζε
f

s

ηξίηε θξάζε

s

r

r s

f

ηέηαξηε θξάζε
-Δλεξγεηηθή Αθξφαζε -Δθηέιεζε Μνπζηθήο Οη καζεηέο εθηεινχλ
ζε θιάβεο ην κεισδηθφ ξπζκφ ησλ δχν πξψησλ θξάζεσλ απφ ηα
Κάιαληα Λαδάξνπ Ζπείξνπ. Ο εθπαηδεπηηθφο παίδεη έλα απφ ηα
δχν ξπζκηθά ζρήκαηα θαη νη καζεηέο πξέπεη λα δηαθξίλνπλ πνην
είλαη ή παίδεη δηαδνρέο θη επαλαιήςεηο ησλ δπν θξάζεσλ θαη νη
καζεηέο πξέπεη λα δηαθξίλνπλ ηελ αθνινπζία, δειαδή ηε ζεηξά
ελαιιαγήο ηεο πξψηεο θαη ηε δεχηεξεο θξάζεο, πνπ άθνπζαλ.
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Οη καζεηέο λα κπνξνχλ:
● Να ληψζνπλ ηελ αηζζεηηθή ζπγθίλεζε απφ ηελ
αθξφαζε θαη ηελ εθηέιεζε ηξαγνπδηψλ κεινπνηεκέλεο
Διιεληθήο πνίεζεο
● Να βηψζνπλ ηε ζεκαζία ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ
νξφζεκσλ γηα ηελ παηξίδα καο θαη λα θαηαλνήζνπλ ην
ξφιν ηεο κνπζηθήο ζε ζρέζε κε εθείλα
● Να απνηηκνχλ θαη λα αμηνινγνχλ δηαηζζεηηθά ηελ
επαθή κε ηα αγαζά ηεο ηέρλεο θαη ην σξαίν
● Να εθθέξνπλ θαη λα αξζξψλνπλ κε άλεζε θαη
αθξίβεηα ην ιφγν κε ηε κεισδία θαη ην ξπζκφ ηεο
κνπζηθήο
 Να εθθξάδνπλ θαη λα αηηηνινγνχλ ηα ζπλαηζζήκαηα,
ηηο απφςεηο θαη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο γηα κνπζηθά έξγα
απφ δηάθνξα κνπζηθά είδε, ζηπι θαη πνιηηηζκνχο.

Οη καζεηέο λα κπνξνχλ:
● Να αθξναζζνχλ κε επαηζζεζία έλα έξγν ιφγηαο
δπηηθήο κνπζηθήο λα εθθξαζηνχλ κέζα απφ απηφ θαη λα
εμσηεξηθεχζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο
● Να κπνξνχλ λα δηαθξίλνπλ θαηά ηελ αθξφαζε ελφο

2.2.
Μεινπνηεκέλε
πνίεζε-΄Διιελεο
ζπλζέηεοΑζηηθή
κνπζηθή-

ιατθή

χγρξνλνη
Έιιελεο
ηξαγνπδνπνηνί

2.3. Λόγηα
Μνπζηθή –

- Δθηέιεζε Μνπζηθήο Τξαγνύδηα γηα εζληθέο ενξηέο θη επεηείνπο Οη
καζεηέο καζαίλνπλ ηξαγνχδηα πην απαηηεηηθά απφ άπνςε ξπζκνχ,
κεισδίαο θαη ιφγνπ πνπ ζπλδένληαη κε ην έπνο ηνπ 40‘, ηελ
Καηνρή θαη ηελ Απειεπζέξσζε π.ρ. «Πσ, πσ, πσ ηη έπαζε ν
Μνπζνιίλη» (Π.Μελεζηξέι – N.Casiroli), «Σν αθνξληεφλ»
(Γ.Νεγξεπφληε – Μ.Λνΐδνπ), θ.ά., κε ηελ εμέγεξζε ηνπ
Πνιπηερλείνπ «Ο Λεβέληεο» (Ν.Πεξγηάιε – Μ.Θενδσξάθε), θ.ά.
θαη κε ηελ εζληθή ενξηή ζηηο 25 Μαξηίνπ «Θνχξηνο» ηνπ Ρήγα
(εθδνρή Γ.νχηδνπ), «Μηθξφο Λαφο» (Γ.Ρίηζνπ – Μ.Θενδσξάθε),
ηηο ηέζζεξηο πξψηεο ζηξνθέο απφ ηνλ «Ύκλν εηο ηελ Διεπζεξίαλ»
ηνπ Γ.νισκνχ ζε κεινπνίεζε ηνπ Ν.Υ.Μάληδαξνπ, θ.ά.
Δθηέιεζε Μνπζηθήο Μαζαίλνπλ θαληάδεο, αζηηθά ειαθξά θαη
ιατθά ηξαγνχδηα π.ρ. «Άζηα ηα καιιάθηα ζνπ» (Υ.Γηαλλαθφπνπινπ
& Α.αθειιάξηνπ – Μ.ηνπγηνχ), «Βάξθα γηαιφ» (Β.Σζηηζάλε),
θ.ά.
- Δθηέιεζε Μνπζηθήο Μαζαίλνπλ λεφηεξα ειιεληθά ηξαγνχδηα πην
απαηηεηηθά απφ άπνςε ξπζκνχ, κεισδίαο θαη ιφγνπ π.ρ. «Γεηα ζνπ
θχξηε Μελεμέ» (Ο.Διχηε – Γ.Λάγηνπ), «Σδηηδίθηα» (Ο.Διχηε –
Λ.Κφθνηνπ), «Ο Έθηνξαο θαη ε Αλδξνκάρε» (Η.Κακπαλέιιε –
Μ.Υαηδηδάθη), «Σν Κνρχιη» (Ο.Διχηε – Μ.Σξαλνπδάθε), «Λίγν
αθφκε» (Γ.εθέξε – Μ.Θενδσξάθε), «Ο παπαγάινο»
(Ε.Παπαλησλίνπ – Μ.Παζραιίδε», θ.ά.
-Δθηέιεζε Μνπζηθήο Μαζαίλνπλ ηξαγνχδηα κε πεξηερφκελν
ζρεηηθά κε ην δεζκφ ηνπ αλζξψπνπ κε ηε θχζε, κε ηελ αλάγθε
πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαζψο θαη κε ελαιιαθηηθέο κνξθέο
ελέξγεηαο π.ρ. «Ο Δθηάιηεο ηεο Πεξζεθφλεο» (Ν.ΓθάηζνοΜ.Υαηδηδάθηο), «Σν πξάζηλν πνηάκη» (Ν.Υνπιηάξα), «Σν ειηαθφ
ιεσθνξείν» (Μ.Κξηεδή - Λ.Πιάησλνο), θ.ά.

Γηδαθηηθφ Παθέην
«Μνπζηθή Γ - Γ΄ Γεκνηηθνχ»
(Μπνγδάλε
–νπγηνχι
Γ.
αιηθηηδφγινπ Γ., Καςεκάλε Μ.),
ΟΔΓΒ 2007 Βηβιίν ΜαζεηήΣεηξάδην Δξγαζηψλ – Βηβιίν
Δθπαηδεπηηθνχ
14
-Audio
CD
Γηδαθηηθψλ
Παθέησλ Μνπζηθήο & Μνπζηθνχ
Αλζνινγίνπ Γεκνηηθνχ
Π.Η. & ΤΠΔΠΘ 2008
● «Μνπζηθφ Αλζνιφγην Α΄-η΄
Γεκνηηθνχ»
(Μφζρνο
Κ.,Σνπκπαθάξε Ν., Σφκπιεξ Μ.),
ΟΔΓΒ 2009)

-Δλεξγεηηθή Αθξφαζε Οη καζεηέο αθνχλ
ερνγξαθεκέλα
απνζπάζκαηα απφ έξγα ηνπ W.A. Mozart π.ρ. απφ ηε «Μηθξή
Νπρηεξηλή Μνπζηθή» - ―Serenade No. 13 for strings in G major
KV 525‖(―Eine kleine Nachtmusik‖), ή ηε ―Symphony No 40 in G
min KV 550‖ θαη παξηζηάλνπλ παξάιιεια κε ηελ αθξφαζε φηη

Γηδαθηηθφ Παθέην
«Μνπζηθή Γ - Γ΄ Γεκνηηθνχ»
(Μπνγδάλε
–νπγηνχι
Γ.
αιηθηηδφγινπ Γ., Καςεκάλε Μ.),
ΟΔΓΒ 2007 Βηβιίν Μαζεηή-

- Μνπζηθά φξγαλα Orff: Κιάβεο,
ηακπνπξίλν, ηξίγσλν,
Glockenspiel, θά.
- Πηάλν, αξκφλην
- CD Player
-Audio CD

-

Γπηηθή

Μνπζηθνί ζπλζέηεο θαη
εθηειεζηέο
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κνπζηθνχ έξγνπ ηα δνκηθά θη εθθξαζηηθά ζηνηρεία ηνπ
θαη λα παξαθνινπζήζνπλ ηελ εμέιημή ηνπο ζε φιε ηε
δηάξθεηά ηνπ
● Να πξνζεγγίζνπλ ηελ έλλνηα ηεο δηαρξνληθφηεηαο ηεο
κνπζηθήο θαη ηνλ ξφιν ησλ δεκηνπξγψλ ηεο

είλαη καέζηξν ή κέιε ηεο νξρήζηξαο πνπ παίδνπλ.
Ο εθπαηδεπηηθφο δηαβάδεη θαη δείρλεη αληίζηνηρεο εηθφλεο απφ
-θαηάιιειν γηα ηελ ειηθία ησλ καζεηψλ - βηβιίν γηα ηε δσή θαη ην
έξγν ηνπ ζπλζέηε ζε ζρέζε κε ηα ηζηνξηθά θαη θνηλσληθά γεγνλφηα
ηεο επνρήο ηνπ θαη εηδηθφηεξα ηελ πεξίνδν ηεο παηδηθήο ηνπ ειηθίαο
σο παηδί –ζαχκα ζηε κνπζηθή.
-Δλεξγεηηθή Αθξφαζε Οη καζεηέο θιείλνπλ ηα κάηηα ηνπο ψζηε λα
πνπ αξγφηεξα ηη θαληάζηεθαλ ή ηη αηζζάλζεθαλ αθνχγνληαο ην
δεχηεξν κέξνο Andante απφ ην έξγν ηνπ W.A.Mozart ―Sonata for
Two Pianos in D major K.448:
-Δλεξγεηηθή Αθξφαζε Οη καζεηέο παξαθνινπζνχλ απφ ην
Γηαδίθηπν βίληεν κε καγλεηνζθνπεκέλε δσληαλή εθηέιεζε ηνπ
ηξίηνπ κέξνπο Molto Allegro απφ ην έξγν ηνπ W.A.Mozart ―Sonata
for Two Pianos in D major K.448: Παξαηεξνχλ ηε «ζπλδηαιιαγή»
κεηαμχ ησλ εθηειεζηψλ ζηα δπν πηάλα
ηε ζπλέρεηα αθνχλ ην ίδην κέξνο ηνπ έξγνπ ζε φξγαλν
επνρήο ζην pianoforte θαη ζπγθξίλνπλ ην άθνπζκα κε ην πηάλν.
-Δλεξγεηηθή Αθξφαζε Ο εθπαηδεπηηθφο εμηζηνξεί ζπλνπηηθά
δείρλνληαο αληίζηνηρεο εηθφλεο ησλ πξσηαγσληζηψλ – ηελ ππφζεζε
ηεο Όπεξαο «Μαγεκέλνο Απιφο» - ―Die Zauberflöte‖ ηνπ W.A.
Mozart. Οη καζεηέο αθνχλ ηελ άξηα ―Der Vogelfänger bin ich ja‖
ηνπ Παπαγθέλν - θπλεγνχ πνπιηψλ ηεο βαζίιηζζαο ν νπνίνο
ζπλνδεχεη ηελ νξρήζηξα παίδνληαο απιφ ηνπ Παλφο ζε δεδνκέλα
ζεκεία ηεο άξηαο. Οη καζεηέο θαηά ηελ αθξφαζε ηνπ έξγνπ θάζε
θνξά πνπ λνκίδνπλ φηη ζα αθνπζηεί ν απιφο ηνπ Παλφο
παξηζηάλνπλ φηη παίδνπλ θπζψληαο κηα αλνδηθή ζεηξά θζφγγσλ
γξήγνξα ζε έλαλ θαληαζηηθφ απιφ ηνπ Παλφο πνπ θξαηνχλ
ππνζεηηθά ζηα ρέξηα ηνπο.

Σεηξάδην Δξγαζηψλ – Βηβιίν
Δθπαηδεπηηθνχ
14
-Audio
CD
Γηδαθηηθψλ
Παθέησλ Μνπζηθήο & Μνπζηθνχ
Αλζνινγίνπ Γεκνηηθνχ
Π.Η. & ΤΠΔΠΘ 2008
● «Μνπζηθφ Αλζνιφγην Α΄-η΄
Γεκνηηθνχ»
(Μφζρνο
Κ.,Σνπκπαθάξε Ν., Σφκπιεξ Μ.),
ΟΔΓΒ 2009)
- Μνπζηθά φξγαλα Orff: Κιάβεο,
ηακπνπξίλν, ηξίγσλν,
Glockenspiel, θά.
- Πηάλν, αξκφλην
- CD Player
-Audio CD
- Βηβιίν παηδηθφ γηα ηνλ Μφηζαξη
- Ζιεθηξνληθφο ππνινγηζηήο κε
ερεία, βηληενπξνβνιέαο

-Δλεξγεηηθή αθξφαζε κε ρξήζε ΣΠΔ Παξαθνινπζνχλ ζην
Γηαδίθηπν απνζπάζκαηα απφ δσληαλέο εθηειέζεηο κνπζηθψλ έξγσλ
ή παξαζηάζεσλ φπεξαο.
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Οη καζεηέο λα κπνξνχλ:
● Να πξνζεγγίζνπλ βησκαηηθά ηε κνπζηθή απφ άιινπο
ιανχο θαη πνιηηηζκνχο κε δεθηηθφηεηα θαη ζεηηθή ζηάζε
● Να αθνχλ ζπγθεληξσκέλα έλα επξχ ξεπεξηφξην
κνπζηθψλ αθξνάζεσλ ζην νπνίν πεξηιακβάλεηαη κνπζηθή
άιισλ ιαψλ θαη πνιηηηζκψλ
● Να ηξαγνπδνχλ ηξαγνχδηα άιισλ ιαψλ θαη πνιηηηζκψλ
θαηάιιεια γηα ηηο ηάμεηο ηνπο κε ξπζκηθή θαη κεισδηθή
αθξίβεηα
● Να αληαπνθξίλνληαη ειεχζεξα ζε κηα αθξφαζε
κνπζηθήο άιισλ ιαψλ θαη πνιηηηζκψλ κε πνηθηιία
εθθξαζηηθψλ ηξφπσλ (θίλεζε, δσγξαθηθή, παληνκίκα,
θιπ.)
● Να εθηεινχλ απιά κεισδηθά θαη ξπζκηθά ζρήκαηα
ρξεζηκνπνηψληαο ηε θσλή ή απιά ξπζκηθά φξγαλα
ζπλνδεχνληαο ηξαγνχδηα θαη κνπζηθή άιισλ ιαψλ θαη
πνιηηηζκψλ
● Να ζέβνληαη θαη λα εθηηκνχλ ηε κνπζηθή δεκηνπξγία
άιισλ ιαψλ θαη πνιηηηζκψλ.

2.4. Μνπζηθέο
θόζκνπ

ηνπ

- Μνπζηθνθηλεηηθή Υνξεχνπλ θαηά νκάδεο αγνξηψλ- θνξηηζηψλ
αληηθξπζηά θη ελαιιάμ ζε δεπγάξηα αθνχγνληαο ην παξαδνζηαθφ
ηξιαλδηθφ ηξαγνχδη ―I‘ll tell me ma‖.
-Μνπζηθνθηλεηηθή Αθνχλ ην παξαδνζηαθφ ηηαιηθφ ηξαγνχδη
―Ndrezzata‖ («Φειά ζηνλ Άε Νηθφια»). Σα αγφξηα ρνξεχνπλ
αληηθξπζηά ζε δχν νκάδεο θαη πιεζηάδνπλ βεκαηηθά ε κηα ηελ
άιιε κφιηο ν εθπαηδεπηηθφο δψζεη ζήκα κε ην ληέθη. Όηαλ θζάζνπλ
ζηε κέζε ηεο δηαδξνκήο ηα κέιε ησλ νκάδσλ παξηζηάλνπλ κε
κηκεηηθέο ρνξεπηηθέο θηλήζεηο φηη θαβγαδίδνπλ θη· επηζηξέθνπλ
ζηελ αξρηθή ηνπο ζέζε βεκαηίδνληαο πξνο ηα πίζσ κε ην επφκελν
ρηχπεκα ζην ληέθη. απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ. Σν ίδην επαλαιακβάλνπλ
θαη ηα θνξίηζηα ρσξηζκέλα ζε δχν νκάδεο.
Παξαιιαγή Όινη νη καζεηέο ρνξεχνπλ αληηθξπζηά κε βεκαηηθή
επηηφπηα θίλεζε θαη κε ην ζήκα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έλαο καζεηήο
κπαίλεη ζην θέληξν θαη απηνζρεδηάδεη κηα δηθή ηνπ ρνξεπηηθή
θηγνχξα ή ρνξεχεη γπξίδνληαο γχξσ απφ ηνλ εαπηφ ηνπ. Ζ εθηέιεζε
ηνπ ερνγξαθεκέλνπ ηξαγνπδηνχ επαλαιακβάλεηαη κέρξη λα
ρνξέςνπλ φινη νη καζεηέο αηνκηθά .
- Γεκηνπξγία Μνπζηθήο Αθνχλ ην παξαδνζηαθφ ηηαιηθφ ηξαγνχδη
―Ndrezzata‖ («Φειά ζηνλ Άε Νηθφια») θαη απηνζρεδηάδνπλ ν
θαζέλαο ή νκαδνζπλεξγαηηθά κηα ξπζκηθή ζπλνδεία ζε ηχκπαλν ή
ληέθη.
-Δθηέιεζε Μνπζηθήο Μαζαίλνπλ ηα Κάιαληα Υξηζηνπγέλλσλ
«ηξίλα» απφ ηελ ειιελφθσλε Κάησ Ηηαιίαο:

Γηδαθηηθφ Παθέην
«Μνπζηθή Γ - Γ΄ Γεκνηηθνχ»
(Μπνγδάλε
–νπγηνχι
Γ.
αιηθηηδφγινπ Γ., Καςεκάλε Μ.),
ΟΔΓΒ 2007 Βηβιίν ΜαζεηήΣεηξάδην Δξγαζηψλ – Βηβιίν
Δθπαηδεπηηθνχ
14
-Audio
CD
Γηδαθηηθψλ
Παθέησλ Μνπζηθήο & Μνπζηθνχ
Αλζνινγίνπ Γεκνηηθνχ
Π.Η. & ΤΠΔΠΘ 2008
● «Μνπζηθφ Αλζνιφγην Α΄-η΄
Γεκνηηθνχ»
(Μφζρνο
Κ.,Σνπκπαθάξε Ν., Σφκπιεξ Μ.),
ΟΔΓΒ 2009)
- Μνπζηθά φξγαλα Orff: Κιάβεο,
ηακπνπξίλν, ηξίγσλν,
Glockenspiel, θά.
- Πηάλν, αξκφλην
- CD Player
-Audio CD
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ 3νο : πλδέσ ηε κνπζηθή κε άιιεο ηέρλεο θαη επηζηήκεο
ΣΟΥΟΙ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ

ΤΛΙΚΑ-ΜΔΑ

Οη καζεηέο λα κπνξνχλ:
● Να βηψζνπλ φηη ε κνπζηθή θαη ν ρνξφο ζπλδένληαη
νξγαληθά
● Να βηψζνπλ φηη ε κνπζηθή είλαη κηα ηέρλε πνπ
ζπππάξρεη κε ηελ ηζηνξία ηνπ αλζξψπνπ
● Να ζπλδπάζνπλ ηε κνπζηθή κε ην ιφγν, ηελ θίλεζε, ην
ζεαηξηθφ παηρλίδη θαη ηα εηθαζηηθά ζε έλα επίπεδν
ζπκβνιηθφ, ππεξβαηηθφ θαη δηαηζζεηηθφ

3.1.
Μνπζηθή θαη
άιιεο ηέρλεο

-Δλεξγεηηθή αθξφαζε Οη καζεηέο αθνχλ ειιεληθά ιατθά κνπζηθά
φξγαλα θαη αλαγλσξίδνπλ ηε κνξθή ηνπο ζε πίλαθεο δσγξαθηθήο,
γθξαβνχξεο ή θσηνγξαθίεο επνρήο.
(Μνπζηθή θαη Δηθαζηηθά)

Γηδαθηηθφ Παθέην
«Μνπζηθή Γ - Γ΄ Γεκνηηθνχ»
(Μπνγδάλε
–νπγηνχι
Γ.
αιηθηηδφγινπ Γ., Καςεκάλε Μ.),
ΟΔΓΒ 2007 Βηβιίν ΜαζεηήΣεηξάδην Δξγαζηψλ – Βηβιίν
Δθπαηδεπηηθνχ
14
-Audio
CD
Γηδαθηηθψλ
Παθέησλ Μνπζηθήο & Μνπζηθνχ
Αλζνινγίνπ Γεκνηηθνχ
Π.Η. & ΤΠΔΠΘ 2008
● «Μνπζηθφ Αλζνιφγην Α΄-η΄
Γεκνηηθνχ»
(Μφζρνο
Κ.,Σνπκπαθάξε Ν., Σφκπιεξ Μ.),
ΟΔΓΒ 2009)

-Δλεξγεηηθή αθξφαζε Οη καζεηέο αθνχλ αξραία ειιεληθά κνπζηθά
φξγαλα (αλαθαηαζθεπαζκέλα) θαη αλαγλσξίδνπλ ηε κνξθή ηνπο ζε
παξαζηάζεηο
ζσδφκελσλ αγγείσλ, γιππηψλ, επηγξαθψλ,
ςεθηδσηψλ, θνζκεκάησλ θ.ά.
(Μνπζηθή θαη Δηθαζηηθά)
- Γεκηνπξγία κνπζηθήο «Απνδίδνπλ» θη εξκελεχνπλ κε ήρνπο
ζπκβαηηθψλ ή απηνζρέδησλ νξγάλσλ ηνπο πίλαθεο δσγξαθηθήο
«Πέηαγκα πνπιηνχ ζην θεγγαξφθσην» θαη ―Blue II‖ ηνπ Joan
Miró‖ δνπιεχνληαο νκαδνζπλεξγαηηθά (νκάδεο 4-5 καζεηψλ).
(Μνπζηθά θαη Δηθαζηηθά)
-Μνπζηθνθηλεηηθή Οη καζεηέο αθνχλ ερνγξαθεκέλν ην κνπζηθφ
παξακχζη «Ο Πέηξνο θαη ν ιχθνο» ηνπ Sergei Prokofiev θαη
δξακαηνπνηνχλ παξάιιεια ζθελέο ηνπ ή αθφκε εθθξάδνπλ κε
παξαζηαηηθή θίλεζε ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ηνπο δεκηνπξγνχλ νη
δηαθνξεηηθνί ξφινη θαη ηα αληίζηνηρα ερνρξψκαηα νξγάλσλ ή ην
δηαθνξεηηθφ χθνο θάζε ξφινπ θη ηνπ αληίζηνηρνπ leitmotif
(θαζνδεγεηηθφ κνηίβν) π.ρ.
αίζζεζε θφβνπ θαη δένπο - ιχθνο,
αίζζεζε ραξάο θαη μεγλνηαζηάο - πνπιάθη, θ.ά.
(Μνπζηθή θαη Θέαηξν)

- Μνπζηθά φξγαλα Orff: Κιάβεο,
ηακπνπξίλν, ηξίγσλν,
Glockenspiel, θά.
- Πηάλν, αξκφλην
- CD Player
-Audio CD
Ζιεθηξνληθφο ππνινγηζηήο
ερεία, βηληενπξνβνιέαο
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κε

-Δλεξγεηηθή αθξφαζε Αθνχλ ην «Υνξφ ησλ ζπαζηψλ» ηνπ Aram
Khachaturian θαη δσγξαθίδνπλ θάπνηα αληίζηνηρε ζθελή π.ρ. ηνλ
εαπηφ ηνπο λα πνιεκά θάπνηνλ θαληαζηηθφ ερζξφ, θ.ά.
(Μνπζηθή θαη Δηθαζηηθά)
-Δλεξγεηηθή αθξφαζε Αθνχλ ην «Υνξφ ηεο δαραξέληαο λεξάηδαο»
ηνπ Pyotr Ilyich Tchaikovsky απφ ηε νπίηα Μπαιέηνπ
«Καξπνζξαχζηεο» θαη δσγξαθίδνπλ ηε λεξάηδα πνπ θαληάδνληαη
φηη ρνξεχεη ζηε ζθελή.
(Μνπζηθή θαη Δηθαζηηθά)
-Δλεξγεηηθή Αθξφαζε
Οη καζεηέο αθνχλ ην ληνπέην ηεο
Παπαγθέλαο θαη ηνπ Παπαγθέλνπ απφ ηελ φπεξα ‗Μαγεκέλνο
Απιφο‘ ηνπ W.A. Mozart: ―Pa pa pa …‖ θαη παξηζηάλνπλ φηη ην
έλα ρέξη ηνπο είλαη ν Παπαγθέλν θαη ην άιιν ε Παπαγθέλα.Κάζε
θνξά πνπ αθνχλ ηνλ θαζέλα ρσξηζηά λα ηξαγνπδά ή θαη ηνπο δπν
καδί θηλoχλ ην αληίζηνηρν ρέξη ή ρέξηα ζαλ λα έπαηδαλ
θνπθινζέαηξν. Σν ίδην κπνξεί λα γίλεη κε θαλνληθή γπλαηθεία θαη
αληξηθή θηγνχξα θνπθινζέαηξνπ.
(Μνπζηθή θαη Θέαηξν)
- Μνπζηθνθηλεηηθή: Αθνχλ ην «Flute Concerto No.11 in C RV 443
(Largo) ηνπ Antonio Vivaldi θαη θηλνχληαη ειεχζεξα ζην ρψξν σο
θχιια
πνπ
ηα
παίξλεη
ν
αέξαο.
(Μνπζηθή θαη ζέαηξν)
-Μνπζηθνθηλεηηθή Αθνχλ ην «Δλπδξείν» απφ ην «Καξλαβάιη ησλ
δψσλ» ηνπ Camille Saint – Saëns θαη θηλνχληαη ζην ρψξν σο ςάξηα
αθνινπζψληαο ηελ αλέιημε ηεο κνπζηθήο θαζψο δηαδξακαηίδνπλ
κηα θαληαζηηθή ηζηνξία κε δχν νκάδεο ςαξηψλ πνπ αλαδεηνχλ ε
κηα ηελ άιιε. Ζ ηζηνξία εθηπιίζζεηαη ζε ηξεηο ζθελέο:
1ε θελή: Σα κέιε ησλ δχν νκάδσλ αθνινπζψληαο δηαηζζεηηθά ηελ
ηνληθή αλέιημε ηεο κεισδίαο (πξνο ηα πάλσ ή πξνο ηα θάησ) πφηε
«θαηεβαίλνπλ» ζην βπζφ θαη πφηε «αλεβαίλνπλ» πξνο ηελ
επηθάλεηα ηνπ λεξνχ.
2ε θελή: Οη νκάδεο ζηγά – ζηγά πιεζηάδνπλ ε κηα ηελ άιιε.
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Καηεβαίλνπλ βαζηά ζην βπζφ θαη κπαίλνπλ ζε κηα θαληαζηηθή
ζήξαγγα. Ζ κηα νκάδα μεθηλά απφ ηελ αξηζηεξή ηεο είζνδν θαη ε
δεχηεξε απφ ηε δεμηά.
3ε θελή: Οη νκάδεο αθνινπζψληαο δηαηζζεηηθά ηε κνπζηθή
ζπλαληηνχληαη ζην εζσηεξηθφ ηεο ζήξαγγαο, ελψλνπλ ηα ρέξηα θαη
αλαδχνληαη πξνο ηελ επηθάλεηα απφ έλα άλνηγκα πνπ βξίζθεηαη
ππνζεηηθά ζην επάλσ κέξνο ηεο ζήξαγγαο (01.52 - 02.00).
(Μνπζηθή θαη Θέαηξν)
-Δλεξγεηηθή αθξφαζε κε ρξήζε ΣΠΔ Αθνχλ απφ ην Γηαδίθηπν ην
ερεηηθφ κέξνο θαη ηε κνπζηθή ηεο ηαηλίαο θηλνχκελσλ ζρεδίσλ
―The old mill‖ απφ ηε ζεηξά θηλνχκελσλ ζρεδίσλ ηνπ Walt Disney
Silly Symphonies (1929-1939) θαη θαληάδνληαη κε βάζε ην
εξέζηζκα απηφ κηα δηθή ηνπο ηζηνξία.
Έπεηηα αλαπαξηζηνχλ θαηά νκάδεο κε παληνκίκα κηα απφ ηηο
ηζηνξίεο πνπ θαληάζηεθαλ παξάιιεια κε ηε κνπζηθή. ην ηέινο
παξαθνινπζνχλ απφ ην Γηαδίθηπν ην θηλνχκελν ζρέδην
παξαηεξψληαο ηε αιιειεπίδξαζε κνπζηθήο- ήρνπ θαη
εηθφλαο – δξάζεο θη αθφκε ηελ ελνξγάλσζε ηνπ έξγνπ.
(Μνπζηθή θαη Κηλεκαηνγξάθνο)
-Δλεξγεηηθή αθξφαζε - Δθηέιεζε κνπζηθήο κε ρξήζε ΣΠΔ Αθνχλ
ην ‗Narnia Lullaby‖ ηνπ Harry Gregson-Williams απφ ηελ
θηλεκαηνγξαθηθή ηαηλία ―The Chronicles of Narnia - The Lion, the
Witch and the Wardrobe". Ο εθπαηδεπηηθφο έπεηηα παίδεη ηε
κεισδία ζην πηάλν θαη νη καζεηέο πξνζαξκφδνπλ ζε απηή δηθνχο
ηνπο ζηίρνπο γηα έλαλ πξίγθεπα πνπ φηαλ κεγαιψζεη ζα γίλεη
βαζηιηάο. Παξαθνινπζνχλ ζην Γηαδίθηπν ηελ αληίζηνηρε ζθελή
ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο ηαηλίαο.
(Μνπζηθή θαη θηλεκαηνγξάθνο)
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Οη καζεηέο λα κπνξνχλ:
● Να ζπλδέζνπλ ηε κνπζηθή κε ην ιφγν, κε
πξνκαζεκαηηθέο έλλνηεο, κε ζηνηρεία απφ ηελ Ηζηνξία
θ.ά. κε άμνλα δηαζεκαηηθέο έλλνηεο θαη δεμηφηεηεο
(καθξν-έλλνηεο)

3.2. Μνπζηθή
άιια καζήκαηα

θαη

-Δθηέιεζε Μνπζηθήο πλνδεχνπλ ξπζκηθά αξραία Γλσκηθά κε
κνπζηθά φξγαλα π.ρ. «Μέηξνλ άξηζηνλ» (Κιεφβνπινο ν Ρφδηνο, 6νο
π.Υ αηψλαο), «Με πινχηεη θαθψο» (Πηηηαθφο ν Μπηηιελαίνο, 650570 π.Υ), θ.ά.
(Μνπζηθή θαη Γιψζζα, Μνπζηθή θαη Ηζηνξία)

Γηδαθηηθφ Παθέην
«Μνπζηθή Γ - Γ΄ Γεκνηηθνχ»
(Μπνγδάλε
–νπγηνχι
Γ.
αιηθηηδφγινπ Γ., Καςεκάλε Μ.),
ΟΔΓΒ 2007 Βηβιίν ΜαζεηήΣεηξάδην Δξγαζηψλ – Βηβιίν
Δθπαηδεπηηθνχ
14
-Audio
CD
Γηδαθηηθψλ
Παθέησλ Μνπζηθήο & Μνπζηθνχ
Αλζνινγίνπ Γεκνηηθνχ
Π.Η. & ΤΠΔΠΘ 2008
● «Μνπζηθφ Αλζνιφγην Α΄-η΄
Γεκνηηθνχ»
(Μφζρνο
Κ.,Σνπκπαθάξε Ν., Σφκπιεξ Μ.),
ΟΔΓΒ 2009)

-Μνπζηθνθηλεηηθή – σκαηνπνίεζε Αθνχλ ην ‗Time Lapse‖ ηνπ
M.Nyman θαη αλαπαξηζηνχλ κε ην ζψκα ηνπο ην ζρήκα θαη ηε
ζηάζε θπθιαδηθψλ εηδψισλ ησλ νπνίσλ νη εηθφλεο πξνβάιινληαη
δηαδνρηθά κε γξήγνξε ηαρχηεηα κέζσ βηληενπξνβνιέα απφ ηνλ
ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή ηεο ηάμεο.
(Μνπζηθή θαη Ηζηνξία - Μνπζηθή θαη Δηθαζηηθά)

- Μνπζηθά φξγαλα Orff: Κιάβεο,
ηακπνπξίλν, ηξίγσλν,
Glockenspiel, θά.
- Πηάλν, αξκφλην
- CD Player
-Audio CD

-Γεκηνπξγία κνπζηθήο Γεκηνπξγνχλ θαηά νκάδεο «ερν-εηθφλεο» κε
βάζε έλα πνίεκα ή απφζπαζκα πνηήκαηνο πνπ πεξηγξάθεη ζηνηρεία
ηεο θχζεο. Οη καζεηέο επηιέγνπλ ηηο ιέμεηο πνπ θαλεξψλνπλ κηα
πεγή ήρνπ ή ηηο ιέμεηο πνπ κπνξνχλ λα απνδνζνχλ πνηεηηθάκεηαθνξηθά κε ήρνπο. Σα κέιε θάζε νκάδαο απνδίδνπλ κε κνπζηθά
φξγαλα ηηο εηθφλεο ηνπ πνηήκαηνο θαζψο έλαο καζεηήο ην
απαγγέιεη.
Γνπιεχνπλ νκαδνζπλεξγαηηθά ζε νκάδεο 3-4 καζεηψλ. Κάζε
νκάδα πεηξακαηίδεηαη κε ηα φξγαλα θαη παξνπζηάδεη ηε δηθή ηεο
«ελνξγάλσζε» ηνπ πνηήκαηνο π.ρ.

2
θαζζέηεο:
«Μεινπνηεκέλα
πνηήκαηα
απφ
βηβιία
ηνπ
Γεκνηηθνχ ρνιείνπ» (ΤΠΔΠΘ Γηεχζπλζε Δπνπηηθψλ Μέζσλ
Γηδαζθαιίαο, 1997)

-Καηαζθεπή απηνζρέδησλ νξγάλσλ: Καηαζθεπάδνπλ ηδηφθσλα,
κεκβξαλφθσλα, ρνξδφθσλα θαη αεξφθσλα απηνζρέδηα κνπζηθά
φξγαλα .θαη αλά νκάδεο δεκηνπξγνχλ έλα ερεηηθφ δξψκελν πνπ ζα
πεξηγξάθεη ή ζα ζπλνδεχεη ηελ αθήγεζε κηαο ηζηνξίαο - ζθελήο
απφ ηε Διιεληθή Μπζνινγία π.ρ. νη εηξήλεο θαηαζηξέθνπλ έλα
δηεξρφκελν πινίν καγεχνληαο ηνπο λαπηηθνχο·ζηε ζπλέρεηα ε Αξγψ
ηνπ Ηάζνλα απνθεχγεη ηνλ θίλδπλν ησλ εηξήλσλ ράξε ζηε καγεία
ηεο κνπζηθήο ηνπ Οξθέα πνπ παίδεη ιχξα, θ.ά.
(Μνπζηθή θαη Ηζηνξία)
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Ζ αλνημηάηηθε βξνρή
πεξλψληαο απ‘ ηα θχιια
ζα‘ πεζε ζηελ θξπζηάιιηλε πεγή.
(Υατθνχ- Γηαπσλέδηθν ηξίζηηρν)
«…Ζ βξνρνχια απνζπεξλά
κε ζηαγφλεο θσο πεξλά,
πφηηζε ηε γε.
Σα ζηαθχιηα είλαη βαξηά
θη αλαζαίλνπλ ηα θιαξηά
ηε δξνζνπεγή.
Αζηξαπέο κπνπκπνπλεηά
απιαθψλνπλ ηε λπρηηά…»
(Διέλε Υσξεάλζε, «Φζηλφπσξν», Σξαγνχδηα ηεο γεο θαη ηνπ
νπξαλνχ]
(Μνπζηθή θαη Γιψζζα)
-Δθηέιεζε Μνπζηθήο Μαζαίλνπλ ηξαγνχδηα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ
κε ηε κεινπνίεζε πνηεκάησλ απφ Έιιελεο ζπλζέηεο θαη
θπθινθφξεζαλ ζε 2 θαζζέηεο κε ηνλ ηίηιν «Μεινπνηεκέλα
πνηήκαηα απφ βηβιία ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ» (ΤΠΔΠΘ Γηεχζπλζε Δπνπηηθψλ Μέζσλ Γηδαζθαιίαο, 1997)
π.ρ. «Ο
πφιεκνο ησλ δνπδνπληψλ» (Γ.Μαλζφπνπινπ- Ν.Μαπξνπδή,
«Καινθαίξη» (Κ.Παιακά – Ν.Βελεηζάλνπ) , « Πξστλφ Άζηξν»
(Γ.Ρίηζνπ - Μ.Σξαλνπδάθε), «Αλ φια ηα παηδηά» (Γ.Ρίηζνπ –
Μ.Πιέζζα), «Νηνχθνπ ληνχθνπ κεραλάθη» (Ο.Διχηε – Π.Κνχθνπ)
θ.ά.
(Μνπζηθή θαη Γιψζζα)
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ 4νο: H κνπζηθή εληόο θη εθηόο ζρνιείνπ
ΣΟΥΟΙ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Οη καζεηέο λα κπνξνχλ:
 Να ληψζνπλ ηε ραξά θαη ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ
πξνζθέξεη Ζ παξνπζίαζε κηαο εθδήισζεο κε κνπζηθή
πνπ εθηειείηαη δσληαλά θαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν
 - Να παξαθνινπζνχλ πνηθηιία κνπζηθψλ δξψκελσλ
(ζπλαπιίεο, θνληζέξηα, θηι.) θαη λα ζπκπεξηθέξνληαη
αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε

4.1.
Δθδειώζεηο
ζρνιηθέο

4.2
Δθπαηδεπηηθά
πξνγξάκκαηα άηππεο
εθπαίδεπζεο

4.3.
Αγσγή

Μνπζεηαθή

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ
- Παξνπζηάδνπλ έλα κνπζηθφ πξφγξακκα επ‘ επθαηξία δηαθφξσλ
ενξηαζκψλ, επεηείσλ, εθδειψζεσλ/αθηεξσκάησλ ζην ρψξν ηνπ
ζρνιείνπ ή ζε άιινπο ρψξνπο π.ρ.
κνπζηθφ πξφγξακκα ενξηήο 28εο Οθησβξίνπ,
κνπζηθφ πξφγξακκα ενξηήο Υξηζηνπγέλλσλ,
κνπζηθφ πξφγξακκα –αθηέξσκα ζε Έιιελα ζπλζέηε ή πνηεηή
πνιχηερλα δξψκελα ή κνπζηθνζεαηξηθέο παξαζηάζεηο πνπ
πεξηιακβάλνπλ ηε ζπλδξνκή πνιιψλ ηερλψλ, φπσο παξάζηαζε
ζεαηξηθή βαζηζκέλε ζε δεκνηηθά ηξαγνχδηα π.ρ. «Καλέια θαη
Γπνζκαξάθη»
(Αξηζηέα
Κνληξαθνχξε
Βαιεληίλα.Παπαδεκεηξάθε), επέλδπζε ιατθνχ παξακπζηνχ ή
κπζνινγηθήο πεξηπέηεηαο, απφδνζε ζε ζεαηξηθφ ιφγν βηβιίνπ π.ρ.
«Σα δψξα ηεο Παλδψξαο» ηεο Αλζνχιαο Αζαλαζηάδνπ κε
εθηέιεζε ησλ αληίζηνηρσλ ηξαγνπδηψλ (Αλζνχιαο ΑζαλαζηάδνπΣάζνπ Γθξνπο), θ.ά.
-Παξαθνινπζνχλ ζπλαπιίεο ζην ζρνιείν ή εθηφο ζρνιείνπ ζην
πιαίζην κνπζηθψλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ/ εξγαζηεξίσλ
άηππεο εθπαίδεπζεο π.ρ. ζε ζρέζε κε ηα εμήο ζέκαηα: ηα αξραία
ειιεληθά κνπζηθά φξγαλα, ηα ειιεληθά ιατθά κνπζηθά φξγαλα,
ηελ φπεξα, ηα δπηηθά κνπζηθά φξγαλα , έξγα ιφγηαο δπηηθήο
κνπζηθήο θ.ά.
- Δπηζθέπηνληαη κνπζεία κνπζηθψλ νξγάλσλ, κνπζεία ιατθήο
ηέρλεο, αξραηνινγθά θαη βπδαληηλά κνπζεία θαη αλαδεηνχλ
εθζέκαηα ζε ζρέζε κε ηε κνπζηθή, π.ρ. κνπζηθά φξγαλα, αγγεία
πνπ απεηθνλίδνπλ αξραία κνπζηθά φξγαλα, ςεθηδσηά ή
αγηνγξαθίεο κε κνπζηθέο παξαζηάζεηο, κνπζηθά φξγαλα πνπ
θέξνπλ κεηακθηεζκέλνη ηνπ Γσδεθαεκέξνπ ή ησλ Απνθξεψλ θηι.
-Δπηζθέπηνληαη επίθαηξεο εθζέζεηο αθηεξσκέλεο ζε ζπλζέηεο ή
εξκελεπηέο κνπζηθήο.

ΤΛΙΚΑ-ΜΔΑ
Πηάλν, κνπζηθά φξγαλα Orff,
CD Player, ζχζηεκα κηθξνθσληθήο
κε
θνλζφια,
ειεθηξνληθφο
ππνινγηζηήο κε
βηληενπξνβνιέαο
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Τάξεισ Ε΄ - Στ΄ Δημοτικού
ΟΡΓΑΝΩΣΗ 1νο : Πξνζεγγίδσ θαη θαηαλνώ ηηο έλλνηεο θαη ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο κνπζηθήο
ΣΟΥΟΙ
Οη καζεηέο λα κπνξνχλ:
● Να επαλαιακβάλνπλ ζχλζεηα ξπζκηθά ζρήκαηα κε
ζαθή δηάθξηζε ζέζεο θαη άξζεο κηκεηηθά παίδνληαο ζε
κνπζηθά φξγαλα, ζε απηνζρέδηα ερνγφλα κέζα ή
ρξεζηκνπνηψληαο ερεξέο θηλήζεηο ζψκαηνο
● Να κπνξνχλ λα δηαβάζνπλ κηα ξπζκηθή παξηηηνχξα
κε ηηο βαζηθέο ξπζκηθέο αμίεο πνπ έρνπλ κάζεη θαη λα
ηελ εθηεινχλ κε ηηο αληίζηνηρεο ερεξέο θηλήζεηο
ζψκαηνο ή κε θξνπζηά κνπζηθά φξγαλα
● Να αληαπνθξίλνληαη βησκαηηθά ζην ειιηπέο κέηξν, ηε
ζπγθνπή θαη ηνλ αληηρξνληζκφ.
● Να ρηππνχλ ην κεισδηθφ ξπζκφ ηξαγνπδηψλ
● Να ρεηξίδνληαη κε άλεζε ηα ξπζκηθά νλφκαηα ησλ
ξπζκηθψλ αμηψλ πνπ καζαίλνπλ (ηίκξη, ηίξη ηίξη, ηη ηίξη,
ηξίνια)
● Να απηνζρεδηάδνπλ δηθά ηνπο ξπζκηθά ζρήκαηα ζην
πιαίζην ηνπ παικνχ ελφο κέηξνπ
● Να θαηαλνήζνπλ θαη λα αλαγλσξίδνπλ ηα ζχκβνια
ηεο επξσπατθήο ζεκεηνγξαθίαο φζνλ αθνξά ηε δηάξθεηα
ηνπ ήρνπ θαη ην ξπζκφ ηεο κνπζηθήο
●
Να
αληαπνθξίλνληαη
ςπρνθηλεηηθά
ζε
ραξαθηεξηζηηθνχο ξπζκνχο ειιεληθψλ θαη μέλσλ
ηξαγνπδηψλ κε κεηθηφ κέηξν π.ρ. 5/8, 7/8, 9/8, 8/8
 Να αλαπηχμνπλ ηελ αθνπζηηθή ηνπο κλήκε
αλαγλσξίδνληαο,
απνθσδηθνπνηψληαο
θαη
απνδίδνληαο ιεθηηθά κε ζπκβαηηθή θαη κε

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ

1.2. Ρπζκόο

- Μνπζηθή εθηέιεζε Ο εθπαηδεπηηθφο γξάθεη ζηνλ πίλαθα ηεο - Γηδαθηηθφ Παθέην

-Παικφο-ξπζκφο

ηάμεο ξπζκηθά ζρήκαηα πνπ απνηεινχλ δηαθνξεηηθέο κνξθέο ησλ
κεηθηψλ κέηξσλ 5/8 θαη 7/8 πνπ έρνπλ δηδαρζεί. Οη καζεηέο ηηο
εθηεινχλ αηνκηθά ζε θιάβεο:

-Ρπζκηθέο
αμίεο:
παξεζηηγκέλν φγδνν κε
δέθαην έθην, φγδνα κε
δχν δέθαηα έθηα,
-Μέηξα 2/4, 3/4, 4/4,
5/8, 7/8, 9/8
Διιηπέο
κέηξν,
ζπγθνπή,
αληηρξνληζκφο
(βησκαηηθά)

(3 + 2)
ελ

δπν ηξία

ελ

δπν

(3 + 2 +2)
ελ

ελ

δπν ηξία ελ δπν

δπν

ελ

δπν

ελ δπν

(2 + 2 + 3)
ελ δπν ηξία

Όπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, ν εθπαηδεπηηθφο εθηειεί ππνδεηγκαηηθά ην
ξπζκφ ζε θιάβεο ή ζπλδέεη ην ξπζκφ ησλ ζρεκάησλ κε αθνινπζίεο
ιέμεσλ ηνπ ίδηνπ ξπζκνχ γηα λα εληζρχζεη ηελ αθνπζηηθή κλήκε
ησλ καζεηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ δπζθνιίεο θαηά ηελ εθηέιεζε π.ρ.

ΤΛΙΚΑ-ΜΔΑ

«Μνπζηθή
Δ΄
Γεκνηηθνχ»
(Απνζηνιίδνπ Α., Εεπάηνπ Υ.),
ΟΔΓΒ 2007 Βηβιίν ΜαζεηήΣεηξάδην Δξγαζηψλ – Βηβιίν
Δθπαηδεπηηθνχ
Γηδαθηηθφ Παθέην
«Μνπζηθή
η΄
Γεκνηηθνχ»
(Θενδσξαθνπνχινπ
Μ.,
Παπαληψλεο
Γξ.,
Παξαζθεπνπνχινπ
Υ.
Α.,
πεηζηψηεο Η..), ΟΔΓΒ 2007 Βηβιίν
Μαζεηή-Σεηξάδην Δξγαζηψλ –
Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ
14 -Audio CD Γηδαθηηθψλ Παθέησλ
Μνπζηθήο & Μνπζηθνχ Αλζνινγίνπ
Γεκνηηθνχ
Π.Η. & ΤΠΔΠΘ 2008
● «Μνπζηθφ Αλζνιφγην Α΄-η΄
Γεκνηηθνχ»
(Μφζρνο
Κ.,Σνπκπαθάξε Ν., Σφκπιεξ Μ.),
ΟΔΓΒ 2009)
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ζπκβαηηθή ζεκεηνγξαθία ξπζκηθά ζρήκαηα
πά - κε

γξή- γν- ξα

Μνπζηθή γξαθή Σα ζχκβνια ηεο δηάξθεηαο ηνπ ήρνπ, ηεο ζησπήο
θαη ηνπ παικνχ ηεο κνπζηθήο, ζηε ζπκβαηηθή δπηηθή κνπζηθή
ζεκεηνγξαθία παξνπζηάδνληαη κε βάζε ηε καζεκαηηθή ηνπο ζρέζε
θαη ζχκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ηνπο νλφκαηα π.ρ

- Μνπζηθά φξγαλα Orff: Κιάβεο,
ηακπνπξίλν, ηξίγσλν,
Glockenspiel, θά.
- Πηάλν, αξκφλην
- CD Player
-Audio CD

κέηξν δπν

- Μνπζηθή εθηέιεζε Oη καζεηέο ηξαγνπδνχλ ην απνθξηάηηθν
«Καιφγεξνο δνπιεηά δελ ερ‘» (Θξάθεο). Παξάιιεια, έλα ηξίγσλν
θη έλα δεπγάξη θιάβεο πεξλνχλ ρέξη- ρέξη θη εηαηξηθά αλά δεπγάξηα
νη καζεηέο ζπλνδεχνπλ ξπζκηθά έλα γχξηζκα ηνπ ηξαγνπδηνχ π.ρ.
Καιφγεξνο δνπιεηά δελ ερ‘

ηά - κπνπξ ηνχ – κπνπξ
(ηξίγσλν)

ιε ιε ιε
(θιάβεο)

θαη ηη δνπιεηά λα θάκεη

ην ηά - κπνπξ θαη ηνπ ηνχ - κπνπξ
(ηξίγσλν)
(θιάβεο)
-Μνπζηθφ παηρλίδη Έλαο καζεηήο πξνηείλεη θη εθηειεί
ππνδεηγκαηηθά δηθέο ηνπ ερεξέο θηλήζεηο ηνπ ζψκαηνο γηα ηε
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ξπζκηθή απφδνζε ηνπ παικνχ ελφο κηθξνχ ζε δηάξθεηα
γισζζνδέηε. Οη ππφινηπνη καζεηέο ηνλ κηκνχληαη νκαδηθά. Ο
γισζζνδέηεο κπνξεί λα απνδνζεί θαη «θαηνπηξηθά» δειαδή κε
αληηζηξνθή ησλ αξρηθψλ ερεξψλ θηλήζεσλ π.ρ.

Κα - ιε-κέ – ξα θα -κε –ιηέ – ξε, θα -κε -ιηέ -ξε θα -ιε –κέ ξα
(παιακάθηα)
(ζηξάθεο)
(ζηξάθεο)
(παιακάθηα)
Παξαιιαγή1 Ο παίθηεο-αξρεγφο πνπ πξνηείλεη αθνινπζία ερεξψλ
θηλήζεσλ ζψκαηνο εθηειεί ππνδεηγκαηηθά ηηο ερεξέο ηνπ θηλήζεηο
ιέγνληαο παξάιιεια ην γισζζνδέηε: μεθηλά αξρηθά κε ξπζκηθή
αγσγή Largo θάλνληαο ζηαδηαθά accelerando ζε θάζε επαλάιεςε·
νη ππφινηπνη καζεηέο πξέπεη λα ηνλ αθνινπζήζνπλ νκαδηθά κε ηνλ
ίδην ξπζκφ.
Παξαιιαγή ηεο παξαιιαγήο1 Οη καζεηέο αθνινπζνχλ ην καέζηξν
ρσξίδνκελνη ζε δπν νκάδεο: ε κηα νκάδα θάλεη ηα παιακάθηα θαη ε
άιιε ηηο ζηξάθεο.
-Μνπζηθή εθηέιεζε
Μαζαίλνπλ λα εθηεινχλ ην παξαθάησ
ξπζκηθφ ostinato ζε θιάβεο ή ηνπκπειέθη θη έπεηηα ζπλνδεχνπλ κηα
νξγαληθή κνπζηθή κε ηνλ αληίζηνηρν ξπζκφ (βιέπε Δ΄-η΄
Γεκνηηθνχ 2.4. Μνπζηθέο ηνπ θφζκνπ):

-Μνπζηθή δεκηνπξγία Όινη (tutti) ρηππνχλ παιακάθηα ζηνλ παικφ
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ελφο κέηξνπ ησλ 4/4. ην επφκελν κέηξν αθνινπζεί παχζε
νινθιήξνπ γηα ηελ νκάδα θη έλαο καζεηήο (solo) απηνζρεδηάδεη
ζην ηακπνπξίλν έλα δηθφ ηνπ ξπζκηθφ ζρήκα. ην επφκελν κέηξν
παίδεη μαλά ε νκάδα ην κέξνο ηεο θαη ζην επφκελν απηνζρεδηάδεη ν
επφκελνο καζεηήο, θ.ν.θ

- Μνπζηθή δεκηνπξγία Έλαο καζεηήο πξνηείλεη θη εθηειεί
θσλεηηθά έλα δηθφ ηνπ απιφ ξπζκηθφ ζρήκα ζε ηξία κέηξα κε ηα
ξπζκηθά νλφκαηα πνπ έρνπλ κάζεη θαη ηηο αληίζηνηρεο ερεξέο
θηλήζεηο ζψκαηνο. Όινη νη καζεηέο επαλαιακβάλνπλ κηκεηηθά. ηε
ζπλέρεηα, ρσξίδνληαη ζε ηξεηο νκάδεο Α, Β, Γ θη εθηεινχλ κε ην
ηξίκεηξν σο ξπζκηθφ θαλφλα π.ρ.
Α

ηα
Οη καζεηέο λα κπνξνχλ:
● Να αθνινπζήζνπλ θσλεηηθά ηελ θαηεχζπλζε ηεο
αλέιημεο κηαο κεισδίαο πνπ αθνχλ γηα πξψηε θνξά θαη
ε νπνία εθηειείηαη ζην πηάλν
● Να ρεηξίδνληαη κε άλεζε ηα ζπκβνιηθά νλφκαηα
ηνληθνχ χςνπο ηεο δπηηθήο κνπζηθήο: λην, ξε, κη, θα,
ζνι, ια, ζη (πξνθνξηθά – αθνπζηηθά ή γξαπηά) πνπ
βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθή ζέζε (ςειά ή ρακειά)
αλάινγα κε ην ηνληθφ χςνο
● Να ηξαγνπδνχλ αηνκηθά θαη ζε νκάδεο κεισδίεο κε
ηνληθή αθξίβεηα
● Να ηξαγνπδνχλ κηα κεισδία ζε δηάθνξεο ηνληθφηεηεο
(ηξαλζπφξηε)

1.2. Σνληθό
Μεισδία

ύςνο-

Μεισδηθφ
κνηίβν,
πεληαηνληθέο θιίκαθεο,
κείδνλα – ειάζζνλα
θιίκαθα, χθεζε-δίεζε
(βησκαηηθά)

Β

ηα

Γ

ηί- ξη ηί- ξη ηα

ηί-- ηη

ηα

- Μνπζηθή εθηέιεζε Αθνχλ ηελ «Χδή ζηε ραξά» - Ode An die
Freude απφ ηελ Έλαηε πκθσλία ηνπ L.V. Beethoven ζε πνίεζε
F.V.Schiller.
Σξαγνπδνχλ ειιεληθή απφδνζε ηνπ πνηήκαηνο πξνζέρνληαο
ηδηαίηεξα λα απνδίδνπλ κε αθξίβεηα ηα κεισδηθά δηαζηήκαηα.

- Γηδαθηηθφ Παθέην
«Μνπζηθή
Δ΄
Γεκνηηθνχ»
(Απνζηνιίδνπ Α., Εεπάηνπ Υ.),
ΟΔΓΒ 2007 Βηβιίν ΜαζεηήΣεηξάδην Δξγαζηψλ – Βηβιίν
Δθπαηδεπηηθνχ
Γηδαθηηθφ Παθέην
«Μνπζηθή
η΄
Γεκνηηθνχ»
(Θενδσξαθνπνχινπ
Μ.,
Παπαληψλεο
Γξ.,
Παξαζθεπνπνχινπ
Υ.
Α.,
πεηζηψηεο Η..), ΟΔΓΒ 2007 Βηβιίν
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● Να θαηαλνήζνπλ εκπεηξηθά ηε ιεηηνπξγία ησλ
αιινηψζεσλ (δίεζε – χθεζε) θαη λα πξνζεγγίδνπλ
δηαηζζεηηθά ηε κείδνλα θαη ηελ ειάζζνλα θιίκαθα
● Να ηξαγνπδνχλ απφ κλήκεο κεισδίεο κε ηα νλφκαηα
ησλ θζφγγσλ ηνπο
● Να εθηεινχλ ζηε θινγέξα ή ζε ηνληθά κνπζηθά
φξγαλα κεισδίεο ηξαγνπδηψλ πνπ έρνπλ κάζεη
● Να ηξαγνπδνχλ αηνκηθά θαη ζε νκάδεο κεισδίεο κε
κίκεζε
● Να δεκηνπξγνχλ κεισδίεο ζηε θινγέξα ή ζην
glockenspiel
● Να εμνηθεησζνχλ κε ην ζχζηεκα ζπκβνιηζκνχ ηνπ
ηνληθνχ χςνπο ζηελ επξσπατθή κνπζηθή ζεκεηνγξαθία
 Να αλαπηχμνπλ ηελ αθνπζηηθή ηνπο κλήκε
αλαγλσξίδνληαο, απνθσδηθνπνηψληαο θαη απνδίδνληαο
ιεθηηθά κε ζπκβαηηθή θαη κε ζπκβαηηθή
ζεκεηνγξαθία κεισδηθά ζρήκαηα
 Να ηξαγνπδνχλ ζπγρξνληζκέλα αθνινπζψληαο ηηο
νδεγίεο ελφο καέζηξνπ θη έρνληαο επίγλσζε ηνπ ξφινπ
ηνπο κέζα ζην κνπζηθφ ζχλνιν

Μαζεηή-Σεηξάδην Δξγαζηψλ
Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ

–

14 -Audio CD Γηδαθηηθψλ Παθέησλ
Μνπζηθήο & Μνπζηθνχ Αλζνινγίνπ
Γεκνηηθνχ
Π.Η. & ΤΠΔΠΘ 2008
● «Μνπζηθφ Αλζνιφγην Α΄-η΄
Γεκνηηθνχ»
(Μφζρνο
Κ.,Σνπκπαθάξε Ν., Σφκπιεξ Μ.),
ΟΔΓΒ 2009)

- Μνπζηθή εθηέιεζε Μαζαίλνπλ ζηε θινγέξα ή ζην glockenspiel
ηα πξψηα νθηψ κέηξα –ζηε λην κείδνλα - απφ ηελ «Χδή ζηε ραξά»
- Ode An die Freude απφ ηελ Έλαηε πκθσλία ηνπ L.V. Beethoven
ζε πνίεζε F.V.Schiller.
-Μνπζηθή εθηέιεζε Γνθηκάδνπλ λα παίμνπλ ζηε θινγέξα ή ζην
glockenspiel ηα πξψηα νθηψ κέηξα απφ ηελ «Χδή ζηε ραξά» Ode An die Freude ηνπ L.v. Beethoven κεηαθεξκέλα ζηε θα
κείδνλα, παίδνληαο -κεηαμχ άιισλ - θαη ην θζφγγν ζη χθεζε.
-Μνπζηθή εθηέιεζε – Δλεξγεηηθή αθξφαζε Ο εθπαηδεπηηθφο
απηνζρεδηάδεη κηα κηθξή κνπζηθή θξάζε ζε κείδνλα θιίκαθα ζην
πηάλν θαη ηελ ζπλνδεχεη αξκνληθά. ηε ζπλέρεηα ηξαγνπδά ηε
κεισδία ππνδεηγκαηηθά κε ηα αληίζηνηρα νλφκαηα ησλ θζφγγσλ. Οη
καζεηέο επαλαιακβάλνπλ κηκεηηθά θαζψο ν εθπαηδεπηηθφο
ζπλνδεχεη ζην πηάλν
Παίδεη έπεηηα ηε θξάζε ζε ειάζζνλα θιίκαθα θαη ηξαγνπδά
ππνδεηγκαηηθά. Οη καζεηέο επαλαιακβάλνπλ κηκεηηθά. Ρσηά ηνπο
καζεηέο πνηεο νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο παξαηεξνχλ αλάκεζα ζηηο
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δπν εθηειέζεηο, ηη αίζζεζε ή ηη ζπλαηζζήκαηα ηνπο πξνθάιεζαλ.
ηε ζπλέρεηα, παίδεη ηε θξάζε θαη νη καζεηέο πξέπεη λα
δηαθξίλνπλ εάλ ήηαλ ζε κείδνλα ή ειάζζνλα ηξφπν.
-Δθηέιεζε Μνπζηθήο Οη καζεηέο καζαίλνπλ θη εθηεινχλ ην
ηξαγνχδη «Παξακχζη» (Γ.Εεξβνπιάθνο – η.Ξαξράθνο) θαζψο ν
εθπαηδεπηηθφο ζπλνδεχεη ζην πηάλν. Σξαγνπδνχλ ηηο δπν πξψηεο
ζηξνθέο ηνπ αθνινπζψληαο θάζε θνξά ηνλ εθπαηδεπηηθφ πνπ
εθηειεί ηε ζπλνδεία θάλνληαο
κεηαηξνπίεο ζε θνληηλέο
ηνληθφηεηεο. ε θάζε αιιαγή ηνληθφηεηαο παίδεη πξνεγνπκέλσο
ρσξηζηά ηελ αληίζηνηρε ζθάια θαη ηελ πξψηε ζπγρνξδία ζπλνδείαο
ηνπ ηξαγνπδηνχ.
-Γεκηνπξγία Μνπζηθήο Γεκηνπξγνχλ ηπραίνπο ζπλδπαζκνχο ησλ
ηεζζάξσλ θζφγγσλ (θα – κη – ξε – ια, ια – ζνι – θα – λην) ησλ
δπν πξψησλ θξάζεσλ ηεο εηζαγσγήο ηνπ ηξαγνπδηνχ «Παξακχζη»
(Γ.Εεξβνπιάθνο – η.Ξαξράθνο) θαη ηνπο ηξαγνπδνχλ –κε ηε
βνήζεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πνπ ζπλνδεχεη ζην πηάλν- ή ηνπο
εθηεινχλ ζηε θινγέξα.
-Γεκηνπξγία κνπζηθήο Απηνζρεδηάδνπλ ζε glockenspiel φπνπ έρεη
ζρεκαηηζηεί πεληαηνληθή θιίκαθα, ζπλζέζεηο ζε δηκεξή ή ηξηκεξή
κνξθή
-Μνπζηθή γξαθή Σα ζχκβνια απεηθφληζεο ηνπ ηνληθνχ χςνπο ζηε
ζπκβαηηθή κνπζηθή ζεκεηνγξαθία παξνπζηάδνληαη σο κέξε ελφο
ζπγθεθξηκέλνπ ζπζηήκαηνο κνπζηθήο γξαθήο. Παξάιιεια νη
καζεηέο γλσξίδνπλ θη άιια ζπζηήκαηα π.ρ. Βπδαληηλή
παξαζεκαληηθή, ζεκεηνγξαθία αξραίαο ειιεληθήο κνπζηθήο,
ζεκεηνγξαθίεο ζχγρξνλεο κνπζηθήο, θ.ά.
Οη καζεηέο λα κπνξνχλ:
● Να δηαθξίλνπλ ηε δηκεξή κνξθή, ηξηκεξή κνξθή θαη
κνξθή ξφλην ζε κνπζηθά έξγα

1.3.
Γηκεξήο
κνξθή,

Μνξθή
- Σξηκεξήο

-Δλεξγεηηθή αθξφαζε Οη καζεηέο αθνχλ ηξεηο κνπζηθέο ζπλζέζεηο
θαη δηαθξίλνπλ ηε κνξθή ηνπο θαηαγξάθνληαο θαηά ηελ αθξφαζε
ηε ζεηξά ησλ δηαθνξεηηθψλ κεξψλ: ην ηξαγνχδη ―Yellow
Submarine‖ ησλ Beatles (δηκεξήο κνξθή ΑΒ), ην ηξαγνχδη ―Vanita

- Γηδαθηηθφ Παθέην
«Μνπζηθή
Δ΄
Γεκνηηθνχ»
(Απνζηνιίδνπ Α., Εεπάηνπ Υ.),
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● Να δηαθξίλνπλ ην ζέκα θαη ηηο παξαιιαγέο ηνπ ζε έλα
κνπζηθφ έξγν κε κνξθή ζέκα θαη παξαιιαγέο
● Να δηαθξίλνπλ ηηο δηαθνξέο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ
κεξψλ ζε έλα κνπζηθφ έξγν
● Να ηξαγνπδνχλ εθθξαζηηθά κε αίζζεζε ησλ θξάζεσλ
 Να απηνζρεδηάδνπλ θαη λα ζπλζέηνπλ κε θίλεζε,
θσλή, φξγαλα, ερνγφλα αληηθείκελα θαη ην ζψκα
(body percussion) δίλνληαο έκθαζε ζηηο έλλνηεο ηεο
κνξθνινγίαο (ξνληφ, ζέκα θαη παξαιιαγέο, εξψηεζεαπάληεζε)

di vanita‖ ηνπ A.Branduardi (ηξηκεξήο κνξθή ΑΒΑ) θαη ην
«Κνλζέξην» ηνπ Μ.Υαηδηδάθη (κνξθή ξφλην ΑΒΑΓΑ)

Μνξθή Ρφλην,
Θέκα θαη παξαιιαγέο,
Αλνηθηή
θξάζε

–

θιεηζηή

-Δλεξγεηηθή αθξφαζε Αθνχλ ην «Υνξφ ησλ θχθλσλ» ηνπ
P.I.Tchaikovsky κε βάζε έλαλ «ράξηε αθξφαζεο» πνπ απεηθνλίδεη
ηε δηαδνρή ησλ κεξψλ Α Β Α θαη δηαθξίλνπλ ηηο δηαθνξέο ζηελ
ελνξρήζηξσζε ηνπ έξγνπ (A πλεπζηά – Β έγρνξδα θαη πλεπζηά – Α
πλεπζηά).
- Δθηέιεζε Μνπζηθήο Σξαγνπδνχλ εθθξαζηηθά ηηο θξάζεηο ηνπ
ηξαγνπδηνχ «Ζ Πέζηξνθα» -―Die Forelle‖ ηνπ F.Schubert ζε
ειιεληθή απφδνζε ηνπ πνηήκαηνο ηνπ C.F.Schubert

ΟΔΓΒ 2007 Βηβιίν ΜαζεηήΣεηξάδην Δξγαζηψλ – Βηβιίν
Δθπαηδεπηηθνχ
Γηδαθηηθφ Παθέην
«Μνπζηθή
η΄
Γεκνηηθνχ»
(Θενδσξαθνπνχινπ
Μ.,
Παπαληψλεο
Γξ.,
Παξαζθεπνπνχινπ
Υ.
Α.,
πεηζηψηεο Η..), ΟΔΓΒ 2007 Βηβιίν
Μαζεηή-Σεηξάδην Δξγαζηψλ –
Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ
14 -Audio CD Γηδαθηηθψλ Παθέησλ
Μνπζηθήο & Μνπζηθνχ Αλζνινγίνπ
Γεκνηηθνχ
Π.Η. & ΤΠΔΠΘ 2008
● «Μνπζηθφ Αλζνιφγην Α΄-η΄
Γεκνηηθνχ»
(Μφζρνο
Κ.,Σνπκπαθάξε Ν., Σφκπιεξ Μ.),
ΟΔΓΒ 2009)

-Δλεξγεηηθή αθξφαζε Αθνχλ ην ηέηαξην κέξνο απφ ην Κνπτληέην
ζε ια κείδνλα, D 667 "Ζ πέζηξνθα" ηνπ Franz Schubert θαη
δηαθξίλνπλ ην ζέκα θαη ηηο παξαιιαγέο ηνπ θαζψο «πεξλνχλ» απφ
ην θαζέλα απφ ηα πέληε κνπζηθά φξγαλα ηνπ θνπτληέηνπ: πηάλν,
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βηνιί, βηφια, βηνινληζέιν θαη θνληξακπάζν.
Ο εθπαηδεπηηθφο πξνεγνπκέλσο παίδεη ζην πηάλν ηε κεισδία
ηνπ ζέκαηνο θαη ηελ ηξαγνπδνχλ νη καζεηέο. Έπεηηα, παίδεη ην ζέκα
ζην πηάλν θαη πξαγκαηνπνηεί απιέο παξαιιαγέο ηνπ (π.ρ. πξνζζέηεη
λφηεο-κειίζκαηα, κεηαβάιεη ην κεισδηθά ξπζκφ, αιιάδεη ηελ
ελαξκφληζε απφ κείδνλα ζε ειάζζνλα θ.ά). Οη καζεηέο
πεξηγξάθνπλ δηαηζζεηηθά πνηεο δηαθνξέο παξαηήξεζαλ ζε θάζε
παξαιιαγή.
-Δλεξγεηηθή αθξφαζε Ο εθπαηδεπηηθφο παίδεη ζην πηάλν ηα
ηειεπηαία ελλέα κέηξα ηνπ Δζληθνχ Ύκλνπ –απφ ηε δεχηεξε
επαλάιεςε ηνπ ζηίρνπ «θαη ζαλ πξψηα αλδξεησκέλε ραηξ‘ σ ραηξ‘
Διεπζεξηά» έσο ην ηέινο κε ηελ ηξίηε επαλάιεςε ηνπ ζηίρνπ - θαη
νη καζεηέο δηαθξίλνπλ ηε δηαθνξά αλνηθηήο θξάζεο – δειαδή
θξάζεο πνπ δίλεη ηελ εληχπσζε φηη ζα αθνινπζήζεη ζπλέρεηα-θαη
θιεηζηήο θξάζεο – δειαδή θξάζεο πνπ δίλεη ηελ εληχπσζε ηέινπο.

Οη καζεηέο λα κπνξνχλ:
● Να δεκηνπξγήζνπλ κε κνπζηθά φξγαλα «ερν-εηθφλεο»
πνπ πεξηγξάθνληαη κέζσ ηνπ ερνρξψκαηνο θαη ησλ
κεηαβνιψλ ηεο δπλακηθήο θαη ηεο ξπζκηθήο αγσγήο
● Να πεξηγξάςνπλ ηε δπλακηθή αγσγή ελφο κνπζηθνχ

1.4. Γπλακηθή Αγσγή
Όξνη
δπλακηθήο
αγσγήο
(piano,
forte,
fortissimo, pianissimo,

-Γεκηνπξγία Μνπζηθήο Οη καζεηέο αθνχλ ερνγξαθεκέλνπο
θπζηθνχο ήρνπο πνπ παξνπζηάδνπλ κεγάιεο δηαθπκάλζεηο
δπλακηθήο π.ρ. ζηαγφλεο βξνρήο πνπ εμειίζζνληαη ζε θαηαηγίδα,
ήξεκε ζάιαζζα πνπ εμειίζζεηαη ζηαδηαθά ζε ηξηθπκία θ.ά. θη
έπεηηα νκαδνζπλεξγαηηθά - θαηά νκάδεο 4-5 καζεηψλ - ε θάζε

- Γηδαθηηθφ Παθέην
«Μνπζηθή
Δ΄
Γεκνηηθνχ»
(Απνζηνιίδνπ Α., Εεπάηνπ Υ.),
ΟΔΓΒ 2007 Βηβιίν ΜαζεηήΣεηξάδην Δξγαζηψλ – Βηβιίν
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έξγνπ πξνγξακκαηηθήο κνπζηθήο κε ηνπο βαζηθνχο
φξνπο πεξηγξαθήο ηεο δπλακηθήο αγσγήο

crescendo, diminuendo)

νκάδα παξνπζηάδεη παίδνληαο ζε κνπζηθά φξγαλα ηε δηθή ηεο
ελνξρεζηξσκέλε ερεηηθή απφδνζε ηνπ θπζηθνχ θαηλνκέλνπ πνπ
επέιεμε λα πεξηγξάςεη.
- Δλεξγεηηθή αθξφαζε Αθνχλ ην ―Waltz‖ απφ ηε νπίηα ―Masquerade‖
ηνπ A.Khachaturian θαη ζεκεηψλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αθξφαζεο κε
ζπκβαηηθνχο φξνπο ηεο δπλακηθήο αγσγήο ηε δηαδνρή ησλ θαηαζηάζεσλ
θαη ησλ κεηαβνιψλ ηεο δπλακηθήο αγσγήο

Οη καζεηέο:
● Να πεξηγξάθνπλ ηηο κεηαβνιέο ηεο ξπζκηθήο αγσγήο
ζε έλα κνπζηθφ έξγν ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο βαζηθνχο
φξνπο πεξηγξαθήο ηεο ξπζκηθήο αγσγήο
● Να δεκηνπξγήζνπλ έλα ερεηηθφ δξψκελν κε
δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο θαη κεηαβνιέο ηεο ξπζκηθήο
αγσγήο

1.5. Ρπζκηθή Αγσγή
Όξνη ξπζκηθήο αγσγήο
(ηαρχηεηα)
(allegro,
adagio,
accelerando,
ritardando)

-- Δλεξγεηηθή αθξφαζε Αθνχλ κνπζηθά έξγα κε δηαθνξεηηθή
ξπζκηθή αγσγή θη επηιέγνπλ γηα ηνλ θαζέλα ηνλ θαηάιιειν
ζπκβαηηθφ φξν πεξηγξαθήο ξπζκηθήο αγσγήο π.ρ. ηελ αξρή απφ
θαζέλα απφ ηα ηξία κέξε ηνπ Κνλζέξηνπ γηα βηνιί ζε ια ειάζζνλα
RV356 Op.3 ηνπ A.Vivaldi (Allegro – Largo – Presto)
- Γεκηνπξγία κνπζηθήο Οη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε 4 - 5 νκάδεο
νξγάλσλ. Σα κέιε θάζε νκάδαο πεηξακαηίδνληαη κε πνηθίινπο
ηξφπνπο παξαγσγήο δηαθνξεηηθψλ ερνρξσκάησλ ησλ νξγάλσλ θαη
θαζνξίδνπλ κηα ζεηξά δηαδνρήο ηνπο. ηε ζπλέρεηα νη νκάδεο
παξνπζηάδνπλ έλα ερεηηθφ δξψκελν κε βάζε ηνπο πεηξακαηηζκνχο
πνπ πξνεγήζεθαλ αθνινπζψληαο παξάιιεια ηηο νδεγίεο ελφο
αξρεγνχ-καέζηξνπ πνπ απνδίδεη ρεηξνλνκηθά θαηαζηάζεηο θαη
κεηαβνιέο ηεο ξπζκηθήο αγσγήο.

Δθπαηδεπηηθνχ
Γηδαθηηθφ Παθέην
«Μνπζηθή
η΄
Γεκνηηθνχ»
(Θενδσξαθνπνχινπ
Μ.,
Παπαληψλεο
Γξ.,
Παξαζθεπνπνχινπ
Υ.
Α.,
πεηζηψηεο Η..), ΟΔΓΒ 2007 Βηβιίν
Μαζεηή-Σεηξάδην Δξγαζηψλ –
Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ
14 -Audio CD Γηδαθηηθψλ Παθέησλ
Μνπζηθήο & Μνπζηθνχ Αλζνινγίνπ
Γεκνηηθνχ
Π.Η. & ΤΠΔΠΘ 2008
- Γηδαθηηθφ Παθέην
«Μνπζηθή
Δ΄
Γεκνηηθνχ»
(Απνζηνιίδνπ Α., Εεπάηνπ Υ.),
ΟΔΓΒ 2007 Βηβιίν ΜαζεηήΣεηξάδην Δξγαζηψλ – Βηβιίν
Δθπαηδεπηηθνχ
Γηδαθηηθφ Παθέην
«Μνπζηθή
η΄
Γεκνηηθνχ»
(Θενδσξαθνπνχινπ
Μ.,
Παπαληψλεο
Γξ.,
Παξαζθεπνπνχινπ
Υ.
Α.,
πεηζηψηεο Η..), ΟΔΓΒ 2007 Βηβιίν
Μαζεηή-Σεηξάδην Δξγαζηψλ –
Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ
14 -Audio CD Γηδαθηηθψλ Παθέησλ
Μνπζηθήο & Μνπζηθνχ Αλζνινγίνπ
Γεκνηηθνχ
Π.Η. & ΤΠΔΠΘ 2008
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Οη καζεηέο λα κπνξνχλ:
● Να θαηαλνήζνπλ ηελ θαηάηαμε ησλ κνπζηθψλ
νξγάλσλ
● Να δηαθξίλνπλ ην ερφρξσκα ησλ κνπζηθψλ νξγάλσλ
ηεο ζπκθσληθήο νξρήζηξαο
● Να δηαθξίλνπλ ην ερφρξσκα ησλ ειιεληθψλ ιατθψλ
κνπζηθψλ νξγάλσλ
● Να γλσξίζνπλ κνπζηθά φξγαλα άιισλ ιαψλ θαη
πνιηηηζκψλ
● Να αλαγλσξίδνπλ κνπζηθά φξγαλα ζε ζχλνια ηδαδ,
ξνθ θαη άιισλ εηδψλ κνπζηθήο
● Να πεηξακαηίδνληαη κε δηαθνξεηηθά ερνρξψκαηα
νξγάλσλ ρξεζηκνπνηψληαο απιφ κνπζηθφ ινγηζκηθφ

1.6. Ηρόρξσκα
Φπζηθνί
θαη
ειεθηξνληθνί ήρνη
Δίδε θσλψλ
Δίδε νξρήζηξαο
Διιεληθά θαη μέλα
παξαδνζηαθά φξγαλα
χλνια
κνπζηθήο

ζχγρξνλεο

-Δλεξγεηηθή αθξφαζε Αθνχλ ερνγξαθεκέλα απνζπάζκαηα
κνπζηθψλ έξγσλ γηα ζπκθσληθή νξρήζηξα θαη πξνζπαζνχλ λα
αλαγλσξίζνπλ ην ερφρξσκα ησλ δηαθνξεηηθψλ νξγάλσλ
επηιέγνληαο θάζε θνξά ηελ αληίζηνηρε εηθφλα ηνπ κνπζηθνχ
νξγάλνπ πνπ άθνπζαλ ζε εθπαηδεπηηθφ θχιιν εξγαζίαο πνπ ηνπο
έρεη δνζεί.

- Γηδαθηηθφ Παθέην
«Μνπζηθή
Δ΄
Γεκνηηθνχ»
(Απνζηνιίδνπ Α., Εεπάηνπ Υ.),
ΟΔΓΒ 2007 Βηβιίν ΜαζεηήΣεηξάδην Δξγαζηψλ – Βηβιίν
Δθπαηδεπηηθνχ

-Δλεξγεηηθή αθξφαζε Γηαθξίλνπλ ην ερφρξσκα ησλ ειιεληθψλ
ιατθψλ κνπζηθψλ νξγάλσλ θαηά ηελ αθξφαζε ερνγξαθεκέλσλ
απνζπαζκάησλ δεκνηηθήο, ξεκπέηηθεο, αζηηθήο επηαλεζηαθήο θαη
ζχγρξνλεο ειιεληθήο κνπζηθήο θαη θαηαηάζζνπλ ηα φξγαλα κε
βάζε ηηο ηέζζεξηο βαζηθέο θαηεγνξίεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαηάηαμεο
Hornbostel – Sachs (Ηδηφθσλα- Μεκβξαλφθσλα – Υνξδφθσλα –
Αεξφθσλα).

Γηδαθηηθφ Παθέην
«Μνπζηθή
η΄
Γεκνηηθνχ»
(Θενδσξαθνπνχινπ
Μ.,
Παπαληψλεο
Γξ.,
Παξαζθεπνπνχινπ
Υ.
Α.,
πεηζηψηεο Η..), ΟΔΓΒ 2007 Βηβιίν
Μαζεηή-Σεηξάδην Δξγαζηψλ –
Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ

-Δλεξγεηηθή αθξφαζε Αθνχλ θαη παξαθνινπζνχλ δσληαλέο
εθηειέζεηο δηαθνξεηηθψλ εηδψλ κνπζηθήο απ‘ φινλ ηνλ θφζκν ζην
Γηαδίθηπν παξαηεξψληαο ηε κνξθή θαη ην ερφρξσκα ησλ
αληίζηνηρσλ κνπζηθψλ νξγάλσλ.
-Δθηέιεζε Μνπζηθήο
Αλαδεηνχλ ζην Γηαδίθηπν δσληαλέο
καγλεηνζθνπεκέλεο εκθαλίζεηο θσλεηηθψλ ζπλφισλ
πνπ
εξκελεχνπλ a capella εηδηθέο κεηαγξαθέο νξγαληθψλ κνπζηθψλ
έξγσλ γηα θσλεηηθή απφδνζε π.ρ. ε Πέπκηε πκθσλία ηνπ
Beethoven απφ ην θσλεηηθφ ζχλνιν Swingle Sisters Οη καζεηέο
παξαηεξνχλ πσο ηα κέιε ζρεκαηίδνπλ θαη δηακνξθψλνπλ κε ηε
θσλή ηνπο δηαθνξεηηθά ερνρξψκαηα θαη πσο απηά ερνχλ θαη
ζπλερνχλ κεηαμχ ηνπο
-Μνπζηθή Γεκηνπξγία Με βάζε ηηο δπλαηφηεηεο ελφο ινγηζκηθνχ
κνπζηθήο δεκηνπξγνχλ πνηθίιεο κεισδηθέο γξακκέο πάλσ ζε έλα
δεδνκέλν ξπζκηθφ κνηίβν θαη ηηο ελνξρεζηξψλνπλ κε
δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο θη αληίζηνηρεο κεηαβνιέο δπλακηθήο θαη
ξπζκηθήο αγσγήο. ηε ζπλέρεηα αθνχλ θαη αμηνινγνχλ ηα
απνηειέζκαηα ησλ πεηξακαηηζκψλ ηνπο, . π.ρ. εξγάδνληαη κε βάζε
ην ξπζκηθφ κνηίβν:

14
-Audio
CD
Γηδαθηηθψλ
Παθέησλ Μνπζηθήο & Μνπζηθνχ
Αλζνινγίνπ Γεκνηηθνχ
Π.Η. & ΤΠΔΠΘ 2008
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Οη καζεηέο λα κπνξνχλ:
● Να δηαθξίλνπλ δηαηζζεηηθά ηε δηαθνξά κεηαμχ
κνλνθσλίαο, νκνθσλίαο θαη πνιπθσλίαο
● Να δηαθξίλνπλ δηαηζζεηηθά ζχκθσλεο θαη δηάθσλεο
ζπλερήζεηο
● Να ηξαγνπδνχλ δίθσλνπο θαη ηξίθσλνπο απινχο
θαλφλεο, απιά κεισδηθά νζηηλάηη θαζψο θαη ηξαγνχδηα
κε απιφ ηζνθξάηεκα
● Να δηαθξίλνπλ δηαηζζεηηθά ηα κνλνθσληθά θαη
πνιπθσληθά κνπζηθά φξγαλα
● Να δεκηνπξγνχλ ζπλερήζεηο κε κεισδηθά θαη ηνληθά
θξνπζηά φξγαλα
 Να εθηεινχλ ηαπηφρξνλα δπν ή πεξηζζφηεξα απιά
‗ζηξψκαηα‘ ξπζκνχ ή κεισδίαο
 Να απηνζρεδηάδνπλ θαη λα ζπλζέηνπλ απιά ξπζκηθά
θαη κεισδηθά νζηηλάηη ζπλνδεχνληαο ηα ηξαγνχδηα
ηνπο

1.7. πλήρεζε
Μνλνθσλία,
Οκνθσλία, Πνιπθσλία
(Βησκαηηθά)
ΜνλνθσληθάΠνιπθσληθά κνπζηθά
φξγαλα
Γίθσλνη-Σξίθσλνη
θαλφλεο

-Δλεξγεηηθή αθξφαζε Αθνχλ ραξαθηεξηζηηθά ερνγξαθεκέλα
απνζπάζκαηα κνλνθσληθήο, νκνθσληθήο θαη πνιπθσληθήο
κνπζηθήο απφ ηελ ειιεληθή βπδαληηλή εθθιεζηαζηηθή θαη δεκνηηθή
παξάδνζε θη απφ ηε ιφγηα δπηηθή παξάδνζε θαη δηαθξίλνπλ
δηαηζζεηηθά ην δηαθνξεηηθφ ηνπο «άθνπζκα».
-Δθηέιεζε κνπζηθήο Σξεηο καζεηέο παίδνπλ ηαπηφρξνλα απφ έλαλ
θζφγγν κίαο ζχκθσλεο ζπλήρεζεο θη έπεηηα κηαο δηάθσλεο θη
έπεηηα πεηξακαηίδνληαη γηα λα βξνπλ άιιεο αληίζηνηρεο ζπλερήζεηο.
- Δλεξγεηηθή αθξφαζε Αθνχλ ραξαθηεξηζηηθά ερνγξαθεκέλα
απνζπάζκαηα κνλνθσληθψλ θαη πνιπθσληθψλ νξγάλσλ θαη
δηαθξίλνπλ αθνπζηηθά ηε δηαθνξά ηνπο.
- Μνπζηθή εθηέιεζε Μαζαίλνπλ θη εθηεινχλ δίθσλνπο ή
ηξίθσλνπο θαλφλεο π.ρ. ―Viva la Musica‖ ηνπ Michael Praetorius:

Μνπζηθά φξγαλα Orff: Κιάβεο,
ηακπνπξίλν, ηξίγσλν,
glockenspiel
- Πηάλν, αξκφλην
-Audio CD
- CD Player
- Γηδαθηηθά Παθέηα
«Μνπζηθή
Δ΄
Γεκνηηθνχ»
(Απνζηνιίδνπ Α., Εεπάηνπ Υ.),
ΟΔΓΒ 2007
«Μνπζηθή
η΄
Γεκνηηθνχ»
(Θενδσξαθνπνχινπ
Μ.,
Παπαληψλεο
Γξ.,
Παξαζθεπνπνχινπ
Υ.
Α.,
πεηζηψηεο Η..), ΟΔΓΒ 2007
Audio CD Γηδαθηηθψλ Παθέησλ
-«Μνπζηθφ

Αλζνιφγην
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Α΄-

η΄Γεκνηηθνχ»
(Μφζρνο
Κ.,Σνπκπαθάξε Ν., Σφκπιεξ Μ.),
ΟΔΓΒ 2009)
-5 Audio CD Αλζνινγίνπ
- CD Player
-Πηάλν, αξκφλην

-- Δλεξγεηηθή αθξφαζε Αθνχλ ην Canon in D major ηνπ
J.Pachelbel θαη δηαθξίλνπλ θάζε θνξά ηελ είζνδν ηνπ ζέκαηνο κε
ηε βνήζεηα ελφο « ράξηε αξφαζεο» ηεο κνπζηθήο
- Δλεξγεηηθή αθξφαζε ΟΑθνχλ ην πνιπθσληθφ ηξαγνχδη απφ ηε
Βφξεην Ήπεηξν «Γεξπνιίηηζζα» θαη παξαθνινπζνχλ αθνπζηηθά ην
«πιέμηκν» ησλ θσλψλ.
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ 2νο Γλσξίδσ ηα είδε ηεο κνπζηθήο ζπγρξνληθά, δηαρξνληθά θαη γεσγξαθηθά
ΣΟΥΟΙ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Οη καζεηέο λα κπνξνχλ:
● Να ηξαγνπδνχλ ζχλζεηα – απφ άπνςε κνπζηθήο θαη
ιφγνπ - ειιεληθά παξαδνζηαθά ηξαγνχδηα κε ξπζκηθή
θαη κεισδηθή αθξίβεηα
● Να πξνζεγγίδνπλ ηελ νξγαληθή ζχλδεζε ηεο ειιεληθήο
κνπζηθήο παξάδνζεο κε ην ρψξν, ην ρξφλν θαη ηελ
θνηλσληθή δσή ησλ αλζξψπσλ
● Να επαηζζεηνπνηεζνχλ απέλαληη ζην πεξηβάιινλ κέζα
απφ δεκνηηθά ειιεληθά ηξαγνχδηα πνπ πεγάδνπλ απφ
ηελ αιιειέλδεηε ζρέζε ηνπ αλζξψπνπ κε ηε θχζε
● Να βηψζνπλ ηε ζεκαζία ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ
νξφζεκσλ γηα ηελ παηξίδα καο θαη λα θαηαλνήζνπλ ην
ξφιν ηεο κνπζηθήο ζε ζρέζε κε εθείλα
● Να ςάιινπλ βπδαληηλνχο εθθιεζηαζηηθνχο χκλνπο θαη
λα εθηεινχλ ζξεζθεπηηθά παξαδνζηαθά ηξαγνχδηα σο
έθθξαζε ζξεζθεπηηθνχ βηψκαηνο ζε ζρέζε κε ενξηέο
ηεο νξζφδνμεο εθθιεζίαο
● Να εθηεινχλ κεισδίεο παξαδνζηαθψλ ηξαγνπδηψλ ζε
κνπζηθά φξγαλα
● Να εθηεινχλ ζε θξνπζηά κνπζηθά φξγαλα ην κεισδηθφ
ξπζκφ παξαδνζηαθψλ ειιεληθψλ ηξαγνπδηψλ πνπ
καζαίλνπλ
 Να ζέβνληαη θαη λα εθηηκνχλ ηε κνπζηθή θιεξνλνκηά
ηνπ ηφπνπ καο σο κέξνο ηεο πνιηηηζκηθήο ηνπο
ηαπηφηεηαο.

2.1.
Διιεληθή
κνπζηθή παξάδνζε
Γεκνηηθή κνπζηθή
Βπδαληηλή
εθθιεζηαζηηθή
κνπζηθή

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ

ΤΛΙΚΑ-ΜΔΑ

-Δθηέιεζε Μνπζηθήο Μαζαίλνπλ ειιεληθά δεκνηηθά ηξαγνχδηα
απαηηεηηθά απφ άπνςε ξπζκνχ, κεισδίαο θαη ιφγνπ απ‘ φιν ηνλ
ειιαδηθφ ρψξν. π.ρ. ηα ηξαγνχδηα «Σδηβαέξη κνπ» (Μηθξά Αζία),
Καλειφξηδα (Μηθξά Αζία), «Κνληνχια Λεκνληά» (Ζπείξνπ), Έρε
γεηα Παλαγηά (Πνιίηηθν), Σδάλεκ‘ πνηακέ κνπ (Βψιαθα Γξάκαο),
«Σν Γεθχξη ηεο Άξηαο» (θηάζνπ), «Πφηε ζα θάλεη μαζηεξηά»
(Κξήηεο) θ.ά. Μαζαίλνπλ παξαδνζηαθά ηξαγνχδηα απφ φιν ηνλ
ειιαδηθφ ρψξν ζε ζρέζε κε ηνλ θχθιν ηνπ ρξφλνπ: Κάιαληα
Γσδεθαεκέξνπ, Υειηδνλίζκαηα, απνθξηάηηθα παηδηθά ηξαγνχδηα,
Κάιαληα ηνπ Λαδάξνπ, ηξαγνχδηα ηεο θνχληαο θ.ά. π.ρ «Άλαξρνο
Θεφο» (Κάιαληα Βπδαληηλά Υξηζηνπγέλλσλ Κνηπψξσλ Πφληνπ),
«Καιήλ εζπέξαλ άξρνληεο» (Κάιαληα Υξηζηνπγέλλσλ Κξήηεο)
«Αξρηκεληά θη αξρηρξνληά» (Κάιαληα Πξσηνρξνληάο Εαθχλζνπ),
«ήκεξνλ ηα Φψηα» (Κάιαληα Φψησλ Πάηκνπ), Πεξπεξνχλα
Αηαλήο Κνδάλεο, θ.ά.

- Γηδαθηηθφ Παθέην
«Μνπζηθή
Δ΄
Γεκνηηθνχ»
(Απνζηνιίδνπ Α., Εεπάηνπ Υ.),
ΟΔΓΒ 2007 Βηβιίν ΜαζεηήΣεηξάδην Δξγαζηψλ – Βηβιίν
Δθπαηδεπηηθνχ

-Δθηέιεζε Μνπζηθήο Μαζαίλνπλ βπδαληηλνχο εθθιεζηαζηηθνχο
χκλνπο π.ρ. «Ζ Γέλλεζίο νπ Υξηζηέ ν Θεφο»-Απνιπηίθην
Υξηζηνπγέλλσλ, «Σε Τπεξκάρσ ηξαηεγψ», θ.ά. θαη ςάιινπλ κε
ζπλνδεία ηζνθξάηε. Σξαγνπδνχλ αθφκε Δγθψκηα Δπηηαθίνπ

14
-Audio
CD
Γηδαθηηθψλ
Παθέησλ Μνπζηθήο & Μνπζηθνχ
Αλζνινγίνπ Γεκνηηθνχ
Π.Η. & ΤΠΔΠΘ 2008
● «Μνπζηθφ Αλζνιφγην Α΄-η΄
Γεκνηηθνχ»
(Μφζρνο
Κ.,Σνπκπαθάξε Ν., Σφκπιεξ Μ.),
ΟΔΓΒ 2009)

- Δθηέιεζε Μνπζηθήο Μαζαίλνπλ παξαδνζηαθά ηξαγνχδηα πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ εζληθή ενξηή ζηηο 25 Μαξηίνπ, π.ρ. «Θνχξηνο»
«Γψδεθα Δπδσλάθηα», «αξάληα παιηθάξηα», «Ο Γέξν –
θιέθηεο», θ.ά.
-Δλεξγεηηθή Αθξφαζε ην πιαίζην ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ
«Δκκέιεηα» αθνχλ Αθξηηθά Γεκνηηθά ηξαγνχδηα

Γηδαθηηθφ Παθέην
«Μνπζηθή
η΄
Γεκνηηθνχ»
(Θενδσξαθνπνχινπ
Μ.,
Παπαληψλεο
Γξ.,
Παξαζθεπνπνχινπ
Υ.
Α.,
πεηζηψηεο Η..), ΟΔΓΒ 2007 Βηβιίν
Μαζεηή-Σεηξάδην Δξγαζηψλ –
Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ

 Δθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ
«Δκκέιεηα» (Δ.Αλαζηαζηάδνπ, θ.ά.
ΟΔΓΒ)
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Δθηέιεζε Μνπζηθήο Παίδνπλ ζηε θινγέξα ηε κεισδία απφ ην
Θνχξην ηνπ Ρήγα Φεξαίνπ (Δθδνρή Γ.νχηδνπ)
Δθηέιεζε Μνπζηθήο Οη καζεηέο ζπλνδεχνπλ ξπζκηθά ην ηξαγνχδη
«Γψδεθα Δπδσλάθηα» ζην ληνπκπειέθη κε ην ξπζκηθφ ostinato:

Γψδεθα Δπδσλάθηα

-
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-Δλεξγεηηθή αθξφαζε Αθνχλ ερνγξαθεκέλε εθηέιεζε ηνπ
Δπηηάθηνπ ηνπ εηθίινπ πξνζεγγίδνληαο ην λφεκα ηνπ θεηκέλνπ
απφ ην «ζθφιην» θαη παξαηεξνχλ εηθφλα απφ ηελ επηηχκβηα ζηήιε
-ζηελ νπνία είλαη ραξαγκέλν – ε νπνία βξέζεθε ζηηο Σξάιιεηο ηεο
Μηθξάο Αζίαο ην 1883 θαη ρξνλνινγείηαη απφ ην 150 π.Υ.
Πεξηγξάθνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ηνπο δεκηνχξγεζε ε κνπζηθή.
Οη καζεηέο λα κπνξνχλ:
● Να ληψζνπλ ηελ αηζζεηηθή ζπγθίλεζε απφ ηελ
αθξφαζε θαη ηελ εθηέιεζε ηξαγνπδηψλ κεινπνηεκέλεο
Διιεληθήο πνίεζεο
● Να βηψζνπλ ηε ζεκαζία ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ
νξφζεκσλ γηα ηελ παηξίδα καο θαη λα θαηαλνήζνπλ ην
ξφιν ηεο κνπζηθήο ζε ζρέζε κε εθείλα
● Να απνηηκνχλ θαη λα αμηνινγνχλ δηαηζζεηηθά ηελ
επαθή κε ηα αγαζά ηεο ηέρλεο θαη ην σξαίν
● Να εθθέξνπλ θαη λα αξζξψλνπλ κε άλεζε θαη
αθξίβεηα ην ιφγν κε ηε κεισδία θαη ην ξπζκφ ηεο
κνπζηθήο

2.2. Αζηηθή ιατθή
κνπζηθήΜεινπνηεκέλε
πνίεζε-΄Διιελεο
ζπλζέηεούγρξνλνη
Έιιελεο
ηξαγνπδνπνηνί

- Δθηέιεζε Μνπζηθήο Τξαγνύδηα γηα εζληθέο ενξηέο θη επεηείνπο Οη
καζεηέο καζαίλνπλ ηξαγνχδηα απαηηεηηθά απφ άπνςε ξπζκνχ,
κεισδίαο θαη ιφγνπ πνπ ζπλδένληαη κε ην έπνο ηνπ 40‘, ηελ
Καηνρή θαη ηελ Απειεπζέξσζε π.ρ. «Νηνχηζε - Νηνχηζε»
(Γ.Οηθνλνκίδεο – Θ.αθειιαξίδεο), «Σεο Γηθαηνζχλεο Ήιηε
Ννεηέ» (Ο.Διχηε – Μ.Θενδσξάθε), «Άκα ηειηψζεη ν πφιεκνο»
(Η.Κακπαλέιιε – Μ.Θενδσξάθε) θ.ά., κε ηελ εμέγεξζε ηνπ
Πνιπηερλείνπ «Πξννζθχλεκα» (Η.Κακπαλέιιε – η.Ξαξράθνπ),
«Δδψ είλαη έλα θσο αδεξθηθφ» (Γ.Ρίηζνπ – Υξ.Λενληή) θαη κε ηελ
εζληθή ενξηή ζηηο 25 Μαξηίνπ «Άθξα ηνπ ηάθνπ ζησπή»
(Γ.νισκνχ – Γ.Μαξθφπνπινπ), «Σζάκηθνο» (Ν.ΓθάηζνπΜ.Υαηδηδάθη) θαη ηηο νθηψ πξψηεο ζηξνθέο απφ ηνλ «Ύκλν εηο ηελ
Διεπζεξίαλ» ηνπ Γ.νισκνχ ζε κεινπνίεζε ηνπ Ν.Υ.Μάληδαξνπ.
-Δθηέιεζε Μνπζηθήο Μαζαίλνπλ θαληάδεο, αζηηθά ειαθξά θαη
ιατθά ηξαγνχδηα π.ρ. «Λαινχλ η‘αεδφληα» (Γ.Λαπξάγθα), «Ξεθηλά
κηα ςάξνπνχια» (Γ.Γθφγθνπ), «Οη ζαιαζζηλνί» (η.Γεξάλε –
Γ.Εακπέηα) θ.ά.
- Δθηέιεζε Μνπζηθήο Μαζαίλνπλ λεφηεξα ειιεληθά ηξαγνχδηα
απαηηεηηθά απφ άπνςε ξπζκνχ, κεισδίαο θαη ιφγνπ π.ρ.
«Σξεινβάπνξν» (Ο.Διχηε – Γ.Λάγηνπ), «Σν ζαιαζζηλφ ηξηθχιιη»
(Ο.Διχηε – Λ.Κφθνηνπ), «Κεκάι» (Ν.Γθάηζνπ – Μ.Υαηδηδάθη),
«Αζαλαζία» (Ν.Γθάηζνπ – Μ.Υαηδηδάθη), «Κνπβέληα κ‘ έλα
ινπινχδη» (Γ.Ρίηζνπ – Μ.Θενδσξάθε), «Σξίην ηξαγνχδη γηα
πνληίθηα» (Γ.Κνπξνππνχ), «Πνπ πάεη ν θαηξφο πνπ θεχγεη»
(Μ.Κξηεδή – Γ.Μαξαγθφπνπινπ),
«Μηα ε Άλνημε»

- Γηδαθηηθφ Παθέην
«Μνπζηθή
Δ΄
Γεκνηηθνχ»
(Απνζηνιίδνπ Α., Εεπάηνπ Υ.),
ΟΔΓΒ 2007 Βηβιίν ΜαζεηήΣεηξάδην Δξγαζηψλ – Βηβιίν
Δθπαηδεπηηθνχ
Γηδαθηηθφ Παθέην
«Μνπζηθή
η΄
Γεκνηηθνχ»
(Θενδσξαθνπνχινπ
Μ.,
Παπαληψλεο
Γξ.,
Παξαζθεπνπνχινπ
Υ.
Α.,
πεηζηψηεο Η..), ΟΔΓΒ 2007 Βηβιίν
Μαζεηή-Σεηξάδην Δξγαζηψλ –
Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ
14
-Audio
CD
Γηδαθηηθψλ
Παθέησλ Μνπζηθήο & Μνπζηθνχ
Αλζνινγίνπ Γεκνηηθνχ
Π.Η. & ΤΠΔΠΘ 2008
● «Μνπζηθφ Αλζνιφγην Α΄-η΄
Γεκνηηθνχ»
(Μφζρνο
Κ.,Σνπκπαθάξε Ν., Σφκπιεξ Μ.),
ΟΔΓΒ 2009)
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Οη καζεηέο λα κπνξνχλ:
● Να πξνζεγγίζνπλ ηελ έλλνηα ηεο δηαρξνληθφηεηαο ηεο
κνπζηθήο θαη ηνλ ξφιν ησλ δεκηνπξγψλ ηεο
 Να αθξναζζνχλ κε επαηζζεζία έλα έξγν ιφγηαο
δπηηθήο κνπζηθήο λα εθθξαζηνχλ κέζα απφ απηφ θαη
λα εμσηεξηθεχζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο
● Να κπνξνχλ λα δηαθξίλνπλ θαηά ηελ αθξφαζε ελφο
κνπζηθνχ έξγνπ ηα δνκηθά θη εθθξαζηηθά ζηνηρεία ηνπ
θαη λα παξαθνινπζήζνπλ ηελ εμέιημή ηνπο ζε φιε ηε
δηάξθεηά ηνπ

2.3. Λόγηα
Μνπζηθή –

Γπηηθή

Μνπζηθνί ζπλζέηεο
θαη εθηειεζηέο

(Γ.αββφπνπινπ) θ.ά.
-Δθηέιεζε Μνπζηθήο Μαζαίλνπλ ηξαγνχδηα κε πεξηερφκελν
ζρεηηθά κε ην δεζκφ ηνπ αλζξψπνπ κε ηε θχζε, κε ηελ αλάγθε
πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαζψο θαη κε ελαιιαθηηθέο κνξθέο
ελέξγεηαο αιιά θαη ηελ αλάγθε αιιαγήο ηξφπνπ δσήο, ηελ
απαιιαγή απφ ηνλ θαηαλαισηηζκφ θαη ηελ αιφγηζηε ζπαηάιε
ελέξγεηαο π.ρ. «Μάλα Γε» (απφδνζε ζηίρνπ αγλψζηνπ
Υ.Καηζηκίραο – D.A.Jusid), «Σν ηέξαο ηεο θπθινθνξίαο»
(Γ.Υαηδεπηεξή), «Άιινη ηφπνη, άιινη ηξφπνη» (Β. Ζιηφπνπινο –
Κ.Θσκαΐδεο), θ.ά.
- Δλεξγεηηθή Αθξφαζε Οη καζεηέο αθνχλ ερνγξαθεκέλα
απνζπάζκαηα απφ πκθσλίεο ηνπ L.v.Beethoven π.ρ. αξ.6
(«Πνηκεληθή»), αξ.5 θαζψο θη έξγα γηα πηάλν π.ρ. Bagatelle No.25
ζηε ια ειάζζνλα (―Für Elise‖), Piano Sonata No 14 ζηε Νην δίεζε
(«νλάηα ηνπ ειελφθσο»), θ.ά.. Ο εθπαηδεπηηθφο δηαβάδεη θαη
δείρλεη αληίζηνηρεο εηθφλεο απφ -θαηάιιειν γηα ηελ ειηθία ησλ
καζεηψλ - βηβιίν γηα ηε δσή θαη ην έξγν ηνπ ζπλζέηε ζε ζρέζε κε
ην γεγνλφο ηεο θψθσζήο ηνπ θαη ηα ηζηνξηθά θαη θνηλσληθά
γεγνλφηα ηεο επνρήο ηνπ θαη εηδηθφηεξα κε ηα ηδαληθά ηεο
Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο
-Δλεξγεηηθή Αθξφαζε Αθνχλ απφ ηελ φπεξα ―Fidelio‖ ηνπ
L.v.Beethoven απφζπαζκα απφ ην ηξαγνχδη ―O welche Lust! («Χ,
ηη ραξά , ζηνλ αλνηθηφ αέξα») ησλ θπιαθηζκέλσλ-πνιηηηθψλ
θξαηνχκελσλ- πνπ αληηθξίδνπλ κεηά απφ ρξφληα ην θσο θαη
δηαβάδνπλ ηα ιφγηα ζε ειιεληθή απφδνζε θαη πεξηγξάθνπλ ηα
ζπλαηζζήκαηα πνπ δεκηνπξγεί ε κνπζηθή ζε ζρέζε κε ην ζέκα πνπ
δηαπξαγκαηεχεηαη.
- Αθξφαζε Μνπζηθήο Ο εθπαηδεπηηθφο δείρλεη απφ ην Γηαδίθηπν
απνζπάζκαηα ζπλαπιηψλ κε έξγα ηνπ Μπεηφβελ απφ κεγάιεο
νξρήζηξεο θαη ζεκαληηθνχο εξκελεπηέο απφ φινλ ηνλ θφζκν.

- Γηδαθηηθφ Παθέην
«Μνπζηθή
Δ΄
Γεκνηηθνχ»
(Απνζηνιίδνπ Α., Εεπάηνπ Υ.),
ΟΔΓΒ 2007 Βηβιίν ΜαζεηήΣεηξάδην Δξγαζηψλ – Βηβιίν
Δθπαηδεπηηθνχ
Γηδαθηηθφ Παθέην
«Μνπζηθή
η΄
Γεκνηηθνχ»
(Θενδσξαθνπνχινπ
Μ.,
Παπαληψλεο
Γξ.,
Παξαζθεπνπνχινπ
Υ.
Α.,
πεηζηψηεο Η..), ΟΔΓΒ 2007 Βηβιίν
Μαζεηή-Σεηξάδην Δξγαζηψλ –
Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ
14
-Audio
CD
Γηδαθηηθψλ
Παθέησλ Μνπζηθήο & Μνπζηθνχ
Αλζνινγίνπ Γεκνηηθνχ
Π.Η. & ΤΠΔΠΘ 2008
● «Μνπζηθφ Αλζνιφγην Α΄-η΄
Γεκνηηθνχ»
(Μφζρνο
Κ.,Σνπκπαθάξε Ν., Σφκπιεξ Μ.),
ΟΔΓΒ 2009)
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- Βηβιίν παηδηθφ γηα ηνλ Μφηζαξη
Ζιεθηξνληθφο ππνινγηζηήο κε
ερεία, βηληενπξνβνιέαο

Οη καζεηέο λα κπνξνχλ:
● Να πξνζεγγίζνπλ βησκαηηθά ηε κνπζηθή απφ άιινπο
ιανχο θαη πνιηηηζκνχο κε δεθηηθφηεηα θαη ζεηηθή ζηάζε
 Να αθνχλ ζπγθεληξσκέλα έλα επξχ ξεπεξηφξην
κνπζηθψλ αθξνάζεσλ ζην νπνίν πεξηιακβάλεηαη
κνπζηθή άιισλ ιαψλ θαη πνιηηηζκψλ
● Να ηξαγνπδνχλ ηξαγνχδηα άιισλ ιαψλ θαη πνιηηηζκψλ
-θαηάιιεια γηα ην ειηθηαθφ ηνπο επίπεδν- κε ξπζκηθή θαη
κεισδηθή αθξίβεηα
●Να αληαπνθξίλνληαη ειεχζεξα ζε κηα κνπζηθή αθξφαζε
κνπζηθήο άιισλ ιαψλ θαη πνιηηηζκψλ κε πνηθηιία
εθθξαζηηθψλ ηξφπσλ (θίλεζε, δσγξαθηθή, παληνκίκα,
θιπ.)
● Να εθηεινχλ απιά κεισδηθά θαη ξπζκηθά ζρήκαηα
ρξεζηκνπνηψληαο ηε θσλή ή απιά ξπζκηθά φξγαλα
ζπλνδεχνληαο ηξαγνχδηα θαη κνπζηθή άιισλ ιαψλ θαη
πνιηηηζκψλ
● Να ζέβνληαη θαη λα εθηηκνχλ ηε κνπζηθή δεκηνπξγία
άιισλ ιαψλ θαη πνιηηηζκψλ.
● Να ζέβνληαη θαη λα είλαη δεθηηθνί απέλαληη ζηηο
κνπζηθέο πξνηηκήζεηο ησλ άιισλ

2.4. Μνπζηθέο
θόζκνπ
Ethnic
Music

θαη

ηνπ

- Δλεξγεηηθή αθξφαζε Αθνχλ ην παξαδνζηαθφ ηξαγνχδη
«Καιελχθηα» απφ ηελ Κάησ Ηηαιία θαη παξαηεξνχλ πνηα φξγαλα
παίδνπλ θαη πνηεο θσλέο ηξαγνπδνχλ θάζε θνξά ζε ζρέζε κε ηε
δνκή ηεο κνπζηθήο

World

- Γηδαθηηθφ Παθέην
«Μνπζηθή
Δ΄
Γεκνηηθνχ»
(Απνζηνιίδνπ Α., Εεπάηνπ Υ.),
ΟΔΓΒ 2007 Βηβιίν ΜαζεηήΣεηξάδην Δξγαζηψλ – Βηβιίν
Δθπαηδεπηηθνχ
Γηδαθηηθφ Παθέην
«Μνπζηθή
η΄
Γεκνηηθνχ»
(Θενδσξαθνπνχινπ
Μ.,
Παπαληψλεο
Γξ.,
Παξαζθεπνπνχινπ
Υ.
Α.,
πεηζηψηεο Η..), ΟΔΓΒ 2007 Βηβιίν
Μαζεηή-Σεηξάδην Δξγαζηψλ –
Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ
14
-Audio
CD
Γηδαθηηθψλ
Παθέησλ Μνπζηθήο & Μνπζηθνχ
Αλζνινγίνπ Γεκνηηθνχ
Π.Η. & ΤΠΔΠΘ 2008
● «Μνπζηθφ Αλζνιφγην Α΄-η΄
Γεκνηηθνχ»
(Μφζρνο
Κ.,Σνπκπαθάξε Ν., Σφκπιεξ Μ.),
ΟΔΓΒ 2009)

-Δθη
-Δθηέιεζε Μνπζηθήο Μαζαίλνπλ ην παξαδνζηαθφ ηξαγνχδη
«Καιελχθηα» απφ ηελ Κάησ Ηηαιία θαη ζπλνδεχνπλ ξπζκηθά ην
ξεθξέλ κε ην ληέθη.
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-Δλεξγεηηθή Αθξφαζε Αθνχλ ελδεηθηηθά ηελ αξρή απφ πέληε
παξαδνζηαθά ηξαγνχδηα απφ ηα Βαιθάληα ρσξίο λα γλσξίδνπλ ηε
γεσγξαθηθή ηνπο πξνέιεπζε. Έπεηηα αθνχλ πάιη ηα κνπζηθά
απνζπάζκαηα θαη αλαδεηνχλ ηε γεσγξαθηθή ηνπο πξνέιεπζε ζηνλ
ράξηε, π.ρ.
«Μσξή θνληνχια ιεκνληά» (Διιάδα), ―Mama‖ (Αιβαλία), ―La
Livezille Lui Lon‖ (Βνπγαξία), ―Restim restim Draga‖ (εξβία),
―Bir Ah Cektim‖ (Σνπξθία), θ.ά.
Βξίζθνπλ νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο θαη δηαηππψλνπλ
αμηνινγηθέο θξίζεηο φζνλ αθνξά ηε ζρέζε ησλ θνηλψλ κνπζηθψλ
ζηνηρείσλ κε ηε γεσγξαθηθή γεηηλίαζε ησλ ιαψλ.
-Δλεξγεηηθή Αθξφαζε Αθνχλ ην ηξαγνχδη ―La Morenada‖ απφ ηε
Βνιηβία θαη ρηππνχλ ηα ρέξηα θαη ηα πφδηα ξπζκηθά ζχκθσλα κε
ηα ιφγηα ηνπ ηξαγνπδηνχ θαη ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν κε ηνλ νπνίν
ρνξεχεηαη.
-Δθηέιεζε Μνπζηθήο Αθνχλ θαη καζαίλνπλ ην ηξαγνχδη ‗Fatou
yo‖ απφ ηε ελεγάιε. Παίδνπλ έπεηηα ηε κεισδία ησλ δπν πξψησλ
θξάζεσλ ζηε θινγέξα.

 Να αθνχλ ζπγθεληξσκέλα έλα επξχ ξεπεξηφξην
κνπζηθψλ αθξνάζεσλ ην νπνίν ζπκπεξηιακβάλεη θαη
δεκνθηιή κνπζηθά ξεχκαηα ηνπ 20νπ -21νπ αηψλα
 Να εθθξάδνπλ θαη λα αηηηνινγνχλ ηα ζπλαηζζήκαηα,

2.5. Γεκνθηιή
κνπζηθά ξεύκαηα ηνπ
20νπ – 21νπ αηώλα
jazz, rock and roll,
rock,
pop,
disco,
reggae, rap, hip-hop ,

-Δλεξγεηηθή Αθξφαζε Αθνχλ ζην Γηαδίθηπν ηξεηο δηαζθεπέο ηεο
Πέκπηεο πκθσλίαο ηνπ L.v.Beethoven ζηo πιαίζην βάζε ηξηψλ
δηαθνξεηηθψλ κνπζηθψλ ηδησκάησλ: disco ―A fifth of Beethoven‖
(Peter Murphy), heavy metal (Metallica), techno-acoustic fusion
(Vanessa Mae) . Βξίζθνπλ νκνηφηεηεο – δηαθνξέο ζε ζρέζε κε ην
απζεληηθφ έξγν θαη δηαηππψλνπλ αμηνινγηθέο θξίζεηο θαζψο θαη ηηο

- Γηδαθηηθφ Παθέην
«Μνπζηθή
Δ΄
Γεκνηηθνχ»
(Απνζηνιίδνπ Α., Εεπάηνπ Υ.),
ΟΔΓΒ 2007 Βηβιίν ΜαζεηήΣεηξάδην Δξγαζηψλ – Βηβιίν
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ηηο απφςεηο θαη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο γηα κνπζηθά
έξγα απφ δηαθνξεηηθά κνπζηθά είδε

techno

πξνηηκήζεηο ηνπο φζνλ αθνξά ηηο ηξεηο δηαζθεπέο.
-Δθηέιεζε Μνπζηθήο Αθνχλ θαη καζαίλνπλ λα ηξαγνπδνχλ ην
―Yellow Submarine‖ ησλ Beatles

 Να ηξαγνπδνχλ αηνκηθά ε νκαδηθά- κε κεισδηθή
αθξίβεηα, νξζφ ξπζκφ θαη ζηαζεξή ηαρχηεηα
ηξαγνχδηα πνπ αλήθνπλ ζε κνπζηθά είδε θαη ξεχκαηα
ηνπ 20νπ θαη 21νπ αηψλα.
 Να απηνζρεδηάδνπλ θαη λα ζπλζέηνπλ κε βάζε
ξπζκηθά, κεισδηθά θαη κνξθνινγηθά ζηνηρεία
δεκνθηιψλ ξεπκάησλ ηνπ 20νπ -21νπ αηψλα.

Δθπαηδεπηηθνχ
Γηδαθηηθφ Παθέην
«Μνπζηθή
η΄
Γεκνηηθνχ»
(Θενδσξαθνπνχινπ
Μ.,
Παπαληψλεο
Γξ.,
Παξαζθεπνπνχινπ
Υ.
Α.,
πεηζηψηεο Η..), ΟΔΓΒ 2007 Βηβιίν
Μαζεηή-Σεηξάδην Δξγαζηψλ –
Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ
14
-Audio
CD
Γηδαθηηθψλ
Παθέησλ Μνπζηθήο & Μνπζηθνχ
Αλζνινγίνπ Γεκνηηθνχ
Π.Η. & ΤΠΔΠΘ 2008
● «Μνπζηθφ Αλζνιφγην Α΄-η΄
Γεκνηηθνχ»
(Μφζρνο
Κ.,Σνπκπαθάξε Ν., Σφκπιεξ Μ.),
ΟΔΓΒ 2009)

-Δλεξγεηηθή Αθξφαζε Αλαδεηνχλ ζην Γηαδίθηπν βίληεν
καγλεηνζθνπεκέλσλ δσληαλψλ εκθαλίζεσλ κνπζηθψλ θαη
κνπζηθψλ ζπλφισλ ηεο jazz, rock and roll, rock, pop, disco, reggae,
rap, hip-hop θαη techno κνπζηθήο. Παξαηεξνχλ πνηα κνπζηθά
φξγαλα παίδνπλ, πνηα πξσηαγσληζηνχλ θαη βάζεη ησλ
θηλεκαηνγξαθεκέλσλ πιάλσλ ζπλδένπλ ην ζηπι ηεο κνπζηθήο κε
ηε γεληθφηεξε αηζζεηηθή ηεο πεξηφδνπ.
-Γεκηνπξγία Μνπζηθήο κε ρξήζε Σ.Π.Δ.
Γεκηνπξγνχλ,
επεμεξγάδνληαη θαη ερνγξαθνχλ έλα ηξαγνχδη Hip – hop κε δηθφ
ηνπο ζηίρν θαη κνπζηθή κε ηε βνήζεηα θαηάιιεινπ κνπζηθνχ
ινγηζκηθνχ θη επεμεξγαζηή κνπζηθήο.
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ 3νο : πλδέσ ηε κνπζηθή κε άιιεο ηέρλεο θαη επηζηήκεο
ΣΟΥΟΙ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ

ΤΛΙΚΑ-ΜΔΑ

Οη καζεηέο λα κπνξνχλ:
●Να βηψζνπλ φηη ε κνπζηθή θαη ε θίλεζε ζπλδένληαη
νξγαληθά
● Να απνδψζνπλ κε ηε θσλή ή κε κνπζηθά φξγαλα ηελ
εληχπσζε θαη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ηνπο δεκηνπξγνχλ
ραξαθηεξηζηηθά εηθαζηηθά έξγα.
● Να ζπλδπάζνπλ ηε κνπζηθή κε ην ιφγν, ηελ θίλεζε, ην
ζεαηξηθφ παηρλίδη, ηα εηθαζηηθά θαη ηελ θηλνχκελε
εηθφλα ζε έλα επίπεδν ζπκβνιηθφ, ππεξβαηηθφ θαη
δηαηζζεηηθφ
● Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ην ιεηηνπξγηθφ ξφιν ηεο
κνπζηθήο ζηνλ θηλεκαηνγξάθν

3.1.
Μνπζηθή θαη
άιιεο ηέρλεο

- Δλεξγεηηθή αθξφαζε Αλαδεηνχλ θαη παξαθνινπζνχλ ζην
Γηαδίθηπν βίληεν καγλεηνζθνπεκέλεο ζπλαπιίαο φπνπ εθηειείηαη
ηo κνπζηθφ έξγν ―Suite from Harry Potter and the Sorcerer‘s Stone‖
απφ ηελ Boston Pops Orchestra ππφ ηε δηεχζπλζε ηνπ ίδηνπ ηνπ
ζπλζέηε John Williams. Παξάιιεια ν εθπαηδεπηηθφο δίλεη ζηνπο
καζεηέο έλα θπιιάδην φπνπ απεηθνλίδνληαη νη βαζηθνί ήξσεο ηνπ
βηβιίνπ.
Καζψο αθνχλ ηε κνπζηθή, θαληάδνληαη ηηο αληίζηνηρεο ζθελέο
απφ ην νκψλπκν βηβιίν ή ηελ θηλεκαηνγξαθηθή ηαηλία θαη
παξάιιεια παξαηεξνχλ ηελ ελνξγάλσζε ηνπ έξγνπ κνπζηθήο πνπ
πεξηιακβάλεη ηα εμήο κέξε:
▪ ―Hedwig‘s Flight‖ – φπνπ ε Hedwig, ε ιεπθή θνπθνπβάγηα,
πεξηγξάθεηαη κε ηνλ ήρν ηεο ηζειέζηαο ε νπνία «ζπλδηαιέγεηαη»
κνπζηθά κε ηελ ππφινηπε νξρήζηξα (ηζειέζηα θαη νξρήζηξα)
▪ ―Fluffy and his harp‖ - φπνπ ν ηεξάζηηνο ηξηθέθαινο ζθχινο
Fluffy πνπ θνηκάηαη πεξηγξάθεηαη κε ηνλ ήρν ηνπ θαγθφηνπ θαη ε
Μαγηθή Άξπα πνπ ηνλ θξαηά θνηκηζκέλν -θη επνκέλσο αθίλδπλν
θχιαθα ηεο Μπζηηθήο Κάκαξαο-πεξηγξάθεηαη κε ηνλ ήρν ηεο
άξπαο (ληνπέην άξπαο – θαγθφηνπ)
▪ ― Quidditch‖ – φπνπ ν ήρνο θαη ηα ρξψκαηα ηεο γηνξηηλήο
αηκφζθαηξαο, ην πιήζνο θαη νη ζεκαίεο πνπ αλεκίδνπλ θαηά ηνπο
ελδνζρνιηθνχο αγψλεο Quidditch πεξηγξάθνληαη κε ηνλ ήρν
απνθιεηζηηθά ησλ ράιθηλσλ πλεπζηψλ (ράιθηλα πλεπζηά)
▪ ―Wizard‘s Alley‖ – φπνπ νη ήρνη ζηελ αγνξά πνπ πεγαίλεη ν
Harry Potter γηα λα πάξεη ην καγηθφ ηνπ ξαβδί, ηε ζθνχπα ηνπ θη
άιια εθφδηα πεξηγξάθνληαη κε ηα μχιηλα πλεπζηά, ηα έγρνξδα θαη
θξνπζηά πνπ ελαιιάμ «πξσηαγσληζηνχλ» ζε δεδνκέλα ζεκεία (
έγρνξδα, μχιηλα πλεπζηά θαη θξνπζηά)

Ζιεθηξνληθφο ππνινγηζηήο
ερεία, βηληενπξνβνιέαο
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κε

(Μνπζηθή θαη Λνγνηερλία, Μνπζηθή θαη Κηλεκαηνγξάθνο)
--Δλεξγεηηθή αθξφαζε Αθνχλ jazz κνπζηθή θαζψο πξνβάιιεηαη
απφ ηνλ ππνινγηζηή -κέζσ βηληενπξνβνιέα θαη ηνπ αληίζηνηρνπ
πξνγξάκκαηνο πξνβνιήο εηθφλσλ – κηα ζεηξά εηθαζηηθψλ έξγσλ
πνπ απεηθνλίδνπλ ηδαδ κνπζηθνχο ή πνπ έρνπλ εκπλεπζηεί απφ ηε
jazz κνπζηθή π.ρ.

(Μνπζηθή θαη Δηθαζηηθά)
- Με βάζε ηνλ πίλαθα «Έλαζηξε Νχρηα» ηνπ Van Gogh
δεκηνπξγνχλ ήρνπο κε πνηθίια κέζα γηα λα απνδψζνπλ κνπζηθά
ηελ εηθφλα πνπ πεξηγξάθεη ην έξγν θαζψο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα
πνπ εθθξάδεη. Ζ «κεηαθνξά» απηή κπνξεί λα γίλεη π.ρ. δίλνληαο
έκθαζε ζηηο έλλνηεο ηεο ηαρχηεηαο θαη ηεο δπλακηθήο,
δεκηνπξγψληαο ζηξψκαηα κνπζηθήο (layers) κε δηαθνξεηηθά
ερνρξψκαηα νξγάλσλ πνπ ζα δεκηνπξγνχλ ηελ αίζζεζε ηεο
αξκνλίαο κέζα απφ ηελ απφδνζε δπν αληηζεηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ
θσηφο θαη ηεο λχρηαο.
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(Μνπζηθή θαη Δηθαζηηθά)
Οη καζεηέο λα κπνξνχλ:
● Να ζπλδέζνπλ ηε κνπζηθή κε ην ιφγν, κε καζεκαηηθέο
έλλνηεο, κε ηελ Ηζηνξία, κε ηε Γεσγξαθία θ.ά.

3.2. Μνπζηθή
άιια καζήκαηα

θαη

-Καηαζθεπή απηνζρέδησλ νξγάλσλ: Καηαζθεπάδνπλ έλα
κνλφρνξδν ηνπ Ππζαγφξα θαη πεηξακαηίδνληαη κε ηηο ηδηφηεηεο ηνπ
ήρνπ θαη ηε καζεκαηηθή ηνπο ζρέζε. Μεηαθηλψληαο ηνλ θαβαιάξε
ρσξίδνπλ ηελ ηελησκέλε ρνξδή:
ζε δχν ίζα κέξε (θαη ην έλα κέξνο, δειαδή ην 1/2 δίλεη ηελ
νθηάβα),
ζε ηξία ίζα κέξε (θαη ηα 2/3 δίλνπλ δηάζηεκα θαζαξήο πέκπηεο),
ζε ηέζζεξα ίζα κέξε (θαη ηα 3/4 καο δίλνπλ ηελ θαζαξή ηεηάξηε)
πζρεηίδνπλ ηνπο θζφγγνπο πνπ παξάγνληαη αθνπζηηθά σο πξνο
ηελ απφζηαζή ηνπο. Σα δηαζηήκαηα νγδφεο, θαζαξήο πέκπηεο θαη
θαζαξήο ηεηάξηεο πξνζεγγίδνληαη επνκέλσο βησκαηηθά σο
απνζηάζεηο κεηαμχ θζφγγσλ
(Μνπζηθή θαη Μαζεκαηηθά)

Τιηθά θαζεκεξηλήο ρξήζεο
Πηάλν, αξκφλην

--Καηαζθεπή απηνζρέδησλ νξγάλσλ Καηαζθεπάδνπλ απηνζρέδηα
ηλδηάληθα θξνπζηά κνπζηθά φξγαλα απφ απιά πιηθά π.ρ.
waterdrum - ζε έλα άδεην κεηαιιηθφ θνπηί απφ θαθέ πξνζζέηνπλ
¼ πνζφηεηα λεξνχ θαη κεηά ζηεξεψλνπλ ζθηρηά κε ζθνηλί ηε
κεκβξάλε ζρεκαηηζκέλε απφ θνκκάηη παιηάο ζακπξέιαο ή έλα
κπαιφλη. Γηα επηθξνπζηήξαο, αξθεί κηα μχιηλε ξάβδνο ή ίζην θιαδί,
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ιίγν καθξχηεξν απφ έλα κνιχβη. ηελ επηθάλεηα ηνπ θνπηηνχ
θνιιάλε ραξηί κε δσγξαθηζκέλα ηλδηάληθα ζχκβνια – ζρέδηα.
- Μνπζηθφ παηρλίδη Σηείιε ην κήλπκα Οη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε δπν
νκάδεο – θπιέο Ηλδηάλσλ ηεο Βφξεηαο Ακεξηθήο πνπ ζηέιλνπλ
κπλήκαηα ηπκπάλσλ κεηαμχ ηνπο. Πξνηείλνπλ κπλήκαηα θαη ηα
απνδίδνπλ ξπζκηθά ζε απηνζρέδην waterdrum πνπ θαηαζθεχαζαλ.
π.ρ.

Βί-

ζν- λεο

θπ - λε-

γά - κε

ηψ - ξα

Ο εθπαηδεπηηθφο γξάθεη ηα κπλήκαηα ζηνλ πίλαθα ηεο ηάμεο. Έλαο
καζεηήο επηιέγεη έλα απφ ηα κπλήκαηα θαη ρσξίο λα ην θαλεξψζεη
απνδίδεη ην ξπζκφ ζε απηνζρέδην ηχκπαλν πνπ έρεη θαηαζθεπάζεη.
Σα κέιε ηεο αληίπαιεο νκάδαο πξέπεη λα βξνπλ πνην κήλπκα ήηαλ
θ.ν.θ.
(Μνπζηθή θαη Γεσγξαθία)
-Δλεξγεηηθή αθξφαζε –Δθηέιεζε Μνπζηθήο
Πξνζεγγίδνπλ βησκαηηθά ζξχινπο, παξαδφζεηο θαη γεγνλφηα ηεο
βπδαληηλήο θαη λεφηεξεο ηζηνξίαο ησλ Διιήλσλ αθνχγνληαο θαη
καζαίλνληαο ηξαγνχδηα κε ζηίρν αληίζηνηρνπ πεξηερνκέλνπ. π.ρ.
«Μαξκαξσκέλνο Βαζηιηάο» (Ππζαγφξαο - Α.Καιδάξαο), «ηε
κέζε ζηελ Αξάρσβα» (Παξαδνζηαθφ), «Γψδεθα Δπδσλάθηα»
(Παξδνζηαθφ), «Φίινη θη αδέξθηα» (Η.Κακπαλέιιεο
- η
Ξαξράθνο), «Σεο Ακχλεο ηα παηδηά» (Παξαδνζηαθφ), «Μηθξφο
ήξσαο» (Λ.Κειαεδφλεο), «Κνιιήγα γηνο» (Γ.Νεγξεπφληε –
Λ.Κειαεδφλε) θ.ά.
(Μνπζηθή θαη Ηζηνξία)
-Δλεξγεηηθή αθξφαζε Πεηξακαηίδνληαη κε ηηο ηδηφηεηεο ηνπ ήρνπ
π.ρ. αθνχλ ηα ερεηηθά θχκαηα ελφο θνπηαιηνχ πνπ δνλείηαη
δέλνληαο ζην ζψκα ηνπ έλαλ ζπάγγν ηηο άθξεο ηνπ νπνίνπ
ηνπνζεηεί ζηα απηηά ηνπ θ.ά.
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(Μνπζηθή θαη Φπζηθή)
Δθηέιεζε
Μνπζηθήο
ην
πιαίζην
πξνζέγγηζεο
ηεο
αθνακεξηθάληθεο κνπζηθήο θαη ησλ ηζηνξηθψλ, γεσγξαθηθψλ θαη
θνηλσληθψλ παξαγφλησλ πνπ δηακφξθσζαλ δεκνθηιή κνπζηθά
ξεχκαηα ηνπ 20νπ αηψλα καζαίλνπλ ραξαθηεξηζηηθά gospel θαη
blues ηξαγνχδηα. π.ρ. καζαίλνπλ ην παξαδνζηαθφ αθξνακεξηθάληθν
ηξαγνχδη ―Somebody got lost in the storm‖. Δθηεινχλ έπεηηα ην
ηξαγνχδη αληηθσληθά κε νκάδεο θνξηηζηψλ – αγνξηψλ. Σα θνξίηζηα
ηξαγνπδνχλ ηηο ηξεηο πξψηεο θξάζεηο θαη ηα αγφξηα ηηο δπν
ηειεπηαίεο. Όινη ηξαγνπδνχλ a capella θξαηψληαο ην ξπζκφ κε
ζηξάθεο.
(Μνπζηθή θαη Ηζηνξία, Μνπζηθή θαη Γεσγξαθία, Μνπζηθή θαη
Κνηλσληθή θαη Πνιηηηθή Αγσγή)

-Δλεξγεηηθή Αθξφαζε κε ρξήζε ΣΠΔ Αλαδεηνχλ ζην Γηαδίθηπν
εθηέιεζε ηνπ ηξαγνπδηνχ ―Somebody got lost in the storm‖ απφ ηε
Joan Baez πνπ ζπλνδεχεη κε θηζάξα.
(Μνπζηθή θαη Αγγιηθά)
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-Δλεξγεηηθή αθξφαζε Αθνχλ ην ηξαγνχδη «Καιελχθηα» απφ ηελ
ειιελφθσλε Κάησ Ηηαιία δηαβάδνληαο παξάιιεια ηνπο ζηίρνπο.
Δληνπίδνπλ ηηο ιέμεηο πνπ ππάξρνπλ θαη ζήκεξα ζηε λενειιεληθή
γιψζζα θαη πξνζπαζνχλ λα ζπιιάβνπλ ην λφεκα ηνπ πνηεηηθνχ
θεηκέλνπ.
(Μνπζηθή θαη Γιψζζα)
-Γεκηνπξγία Μνπζηθήο πλζέηνπλ ζπιινγηθά κηα κεινπνίεζε ηνπ
πνηήκαηνο «Αλάκεζα ζε δπν παηξίδεο» ηεο Αγαζήο Γεκεηξνχθα
π.ρ.
ΑΝΑΜΔΑ Δ ΓΤΟ ΠΑΣΡΗΓΔ

1.Βγαίμω μερ’ απ’ ςη τωςιά
με καμέμη ςημ καοδιά,
βγαίμω μερ’ απ’ ςη τωςιά
κι απ’ ςξ κασςό ςηπ κύμα.

7.Ψάυμω μια παςοίδα για μέμα
φάυμχ για καιμξύογια ελπίδα
κι ειμ’ η υώοα εςξύςη πξσ ήοθα
εσλξγημέμη υώοα.

2.Ήοεμη παςώ ρςεοιά
υωοίπ μξςιά, υωοίπ βξοιά
ήοεμη παςώ ρςεοιά
με ςξ γσμμό μξσ βήμα.

8. Ψάυμχ μια παςοίδα για μέμα
φάυμχ μια παςοίδα για ρέμα
φάυμχ μια ελπίδα γι’ ασςξύπ
πξσ έυξσμ μείμει πίρχ

81

3.Θέλχ ςη ζχή μξσ μα βοχ
ποιμ ρηκώρχ άλλξ ρςασοό
θέλχ ςη ζχή μξσ μα βοχ
ποιμ ναμαγίμω θύμα..

9. Είμ’ αδέοτια είμαι γξμείπ
μιαπ αλήθειαπ παμςξςιμήπ
μιαπ παγίδαπ π’ ξύςε καμείπ
ξύςε κι εγώ θα λύρω.

4. Βγήκα μερ’ απ’ ςη τωςιά
με καμέμη ςημ καοδιά
βγήκα μερ’ απ’ ςη τωςιά
ςημ ςελεσςαία ώοα.

10. Κι αμ από (ε)*δώ με διώνξσμ
ςα παμιά μξσ θα με ρποώνξσμ
ρε λιμάμια πιξ τιλικά
(ρε μια καιμξύογια παςοίδα)**.

5.Σύμξοα και πξςαμξί
μασοξβξύμια και γκοεμξί
πάθη και ςστλξί θσμξί
δε με ρκλαβώμξσμ ςώοα.
6.Δίυχπ ςη μαςιά μξσ ςη θξλή
ςη ζχή ζηςώ ςημ καλή
ςη ζχή πξσ κάμξσμ πξλλξί
μεπ ρςξσ Θεξύ ςα δώοα.
* και ** : Ποόκειςαι για ποξρθήκεπ ςηπ ςάνηπ για ςιπ αμάγκεπ ςηπ
μελξπξίηρηπ.
(Μελξπξίηρη Ε΄ Τάνηπ ρυ. έςξπ 2004-2005 )

-Δθηέιεζε Μνπζηθήο Μαζαίλνπλ ηξαγνχδηα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ
κε ηε κεινπνίεζε πνηεκάησλ απφ Έιιελεο ζπλζέηεο θαη
θπθινθφξεζαλ ζε 2 θαζζέηεο κε ηνλ ηίηιν «Μεινπνηεκέλα
πνηήκαηα απφ βηβιία ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ» (ΤΠΔΠΘ Γηεχζπλζε Δπνπηηθψλ Μέζσλ Γηδαζθαιίαο, 1997) π.ρ. «Ο θχξηνο
Καλείο» (Μπξηηψηηζζα – Γ.Υαηδελάζηνπ), «Σνχξθηθε Δηζβνιή»
(Κ.Μφληε-Ν.Μαπξνπδή), «Πξψηε Μαΐνπ» (Γ.νισκνχ –
Μ.Πιέζζα), «Σξαγνχδη Κνξηηζηνχ» (Ο.Διχηε-Θ.Αλησλίνπ), θ.ά.
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ 4νο:Η κνπζηθή εληόο θη εθηόο ζρνιείνπ
ΣΟΥΟΙ
Οη καζεηέο λα κπνξνχλ:
● Να ληψζνπλ ηε ραξά θαη ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ
πξνζθέξεη ε παξνπζίαζε κηαο εθδήισζεο κε κνπζηθή
πνπ εθηειείηαη δσληαλά θαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν
ελψπηνλ θνηλνχ
● Να παξαθνινπζνχλ πνηθηιία κνπζηθψλ δξψκελσλ
(ζπλαπιίεο, θνληζέξηα, θηι.) θαη λα ζπκπεξηθέξνληαη
αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ
4.1.
Δθδειώζεηο
ζρνιηθέο

4.2.
Δθπαηδεπηηθά
πξνγξάκκαηα άηππεο
εθπαίδεπζεο

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ
- Παξνπζηάδνπλ έλα κνπζηθφ πξφγξακκα επ‘ επθαηξία δηαθφξσλ
ενξηαζκψλ, επεηείσλ, εθδειψζεσλ/αθηεξσκάησλ ζην ρψξν ηνπ
ζρνιείνπ ή ζε άιινπο ρψξνπο π.ρ.
Μνπζηθφ πξφγξακκα ζρνιηθήο ενξηήο 28εο Οθησβξίνπ,
Μνπζηθφ πξφγξακκα ζρνιηθήο ενξηήο 17ε Ννεκβξίνπ,
Μνπζηθφ πξφγξακκα ζρνιηθήο ενξηήο 25εο Μαξηίνπ
Δθδειψζεηο ζρεηηθά κε ζέκαηα κνπζηθά ή επξχηεξνπ ηζηνξηθνχ,
θνηλσληθνχ θαη πεξηβαιινληηθνχ ελδηαθέξνληνο π.ρ.
«Οη Παηξίδεο ησλ αλζξψπσλ»,
«Μεινπνηεκέλε ειιεληθή πνίεζε»,
«Φσλέο απφ ηε Θάιαζζα»,
«Μίθεο Θενδσξάθεο-Μ.Υαηδηδάθηο»
«Σ‘ φλεηξν ηνπ παηδηνχ είλαη ε εηξήλε»,
«Γηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ»
«Πξάζηλε γε, κπιε νπξαλφο θαη ζάιαζζα», θ.ά.

ΤΛΙΚΑ-ΜΔΑ
Πηάλν, κνπζηθά φξγαλα Orff,
CD Player, ζχζηεκα κηθξνθσληθήο
κε
θνλζφια,
ειεθηξνληθφο
ππνινγηζηήο κε
βηληενπξνβνιέαο

-Παξνπζηάδνπλ ηξαγνχδηα θαη κνπζηθή γηα πνιχηερλα δξψκελα ή
κνπζηθνζεαηξηθέο παξαζηάζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηε ζπλδξνκή
πνιιψλ ηερλψλ, π.ρ.
«Οδπζζεβάρ» (Καινγεξνπνχινπ Ξ. – αββφπνπινπ Γ.),
«Μνξκφιεο» (Υάρθειλη
Ρ..- παλνχ Γ.),
«Σν θιαβί»
(Καινγεξνπνχινπ Ξ.- Κππνπξγφο Ν.)
επέλδπζε ιατθνχ παξακπζηνχ πνπ δεκηνχξγεζαλ
νη ίδηνη νη καζεηέο, θ.ά.
Παξαθνινπζνχλ ζπλαπιίεο ζην ζρνιείν ή εθηφο ζρνιείνπ ζην
πιαίζην κνπζηθψλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ/ εξγαζηεξίσλ
άηππεο εθπαίδεπζεο

83

4.3.
Αγσγή

Μνπζεηαθή

- Δπηζθέπηνληαη κνπζεία Μνπζηθψλ Οξγάλσλ, κνπζεία Λατθήο
Σέρλεο, Αξραηνινγθά θαη Βπδαληηλά κνπζεία θαη αλαδεηνχλ
εθζέκαηα ζε ζρέζε κε ηε κνπζηθή, π.ρ. κνπζηθά φξγαλα, αγγεία
πνπ απεηθνλίδνπλ αξραία κνπζηθά φξγαλα, ςεθηδσηά ή
αγηνγξαθίεο κε κνπζηθέο παξαζηάζεηο, κνπζηθά φξγαλα πνπ
ζπλνδεχνπλ ηνπο νη κεηακθηεζκέλνπο ηνπ Γσδεθαεκέξνπ ή ησλ
Απνθξεψλ, κνπζηθά φξγαλα εξψσλ ηεο Διιεληθήο Δπαλάζηαζεο
θηι.
Δπηζθέπηνληαη επίθαηξεο εθζέζεηο αθηεξσκέλεο ζε ζπλζέηεο ή
εθηειεζηέο κνπζηθήο.
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2.2. Δευτεροβάθμια Εκπαίδευςη

Α΄ Τάξη Γυμναςίου

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 1νο : Πξνζεγγίδσ θαη θαηαλνώ ηηο έλλνηεο θαη ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο κνπζηθήο
ΣΟΥΟΙ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ

1.1. Ρπζκόο
Οη καζεηέο λα κπνξνχλ:
● Να θαηαλνήζνπλ θαη λα αλαγλσξίδνπλ ηα ζχκβνια
ηεο επξσπατθήο ζεκεηνγξαθίαο φζνλ αθνξά ηε δηάξθεηα
ηνπ ήρνπ θαη ην ξπζκφ ηεο κνπζηθήο
● Να επαλαιακβάλνπλ κε απμαλφκελε αθξίβεηα
ζχλζεηα ξπζκηθά ζρήκαηα
● Να δηαθξίλνπλ ηα ηζρπξά – αζζελή κέξε ζην κέηξν
ηνπ ξπζκνχ κηαο κνπζηθήο ή κηαο ζεηξάο ιέμεσλ
● Να δηαθξίλνπλ ηνλ παικφ απφ ην κεισδηθφ ξπζκφ
● Να εθηειέζνπλ κηα ξπζκηθή παξηηηνχξα prima viste
κε βάζε ηα ξπζκηθά νλφκαηα ζην ρεηηθφ Solfa
χζηεκα (.S.) θαη ηηο αληίζηνηρεο ερεξέο θηλήζεηο
ηνπ ζψκαηνο πνπ έρνπλ κάζεη
● Να κπνξνχλ λα αθνινπζνχλ κηα κνπζηθή ζε δηκεξέο,
ηξηκεξέο ή ηεηξακεξέο κέηξν κε ηηο ηππηθέο θηλήζεηο
κέηξεζεο ελφο καέζηξνπ
● Να εμνηθεησζνχλ κε ην ειιηπέο κέηξν, ηε ζπγθνπή θαη
ηνλ αληηρξνληζκφ
● Να απηνζρεδηάδνπλ θαη λα ζπλζέηνπλ δηθά ηνπο
ξπζκηθά ζρήκαηα ζην πιαίζην ηεο ζπγθνπήο
 Να απνδίδνπλ ηηο ξπζκηθέο έλλνηεο κέζσ νξγάλσλ,
θσλήο θαη κε ηε ρξήζε ζπκβαηηθήο θαη κεζπκβαηηθήο ζεκεηνγξαθίαο

Μνπζηθή εθηέιεζε πκπιεξψλνπλ ηα ξπζκηθά νλφκαηα θαη ζηε
ζπλέρεηα εθηεινχλ ηε ξπζκηθή παξηηηνχξα κεγαιφθσλα. ηε
ζπλέρεηα ρσξίδνληαη ζε δπν νκάδεο: ε κηα ρηππά ηνλ παικφ θαη ε
άιιε εθηειεί ηε ξπζκηθή παξηηηνχξα

-Παικφο-ξπζκφο
-Ρπζκηθέο
αμίεο:
παξεζηηγκέλν φγδνν κε
δέθαην έθην, ηξίερν
νγδφσλ, φγδνα κε δχν
δέθαηα έθηα,
Διιηπέο
κέηξν,
ζπγθνπή- αληηρξνληζκφ

Μνπζηθή εθηέιεζε Δθηεινχλ ζην ηακπνπξίλν ην ξπζκφ ζηίρσλ
ηξαγνπδηψλ θαη δηαθξίλνπλ ηνπο ηζρπξνχο απφ ηνπο αζζελήο ρξφλνπο
π.ρ.

-Μέηξα 2/4, 3/4, 4/4,
5/8, 7/8, 9/8
ή

-κε- ξα

ηη

αύ - ξη - ν

ηη

ηώ- ξα

ΤΛΙΚΑ-ΜΔΑ
- ρνιηθφ Βηβιίν
«Δηζαγσγή ζηε Μνπζηθή Α΄
Γπκλαζίνπ» (Βαζηιεηάδεο η.,
Γιπληάο - Εεάθεο Α., Καλάξε
Λ., Φξαγθνχιε Α.), ΟΔΓΒ
1992 (έθδνζε ζληνκεπκέλε)
θαζέηεο ρνιηθνχ Βηβιίνπ
13 Audio CD Γηδαθηηθψλ
Παθέησλ
&
Αλζνινγίνπ
Μνπζηθψλ Κεηκέλσλ Π.Η&
ΤΠΔΠΘ 2008
Μνπζηθά
φξγαλα
Orff:
Κιάβεο, ηακπνπξίλν, ηξίγσλν,
glockenspiel
- Πηάλν, αξκφλην
- CD Player

Έπεηηα πξνζεγγίδνπλ δηαηζζεηηθά ην ειιηπέο κέηξν πξνζζέηνληαο
ηε ζπιιαβή «ηη»:
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 Να αλαπηχμνπλ ηελ αθνπζηηθή ηνπο κλήκε
αλαγλσξίδνληαο, απνθσδηθνπνηψληαο θαη απνδίδνληαο
ιεθηηθά κε ζπκβαηηθή θαη κε κε ζπκβαηηθή
ζεκεηνγξαθία ξπζκηθά ζρήκαηα

ηη

Ά-

ή

-κε- ξα

ζπξα θα - ξά -

βηα

ηη

αύ - ξη - ν

ηα φ - λεη - ξά

ηη

ηώ- ξα

καο

ηε ζπλέρεηα, ρσξίδνληαη ζε δπν νκάδεο: ε κηα ρηππά ζε θιάβεο φινπο
ηνπο ρξφλνπο, ε άιιε ρηππά ζε πηαηίληα ηνπο ηζρπξνχο.
-Μνπζηθή εθηέιεζε «Γηεπζχλνπλ» κε ηηο ηππηθέο –γηα θάζε κέηξνθηλήζεηο κέηξεζεο ελφο καέζηξνπ κνπζηθά έξγα κε δηκεξέο, ηξηκεξέο θαη
ηεηξακεξέο κέηξν, ζπλδπάδνληάο ηηο θαη κε άιιεο εθθξαζηηθέο,
δπλακηθέο ή εξκελεπηηθέο εληνιέο- ππνδείμεηο π.ρ 2/4 «Σέζζεξηο
ηξαηεγνί θηλάλ θαη παλ» (Μπ.Μπξερη, κεη.Οδ.Διχηε-Μ.Υαηδηδάθη),
3/4 «Σν βαιο ησλ ρακέλσλ νλείξσλ» (Μ.Υαηδηδάθη) θαη 4/4 «Δίλαη ην
γέιην ζνπ» (Λ.Γεκνπνχινπ – Λ.Μαραηξίηζαο) θ.ά.
-Μνπζηθή εθηέιεζε Σξαγνπδνχλ ζε θζφγγνπο – θη έπεηηα θαλπληθά κε
ηα ιφγηα- ηελ αξρή ηεο κεισδίαο ηνπ ηξαγνπδηνχ ―I Got Rhythm‖
(I.Gershwin- G.Gershwin) ρηππψληαο παξάιιεια ζηξάθεο ζηνλ πξψην
(ηζρπξφ) ρξφλν θαη ζηνλ ηξίην (εκηηζρπξφ) ρξφλν:

-Γεκνπξγία Μνπζηθήο Απηνζρεδηάδνπλ έλαο - έλαο κε παιακάθηα έλα
δηθφ ηνπο ξπζκηθφ ζρήκα ζε δχν κέηξα 4/4. Σo ξπζκηθφ ζρήκα μεθηλά κε
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παχζε ηεηάξηνπ ζηνλ πξψην ρξφλν ηνπ πξψηνπ κέηξνπ (βιέπε αξρή
ηξαγνπδηνχ ―I Got Rhythm‖). Υηππνχλ ηελ άξζε ηεο παχζεο ηνπ
πξψηνπ κέηξνπ ξπζκηθά κε ην πφδη ζην έδαθνο.
-Δθηέιεζε Μνπζηθήο πλεηδεηνπνηνχλ ηηο ζέζεηο θαη άξζεηο ησλ κέηξσλ
εθηειψληαο ζρήκαηα εθηέιεζεο απιψλ θαη κεηθηψλ κέηξσλ ζην
ηνπκπειέθη π.ρ

Γ

Γ Α

Γ

Α
κέηξν 4/4

Νηνπκ ηέ - θε ληνπκ θε
Γ

Α

Α Γ

Α
κέηξν 5/8

Νηνπκ ηε- θε Νηνπκ θε

Οη καζεηέο λα κπνξνχλ:
● Να αλαγλσξίδνπλ ηα νλφκαηα ησλ θζφγγσλ ζην
πεληάγξακκν θαη λα δηαβάδνπλ κηα απιή παξηηηνχξα
● Να ηξαγνπδνχλ αηνκηθά θαη ζε νκάδεο ζχλζεηεο
κεισδίεο κε ηνληθή αθξίβεηα
● Να ηξαγνπδνχλ κηα κεισδία ζε δηάθνξεο ηνληθφηεηεο
(κεηαηξνπία)

1.2. Σνληθό
Μεισδία

ύςνο-

Οη αξηζηεξφρεηξεο καζεηέο παίδνπλ αληηζηξφθσο: ηηο ζέζεηο (ρηχπεκα
«ληνπκ») κε ην αξηζηεξφ ρέξη θαη ηα πξίκα – άξζεηο (ρηππήκαηα «ηέθε») κε ην δεμί.
Μνπζηθή εθηέιεζε Σξαγνπδνχλ δηαβάδνληαο κηαο απιή παξηηηνχξα
π.ρ.
Λατθφ Ακεξηθάληθν

Μεισδηθφ
κνηίβν,
πεληαηνληθέο θιίκαθεο,
κείδνλα – ειάζζνλα
θιίκαθα, χθεζε-δίεζε

ηε ζπλέρεηα, εθηεινχλ ηελ παξηηηνχξα ζηε θινγέξα, ην glockenspiel ή
άιιν κεισδηθφ κνπζηθφ φξγαλν

- ρνιηθφ Βηβιίν
«Δηζαγσγή ζηε Μνπζηθή Α΄
Γπκλαζίνπ» (Βαζηιεηάδεο η.,
Γιπληάο - Εεάθεο Α., Καλάξε
Λ., Φξαγθνχιε Α.), ΟΔΓΒ
1992 (έθδνζε ζληνκεπκέλε)
θαζέηεο ρνιηθνχ Βηβιίνπ
ρνιηθφ Βηβιίν
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● Να θαηαλνήζνπλ εκπεηξηθά ηε ιεηηνπξγία ησλ
αιινηψζεσλ (δίεζε – χθεζε) θαη λα πξνζεγγίδνπλ
δηαηζζεηηθά ηε κείδνλα θαη ηελ ειάζζνλα θιίκαθα
● Να ηξαγνπδνχλ θαη λα παίδνπλ απφ κλήκεο κεισδηθά
κνηίβα κε ηα νλφκαηα ησλ θζφγγσλ ηνπο
● Να εθηεινχλ ζηε θινγέξα ή ζε ηνληθά κνπζηθά
φξγαλα κεισδίεο ηξαγνπδηψλ πνπ έρνπλ κάζεη
● Να ηξαγνπδνχλ αηνκηθά θαη ζε νκάδεο κεισδίεο κε
κίκεζε
● Να δεκηνπξγνχλ κεισδίεο ζηε θινγέξα ή ζην
glockenspiel
● Να εμνηθεησζνχλ κε ην ζχζηεκα ζπκβνιηζκνχ ηνπ
ηνληθνχ χςνπο ζηελ επξσπατθή κνπζηθή ζεκεηνγξαθία
 Να ηξαγνπδνχλ δηαηεξψληαο νξζή ζέζε ζψκαηνο,
θαιή άξζξσζε, θαηάιιειε έθθξαζε, απμαλφκελν
έιεγρν θαη ζηήξημε ηεο αλαπλνήο, ηξαγνχδηα
θαηάιιεια γηα ηελ ηάμε ηνπο.
 Να αλαπηχμνπλ ηελ αθνπζηηθή ηνπο κλήκε
αλαγλσξίδνληαο,
απνθσδηθν-πνηψληαο
θαη
απνδίδνληαο ιεθηηθά κε ζπκβαηηθή θαη κε ζπκβαηηθή
ζεκεηνγξαθία κεισδηθά ζρήκαηα
 Να ηξαγνπδνχλ ζπγρξνληζκέλα αθνινπζψληαο ηηο
νδεγίεο ελφο καέζηξνπ έρνληαο επίγλσζε ηνπ ξφινπ
ηνπο κέζα ζην κνπζηθφ ζχλνιν

Μεηαηξνπία
Αλάγλσζε
παξηηηνχξαο

απιήο

-Μνπζηθή εθηέιεζε Μαζαίλνπλ ην δεκνηηθφ ηξαγνχδη «νπ‘ πα κάλα»
(Πεινπφλλεζνο). Παίδνπλ ηνπο βαζηθνχο θζφγγνπο ηεζζάξσλ θξάζεσλ
(λην-θα-κη-λην-ξε), (λην –θα-κη-θα-ζνι), (ια, ια, ια, ια ζνι), (ζνι,
ζνι, ζνι, ζνι, θα) ζην glockenspiel Υσξίδνληαη έπεηηα ζε δπν νκάδεο.
ρεκαηίδνπλ κηα νξρήζηξα παίδνληαο νκαδηθά σο εμήο: ε κηα νκάδα
ηξαγνπδά ελψ ε άιιε παίδεη ζην glockenspiel θη αληηζηξφθσο
νπ‘
(Πεινπφλλεζνο)

πα

κάλα

«Αλζνιφγην
Μνπζηθψλ
Κεηκέλσλ
Α΄-Β΄-Γ΄
Γπκλαζίνπ»
Βηβιίν
Δθπαηδεπηηθνχ (Μφζρνο Κ.,
Καλδπιάθε Μ.., Σφκπιεξ Μ.)
Audio
CD
Αλζνινγίνπ
Μνπζηθψλ Κεηκέλσλ
13 Audio CD Γηδαθηηθψλ
Παθέησλ
&
Αλζνινγίνπ
Μνπζηθψλ Κεηκέλσλ Α΄-Β΄-Γ΄
Γπκλαζίνπ» Π.Η& ΤΠΔΠΘ
2008
Μνπζηθά
φξγαλα
Orff:
Κιάβεο, ηακπνπξίλν, ηξίγσλν,
glockenspiel
- Πηάλν, αξκφλην
- CD Player

-Μνπζηθή εθηέιεζε Πξνζεγγίδνπλ ηελ αιινίσζε, ηελ αλαίξεζε θαη ην
δηάζηεκα ηνπ εκηηνλίνπ αθνχγνληαο ην κνπζηθφ ζέκα ―Batman Theme‖
ηνπ Neal Heft απφ ηελ ηειενπηηθή ζεηξά Batman ηεο δεθαεηίαο ηνπ 60‘.
Παίδνπλ ην ζέκα ζε glockenspiel ή ζε θηζάξα. Πξφθεηηαη γηα
δσδεθάκεηξν blues πνπ πεξηιακβάλεη ηξεηο ζπγρνξδίεο κε επηξξνέο απφ
ηε surf music θαη ηε κνπζηθή γηα θαηαζθνπεπηηθέο ηαηλίεο ηεο επνρήο:
(ζνι – θα δίεζε – θα αλαίξεζε – θα δίεζε), (λην – ζη – ζη χθεζε – ζη)
θαη (ξε – λην δίεζε - λην αλαίξεζε – λην δίεζε).
- Δλεξγεηηθή αθξφαζε
Αθνχλ θαη δηαβάδνπλ παξάιιεια ηελ
παξηηηνχξα απφ ηνλ θαλφλα ―Jubilate Deo‖ ηνπ W.A.Mozart θαη
δηαθξίλνπλ ηελ θιίκαθα ηεο Νην κείδνλα :
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Δλεξγεηηθή αθξφαζε Ο εθπαηδεπηηθφο παίδεη ζε κεισδηθφ φξγαλν θαη
γξάθεη ζηνλ πίλαθα ηελ θιίκαθα ηεο ξε ειάζζνλα. Αθνχλ θαη δηαβάδνπλ
παξάιιεια ηελ παξηηηνχξα απφ ην ηξαγνχδη «Σα ινπζηξάθηα»
(Ν.Γθάηζνπ – Μ.Υαηδηδάθη) θαη δηαθξίλνπλ ηελ θιίκαθα ηεο ξε
ειάζζνλα:
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Οη καζεηέο λα κπνξνχλ:
● Να θαηαλνήζνπλ ηελ έλλνηα ηεο ζεκαηηθήο αλάπηπμεο
● Να δηαθξίλνπλ ηελ αιπζίδα θαηά ηελ αλάπηπμε ελφο
ζέκαηνο
● Να δηαθξίλνπλ ηα ζέκαηα ζε κηα θιαζηθή ζπκθσλία
● Να δηαθξίλνπλ κνπζηθά έξγα ή ηξαγνχδηα κε δηκεξή
ή ηξηκεξή κνξθή, κνξθή ξφλην θαη κνξθή ζέκα θαη
παξαιιαγέο
 Να απηνζρεδηάδνπλ θαη λα ζπλζέηνπλ κε θίλεζε,
θσλή, φξγαλα, ερνγφλα αληηθείκελα θαη ην ζψκα
(body percussion) δίλνληαο έκθαζε ζηηο έλλνηεο ηεο
κνξθνινγίαο (ξνληφ, ζέκα θαη παξαιιαγέο, εξψηεζεαπάληεζε)

1.3.
Μνξθή
Γηκεξήο - Σξηκεξήο
κνξθή, κνξθή Ρφλην,
Θέκα θαη παξαιιαγέο,
Δξψηεζε-Απάληεζε
Θέκα – αλάπηπμε
ζέκαηνο - αιπζίδα

-Δλεξγεηηθή αθξφαζε Αθνχλ ην πξψην κέξνο Αllegro con brio απφ ηελ
5ε πκθσλία ηνπ L.v.Beethoven θαη δηαθξίλνπλ ηελ έθζεζε ηνπ πξψηνπ
ζέκαηνο (ηα έμη κέηξα ηνπ ιεγφκελνπ κνηίβνπ «ηνπ Πεπξσκέλνπ»), ην
πέξαζκα ηνπ ζέκαηνο ζε δηάθνξα φξγαλα ηεο νξρήζηξαο θαη ηελ έθζεζε
ηνπ δεχηεξνπ ζέκαηνο. ηε ζπλέρεηα, αλακέλνπλ θαηά ηελ αθξφαζε ηελ
επαλέθζεζε ηνπ ζέκαηνο πξνο ην ηέινο ηνπ έξγνπ:

Αξρηθφ κνηίβν

Ζ κεηάβαζε απφ ην πξψην ζην δεχηεξν ζέκα ζηα θφξλα

-Δλεξγεηηθή Αθξφαζε Αθνχλ ην synthpop instrumental ζε Moog
synthesizer ―Popcorn‖ ηνπ Gershon Kingsley θαη δηαθξίλνπλ ηελ
αιπζηδσηή αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο θαζψο θαη ηε κνξθή ΑΒΑ ηνπ
instrumental.

- ρνιηθφ Βηβιίν
«Δηζαγσγή ζηε Μνπζηθή Α΄
Γπκλαζίνπ» (Βαζηιεηάδεο η.,
Γιπληάο - Εεάθεο Α., Καλάξε
Λ., Φξαγθνχιε Α.), ΟΔΓΒ
1992 (έθδνζε ζληνκεπκέλε)
θαζέηεο ρνιηθνχ Βηβιίνπ
ρνιηθφ Βηβιίν
«Αλζνιφγην
Μνπζηθψλ
Κεηκέλσλ
Α΄-Β΄-Γ΄
Γπκλαζίνπ»
Βηβιίν
Δθπαηδεπηηθνχ (Μφζρνο Κ.,
Καλδπιάθε Μ.., Σφκπιεξ Μ.)
Audio
CD
Αλζνινγίνπ
Μνπζηθψλ Κεηκέλσλ
13 Audio CD Γηδαθηηθψλ
Παθέησλ
&
Αλζνινγίνπ
Μνπζηθψλ Κεηκέλσλ Α΄-Β΄-Γ΄
Γπκλαζίνπ» Π.Η& ΤΠΔΠΘ
2008
Μνπζηθά
φξγαλα
Orff:
Κιάβεο, ηακπνπξίλν, ηξίγσλν,
glockenspiel
- Πηάλν, αξκφλην
- CD Player
Ζιεθηξνληθφο ππνινγηζηήο κε
ερεία

-Δλεξγεηηθή Αθξφαζε κε ρξήζε ΣΠΔ Υσξίδνληαη ζε νκάδεο εξγαζίαο
θαη αλαδεηνχλ ζηε δηζθνζήθε ηνπο, ζην ξαδηφθσλν θαη ην Γηαδίθηπν
ηξαγνχδηα ή νξγαληθή κνπζηθή κε δηκεξή ή ηξηκεξή κνξθή, κνξθή
ξφλην θαη κνξθή ζέκα θαη παξαιιαγέο. Κάζε νκάδα επηιέγεη απφ έλα
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κνπζηθφ έξγν ή ηξαγνχδη γηα θάζε κνξθή ηα νπνία θαη θέξλεη ζηελ ηάμε
γηα αθξφαζε ζε audio cd ή ζε κνξθή mp3 ή mp4. Καηά ηελ αθξφαζε ηα
κέιε ησλ άιισλ νκάδσλ πξέπεη λα βξνπλ πνηα κνξθή αληηζηνηρεί ζε
θάζε κνπζηθφ έξγν ή ηξαγνχδη.
- Δλεξγεηηθή Αθξφαζε κε ρξήζε ΣΠΔ Αλαδεηνχλ ζην Γηαδίθηπν θαη
παξαθνινπζνχλ παξάιιεια κε ηελ αθξφαζε ελφο έξγνπ κηα «γξαθηθή
παξηηηνχξα» (scrolling bar-graph score) πνπ απεηθνλίδεη ηε δηάξθεηα ηνπ
ήρνπ θαη ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα ηηο νηθνγέλεηεο ησλ κνπζηθψλ νξγάλσλ
πνπ παίδνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ
Οη καζεηέο λα κπνξνχλ:
● Να πεξηγξάςνπλ ηε δπλακηθή αγσγή ελφο κνπζηθνχ
έξγνπ κε ηνπο βαζηθνχο φξνπο πεξηγξαθήο ηεο
δπλακηθήο αγσγήο
● Να δεκηνπξγήζνπλ έλα ερεηηθφ δξψκελν κε
κεηαβνιέο δπλακηθήο ρξεζηκνπνηψληαο απιά κνπζηθά
φξγαλα,
ήρνπο ζψκαηνο θαη θσλήο ή απηνζρέδηα
ερνγφλα κέζα.

1.4. Γπλακηθή Αγσγή
Όξνη
δπλακηθήο
αγσγήο
(piano,
forte,
fortissimo, pianissimo,
crescendo, diminuendo,
mezzo piano, mezzo
forte)

- Δλεξγεηηθή Αθξφαζε Αθνχλ ην «Πξηγθεπηθφ δηάηαγκα» απφ ην
Μπαιέην «Ρσκαίνο θαη Ηνπιηέηα» ηνπ S.Prokovief θαη δεκηνπξγνχλ
παξάιιεια έλα «ράξηε αθξφαζεο» ζεκεηψλνληαο κε ζπκβαηηθνχο φξνπο
ηεο δπλακηθήο αγσγήο ηε δηαδνρή ησλ θαηαζηάζεσλ θαη ησλ κεηαβνιψλ
ηεο δπλακηθήο αγσγήο.
-Γεκηνπξγία Μνπζηθήο εκεηψλνπλ ηε ζεηξά δηαδνρήο ησλ
θαηαζηάζεσλ θαη ησλ κεηαβνιψλ ηεο δπλακηθήο αγσγήο ζε έλα κνπζηθφ
έξγν π.ρ. Forte –crescendo- sf-subito – pp-crescendo –sf-ff-diminuendo
– pp θη έπεηηα δεκηνπξγνχλ αλά νκάδεο έλα ερεηηθφ –δξψκελν δηθήο
ηνπο ελνξρήζηξσζεο κε βάζε ηε ζεηξά απηή ρξεζηκνπνηψληαο κνπζηθά
φξγαλα, αληηθείκελα γχξσ ηνπο, ην ζψκα ηνπο θη άιια απηνζρέδηα
ερνγφλα κέζα.
-Γεκηνπξγία Μνπζηθήο Γεκηνπξγνχλ κηα ελνξρήζηξσζε κηαο κεισδίαο
ζε έλα κνπζηθφ πξφγξακκα θαη νξίδνπλ δηαθνξεηηθέο «εθδνρέο»
δπλακηθήο αγσγήο ηηο νπνίεο θαη αθνχλ ζε εθηέιεζε απφ ηνλ ππνινγηζηή
θαη απνθαζίδνπλ πνηα εθδνρή ήηαλ πην ηαηξηαζηή γηα ηε ζχλζεζε.

Οη καζεηέο λα κπνξνχλ:
● Να ραξαθηεξίδνπλ ηε ξπζκηθή αγσγή ελφο κνπζηθνχ
έξγνπ πνπ αθνχλ ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο βαζηθνχο φξνπο
πεξηγξαθήο ηεο ξπζκηθήο αγσγήο

1.5. Ρπζκηθή Αγσγή
Όξνη ξπζκηθήο αγσγήο
(ηαρχηεηα)

- Δλεξγεηηθή αθξφαζε Αθνχλ ην «Υνξφ ησλ Νεξάηδσλ» ην ηξίην κέξνο
απφ ην έξγν «Μαγηνβφηαλν» -πκθσληθή νπίηα ηνπ Μαλψιε
Καινκνίξε θαη πεξηγξάθνπλ ηε ξπζκηθή ηνπ αγσγή θαη ηηο κεηαβνιέο
ηεο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ηνπο δεκηνπξγνχλ.

- ρνιηθφ Βηβιίν
«Δηζαγσγή ζηε Μνπζηθή Α΄
Γπκλαζίνπ» (Βαζηιεηάδεο η.,
Γιπληάο - Εεάθεο Α., Καλάξε
Λ., Φξαγθνχιε Α.), ΟΔΓΒ
1992 (έθδνζε ζληνκεπκέλε)
θαζέηεο ρνιηθνχ Βηβιίνπ
Audio
CD
Αλζνινγίνπ
Μνπζηθψλ Κεηκέλσλ
13 Audio CD Γηδαθηηθψλ
Παθέησλ
&
Αλζνινγίνπ
Μνπζηθψλ Κεηκέλσλ Α΄-Β΄-Γ΄
Γπκλαζίνπ» Π.Η& ΤΠΔΠΘ
2008
Μνπζηθά
φξγαλα
Orff:
Κιάβεο, ηακπνπξίλν, ηξίγσλν,
glockenspiel
- Πηάλν, αξκφλην
- CD Player
- ρνιηθφ Βηβιίν
«Δηζαγσγή ζηε Μνπζηθή Α΄
Γπκλαζίνπ» (Βαζηιεηάδεο η.,
Γιπληάο - Εεάθεο Α., Καλάξε
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● Να δηαθξίλνπλ ηηο δηαθνξέο πνπ δεκηνπξγεί ε
κεηαβνιή ηεο ξπζκηθήο αγσγήο ζε κηα κνπζηθή
● Να δηαθξίλνπλ ηηο νκνηφηεηεο ή δηαθνξέο ηεο
ξπζκηθήο αγσγήο κεηαμχ ησλ κεξψλ ελφο κνπζηθνχ
έξγνπ
 Να δεκηνπξγήζνπλ έλα ερεηηθφ δξψκελν κε
κεηαβνιέο ξπζκηθήο αγσγήο ρξεζηκνπνηψληαο
απηνζρέδηα ερνγφλα κέζα, απιά κνπζηθά φξγαλα,
ήρνπο ζψκαηνο ή θσλήο.

(allegro,
adagio,
accelerando,
ritardando,
largo
moderato, presto, A
tempo)

- Δλεξγεηηθή αθξφαζε Αθνχλ ηε δηαζθεπή ησλ Samatistas ζηελ θαληάδα
«Ζ Αλζηζκέλε ακπγδαιηά» (Γ.Γξνζίλε – άγλσζηνο ζπλζέηεο) θη αθνχλ
ηελ νκψλπκε θαληάδα. Πεξηγξάθνπλ ηηο δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο δπν
κνπζηθέο θαη ηελ επίδξαζε πνπ επέθεξε ε κεηαβνιή ηεο ξπζκηθήο
αγσγήο.
-Δλεξγεηηθή Αθξφαζε Αθνχλ ηελ αξρή θάζε κέξνπο ηεο πκθσλίαο «Ζ
Έθπιεμε» ηνπ J.Haydn θαη κε βάζε ηελ ηαρχηεηα θαη ην χθνο ηεο
κνπζηθήο αληηζηνηρνχλ δνζκέλνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο ξπζκηθήο αγσγήο
κε ην ζσζηφ κέξνο. π.ρ
Πξψην κέξνο

●

Γεχηεξν κέξνο ●

● Adagio –Vivace assai

Σξίην κέξνο

● Andante

●

Σέηαξην κέξνο ●
Οη καζεηέο λα κπνξνχλ:
● Να δηαθξίλνπλ ην ηδηαίηεξν ερφρξσκα ησλ κνπζηθψλ
νξγάλσλ ηεο ζπκθσληθήο νξρήζηξαο θαζψο θαη ησλ
ηκεκάησλ ηεο
● Να αλαγλσξίδνπλ ηα αξραία ειιεληθά κνπζηθά
φξγαλα
● Να αλαγλσξίδνπλ αθνπζηηθά ηα είδε ηεο αλζξψπηλεο
θσλήο
● Να πεηξακαηίδνληαη κε δηαθνξεηηθά ερνρξψκαηα
νξγάλσλ ρξεζηκνπνηψληαο απιφ κνπζηθφ ινγηζκηθφ

1.6. Ηρόρξσκα
Όξγαλα
ζπκθσληθήο
αξρήζηξαο
Δλνξρήζηξσζε
έξγνπ
ζπκθσληθήο κνπζηθήο
Αξραία
ειιεληθά
κνπζηθά φξγαλα
Δίδε αλζξψπηλεο θσλήο

● Finale.Allegro di molto

Λ., Φξαγθνχιε Α.), ΟΔΓΒ
1992 (έθδνζε ζληνκεπκέλε)
θαζέηεο ρνιηθνχ Βηβιίνπ
ρνιηθφ Βηβιίν
Audio
CD
Αλζνινγίνπ
Μνπζηθψλ Κεηκέλσλ
13 Audio CD Γηδαθηηθψλ
Παθέησλ
&
Αλζνινγίνπ
Μνπζηθψλ Κεηκέλσλ Α΄-Β΄-Γ΄
Γπκλαζίνπ» Π.Η& ΤΠΔΠΘ
2008
Μνπζηθά
φξγαλα
Orff:
Κιάβεο, ηακπνπξίλν, ηξίγσλν,
glockenspiel
- Πηάλν, αξκφλην
- CD Player

● Menuet.Allegro molto – Trio-Menuet

-Δλεξγεηηθή αθξφαζε Αθνχλ ην έξγν ηνπ B.Britten «Οδεγφο ησλ
Νέσλ γηα ηελ Οξρήζηξα» -―Young Person‘s Guide to the Orchestra‖
θαη αλαγλσξίδνπλ ην ηδηαίηεξν ερφρξσκα ησλ νξγάλσλ ηεο νξρήζηξαο
θαη ησλ ηκεκάησλ ηεο.
Ζ ελεξγεηηθή αθξφαζε ηνπ έξγνπ κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε ηξεηο
ελφηεηεο ζχκθσλα κε ηε δνκή ηνπ, θαζψο έρεη ηε κνξθή Θέκα θαη
παξαιιαγέο, κε θνχγθα ζηελ θαηάιεμε:

ρνιηθφ Βηβιίν
«Δηζαγσγή ζηε Μνπζηθή Α΄
Γπκλαζίνπ» (Βαζηιεηάδεο η.,
Γιπληάο - Εεάθεο Α., Καλάξε
Λ., Φξαγθνχιε Α.), ΟΔΓΒ
1992 (έθδνζε ζληνκεπκέλε)
θαζέηεο ρνιηθνχ Βηβιίνπ
ρνιηθφ Βηβιίν
13 Audio CD Γηδαθηηθψλ
Παθέησλ
&
Αλζνινγίνπ
Μνπζηθψλ Κεηκέλσλ Α΄-Β΄-Γ΄
Γπκλαζίνπ» Π.Η& ΤΠΔΠΘ
2008
Audio CD «Οδεγφο ησλ Νέσλ
γηα ηελ Οξρήζηξα»-B.Britten-
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Θέκα

Πηάλν, αξκφλην
- CD Player
Ζιεθηξνληθφο ππνινγηζηήο κε
ερεία
Βηληενπξνβνιέαο

1. ΘΔΜΑ
Σν Θέκα είλαη βαζηζκέλν ζε έλα ρνξφ (Rondeau) κέξνο ζθεληθήο
κνπζηθήο πνπ έγξαςε ν H.Purcell γηα ην ζεαηξηθφ έξγν ―Abdelazer‖ .
Σν Θέκα εθηίζεηαη έμη θνξέο γηα λα παξνπζηαζηεί δηαδνρηθά απφ ηελ
νξρήζηξα θαη ηα ηκήκαηά ηεο: Οξρήζηξα –Ξχιηλα πλεπζηά – Υάιθηλα
πλεπζηά-Έγρνξδα – Κξνπζηά –Οξρήζηξα. Οη καζεηέο θαηά ηελ
αθξφαζε δηαθξίλνπλ ην ερφρξσκα ηεο νξρήζηξαο θαη ην ερφρξσκα
θάζε νηθνγέλεηαο νξγάλσλ.
2. ΠΑΡΑΛΛΑΓΔ
ηε ζπλέρεηα, ζηηο 13 Παξαιιαγέο δηαθξίλνπλ ην ηδηαίηεξν
ερφρξσκα θάζε νξγάλνπ -απφ ην ςειφηεξν ζε έθηαζε ζην
ρακειφηεξν- ηεο νηθνγέλεηαο ησλ πλεπζηψλ, εγρφξδσλ θαη θξνπζηψλ
ηεο νξρήζηξαο θαζψο εθηεινχλ απφ κηα Παξαιιαγή. Παξάιιεια ζε
εθπαηδεπηηθφ θπιιάδην πνπ έρεη δνζεί απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ επηιέγνπλ
ηελ εηθφλα ηνπ νξγάλνπ πνπ αθνχλ θάζε θνξά λα παίδεη ηελ
παξαιιαγή ηνπ ζέκαηνο.
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Παξαιιαγέο

Solo όξγαλν

Όξγαλα ζπλνδεία

Ξχιηλα πλεπζηά

1.θιάνπηα,
πίθνιν
2.φκπνε
3. θιαξηλέην
4. θαγθφηα

βηνιηά,
άξπα,
ηξίγσλν
έγρνξδα, ηχκπαλα
έγρνξδα, ηνχκπα
έγρνξδα, ηακπνχξν

Έγρνξδα

5.βηνιηά

ράιθηλα,
γθξαλ
θάζα
μχιηλα-ράιθηλα
πλεπζηά
θιαξηλέηα, βηφιεο,
άξπα
μχιηλα
πλεπζηά,
ληέθη
έγρνξδα,γθνγθ,πηάηα

6.βηφιεο
7.ηζέια
8. θνληξακπάζα
9. άξπα
Υάιθηλα

Κξνπζηά

10. θφξλα
11.ηξνκπέηεο

έγρνξδα,
άξπα,
ηχκπαλα
έγρνξδα, ηακπνχξν

12.
ηξνκπφληα,
ηνχκπα
13. θξνπζηά

μχιηλα
πλεπζηά,
πςειά ράιθηλα
έγρνξδα

(ηχκπαλα,
Γθξαλθάζα,
πηάηα,ηχκπαλα,ληέθη
θαη
ηξίγσλν,ηχκπαλα,ηακπ
νχξν θαη γνχληκπινθ,
ηχκπαλα, θαζηαληέηεο
θαη γθνλγθ, ηχπκαλα,
θξνχζηα,
φιν
ην
ηκήκα ησλ θξνπζηψλ)
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3.ΦΟΤΓΚΑ (βιέπε παξαθάησ 1.7 πλήρεζε)
-Δλεξγεηηθή Αθξφαζε κε ρξήζε ΣΠΔ Αλαδεηνχλ ζην Γηαδίθηπν
καγλεηνζθνπεκέλα βίληεν εθηειέζεσλ ηνπ έξγνπ ηνπ B.Britten
«Οδεγφο ησλ Νέσλ γηα ηελ Οξρήζηξα» -―Young Person‘s Guide to the
Orchestra‖ θαη παξαηεξνχλ ζε ζρέζε κε ην ερφρξσκα θάζε νξγάλνπ
πνπ αθνχλ: ηε κνξθή, ην κέγεζνο θαη ην πιηθφ θαηαζθεπήο ηνπ, ηνλ
ηξφπν εθηέιεζεο ηνπ, ηελ εθθξαζηηθφηεηα ηνπ εθηειεζηή, ηνλ ηξφπν
δηεχζπλζεο ηνπ καέζηξνπ , θ.ά.
-Δλεξγεηηθή Αθξφαζε Αλαδεηνχλ ζην Γηαδίθηπν εηθφλεο, αξρεία
ήρνπ, πιεξνθνξίεο θαη βίληεν πνπ αθνξνχλ ηελ αξραία ειιεληθή
κνπζηθή θαη ηα αξραία ειιεληθά κνπζηθά φξγαλα θαη παξνπζηάδνπλ
ζρεηηθή εξγαζία ζε κνξθή ppt ελζσκαηψλνληαο ερνγξαθεκέλεο
εθηειέζεηο ησλ κνλαδηθψλ έξγσλ αξραίαο ειιεληθήο κνπζηθήο πνπ
ζψδνληαη ζε αλαθαηαζθπαζκέλα φξγαλα.
-Δλεξγεηηθή Αθξφαζε Γηαθξίλνπλ ην ηδηαίηεξν ερφρξσκα θσλψλ ηνπ
ιπξηθνχ ηξαγνπδηνχ αθνχγνληαο νιηγφιεπηα απνζπάζκαηα απφ φπεξεο
π.ρ.
▪ νπκπξέηα (νπξάλν) – ―Les oiseaux dans la charmille‖,
απφ ηελ φπεξα ―Les Contes d‘ Hoffmann‖ ηνπ J.Offenbach.
▪ Κνληξάιην - ―Nacqui all'affanno … Non piu mesta"
απφ ηελ φπεξα ―La Cenerentola‖ («Ζ ηαρηνπνχηα») ηνπ J.Rossini
▪ Σελφξνο - ―Addio fiorito asil‖
απφ ηελ φπεξα ―Tosca‖ ηνπ G.Puccini
▪Βαξχηνλνο (Φίγθαξν) ―Largo al factotum‖
απφ ηελ φπεξα ―Il Barbiere di Siviglia‖ («Ο Κνπξέαο ηεο εβίιιεο»)
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Οη καζεηέο λα κπνξνχλ:
● Να αλαγλσξίδνπλ αθνπζηηθά ηε δηαθνξά κεηαμχ
κνλνθσλίαο, νκνθσλίαο θαη πνιπθσλίαο
● Να ζπλδένπλ ηηο δηάθνξεο κνξθέο ζπλήρεζεο κε
ζηνηρεία απφ ηελ ηζηνξία ηεο κνπζηθήο
● Να ηξαγνπδνχλ δίθσλνπο θαη ηξίθσλνπο θαλφλεο
● Να δηαθξίλνπλ ζχκθσλεο θαη δηάθσλεο ζπγρνξδίεο
● Να δεκηνπξγνχλ ζπλερήζεηο κε κεισδηθά θαη ηνληθά
θξνπζηά φξγαλα

1.7. πλήρεζε
Μνλνθσλία, Οκνθσλία,
Πνιπθσλία
Γίθσλνη-Σξίθσλνη
θαλφλεο

-Δλεξγεηηθή αθξφαζε Αθνχλ ραξαθηεξηζηηθά ερνγξαθεκέλα απνζπάζκαηα
κνλνθσληθήο, νκνθσληθήο θαη πνιπθσληθήο κνπζηθήο απφ ηελ αξραία
ειιεληθή, βπδαληηλή εθθιεζηαζηηθή θαη δεκνηηθή παξάδνζε θη απφ ηε ιφγηα
δπηηθή παξάδνζε (βιέπε παξαθάησ 2.1 Διιεληθή κνπζηθή παξάδνζε, 2.3
Λφγηα Γπηηθή Μνπζηθή) θαη ζπλδένπλ ην δηαθνξεηηθφ ηνπο «άθνπζκα» κε
ζηνηρεία απφ ηελ ηζηνξία ηεο κνπζηθήο θαη ην ελ γέλεη ηζηνξηθν-θνηλσληθφ
πιαίζην ηεο δεκηνπξίαο ηνπο π.ρ.
- Βξίζθνπλ νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο αλάκεζα ζην κνλφθσλν χθνο ηεο
βπδαληηλήο εθθιεζηαζηηθήο κνπζηθήο θαη ηνπ γξεγνξηαλνχ κέινπο,
- πγθξίλνπλ θαη θαηαλννχλ ηελ ηζηνξηθή θαη ζξεζθεπηηθή ζεκαζία ηνπ
θσλεηηθνχ θαη κνλφθσλνπ ραξαθηήξα ηεο εθθιεζηαζηηθήο κνπζηθήο ηεο
Αλαηνιηθήο Δθθιεζίαο θαη ηνπ πνιπθσληθνχ ραξαθηήξα – κε εμαίξεζε ην
παιαηφηεξν γξεγνξηαλφ κέινο - ηεο δπηηθήο εθθιεζηαζηηθήο κνπζηθήο ε
νπνία ζπλνδεχεηαη θαη απφ κνπζηθά φξγαλα

Πηάλν, αξκφλην
- CD Player
- ρνιηθφ Βηβιίν
«Δηζαγσγή ζηε Μνπζηθή
Α΄
Γπκλαζίνπ»
(Βαζηιεηάδεο
η.,
Γιπληάο - Εεάθεο Α.,
Καλάξε Λ., Φξαγθνχιε
Α.), ΟΔΓΒ 1992 (έθδνζε
ζληνκεπκέλε)
θαζέηεο
ρνιηθνχ
Βηβιίνπ
Ζιεθηξνληθφο
ππνινγηζηήο κε ερεία

- Δθηέιεζε Μνπζηθήο Μαζαίλνπλ λα ηξαγνπδνχλ δίθσλνπο ή ηξίθσλνπο
θαλφλεο π.ρ.
Μαρεηέο (Αγγιηθφο κεζαησληθφο θαλφλαο γηα 2-6 θσλέο)

-Δλεξγεηηθή Αθξφαζε Αθνχλ ην κέξνο ηεο Φνχγθαο απφ ην έξγν ηνπ
B.Britten «Οδεγφο ησλ Νέσλ γηα ηελ Οξρήζηξα» -―Young Person‘s Guide to
the Orchestra‖. Γηαθξίλνπλ ην ζέκα ηεο θνχγθο θαζψο εθηειείηαη ζε κίκεζε
απφ θάζε φξγαλν ηεο νξρήζηξαο κε ηελ ίδηα ζεηξά, φπσο ζηηο παξαιιαγέο.
(βιέπε παξαπάλσ 1.6 Ζρφρξσκα)
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Φνχγθα
-Γεκηνπξγία Μνπζηθήο Γεκηνπξγνχλ ζε κνπζηθφ ινγηζκηθφ ηπραίεο
ζπλερήζεηο θαη δηαθξίλνπλ αθνπζηηθά αλ είλαη ζχκθσλεο ή δηάθσλεο,
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ 2νο Γλσξίδσ ηα είδε ηεο κνπζηθήο ζπγρξνληθά, δηαρξνληθά θαη γεσγξαθηθά
ΣΟΥΟΙ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Οη καζεηέο λα κπνξνχλ:
● Να ηξαγνπδνχλ ζχλζεηα – απφ άπνςε κνπζηθήο
θαη ιφγνπ - ειιεληθά παξαδνζηαθά ηξαγνχδηα κε
ξπζκηθή θαη κεισδηθή αθξίβεηα
● Να πξνζεγγίδνπλ ηελ νξγαληθή ζχλδεζε ηεο
ειιεληθήο κνπζηθήο παξάδνζεο κε ην ρψξν, ην
ρξφλν θαη ηελ θνηλσληθή δσή ησλ αλζξψπσλ
● Να επαηζζεηνπνηεζνχλ απέλαληη ζην
πεξηβάιινλ κέζα απφ δεκνηηθά ειιεληθά
ηξαγνχδηα πνπ πεγάδνπλ απφ ηελ αιιειέλδεηε
ζρέζε ηνπ αλζξψπνπ κε ηε θχζε
● Να βηψζνπλ ηε ζεκαζία ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ
νξφζεκσλ γηα ηελ παηξίδα καο θαη λα
θαηαλνήζνπλ ην ξφιν ηεο κνπζηθήο ζε ζρέζε κε
εθείλα
● Να ςάιινπλ βπδαληηλνχο εθθιεζηαζηηθνχο
χκλνπο
θαη
λα
εθηεινχλ
ζξεζθεπηηθά
παξαδνζηαθά
ηξαγνχδηα
σο
έθθξαζε
ζξεζθεπηηθνχ βηψκαηνο ζε ζρέζε κε ενξηέο ηεο
νξζφδνμεο εθθιεζίαο
● Να εθηεινχλ κεισδίεο παξαδνζηαθψλ
ηξαγνπδηψλ ζε κνπζηθά φξγαλα
● Να εθηεινχλ ζε θξνπζηά κνπζηθά φξγαλα ην
κεισδηθφ ξπζκφ παξαδνζηαθψλ ειιεληθψλ
ηξαγνπδηψλ πνπ καζαίλνπλ
● Να βηψζνπλ ηελ αξραία ειιεληθή κνπζηθή σο
ζηνηρείν πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο
 Να ζέβνληαη θαη λα εθηηκνχλ ηε κνπζηθή

2.1. Διιεληθή κνπζηθή
παξάδνζε
Γεκνηηθή κνπζηθή
Βπδαληηλή
εθθιεζηαζηηθή κνπζηθή
Αξραία
Μνπζηθή

Διιεληθή

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ
-Δθηέιεζε Μνπζηθήο-Αθξφαζε Μνπζηθήο Μαζαίλνπλ ειιεληθά δεκνηηθά
ηξαγνχδηα πην απαηηεηηθά απφ άπνςε ξπζκνχ, κεισδίαο θαη ιφγνπ, απ‘
φιν ηνλ ειιαδηθφ ρψξν. π.ρ. ηα ηξαγνχδηα «Καξάβη - θαξαβάθη»
(Θξάθεο), Πιάηαλνο (Παηηλάδα Πεινπνλλήζνπ), «Άγην - Γηψξγεο»
(Παξαινγή Κπζήξσλ), «Καξνηζηέξεο» (Κσλ/πνιε), θ.ά. Μαζαίλνπλ
παξαδνζηαθά ηξαγνχδηα απφ φιν ηνλ ειιαδηθφ ρψξν ζε ζρέζε κε ηνλ
θχθιν ηνπ ρξφλνπ θαη ηνλ θχθιν ηεο δσήο: π.ρ Κάιαληα Υξηζηνπγέλλσλ
Γσδεθαλήζνπ, Κάιαληα Πξσηνρξνληάο
Θεζζαινκαθεδνληθά (πξνο
ηζνπάλη), Κάιαληα Πξσηνρξνληάο αξάληα Δθθιεζηψλ Αλ Θξάθεο (πξνο
έκπνξν) «Καιήλ εζπέξαλ άξρνληεο» (Κάιαληα Υξηζηνπγέλλσλ Κξήηεο)
«Αξρηκεληά θη αξρηρξνληά» (Κάιαληα Πξσηνρξνληάο Εαθχλζνπ), «Σνχηεο
νη κέξεο ην‘ρνπλε» (απνθξηάηηθνΝάμνπ), «Δδψ δηαβαίλεη ν Λάδαξνο»
(Κάιαληα Λαδάξνπ Δπηάλεζα), «Σν Ρελάθη» (γακήιην Ρφδνπ),
«Νηηξιαληά (δνπιεηάο Καιχκλνπ), θ.ά.
Πξνζεγγίδνπλ αθφκε ηα πξνο εθκάζεζε δεκνηηθά ηξαγνχδηα κε βάζε ηελ
ηαμηλφκεζε ηνπο ζε δηαθνξεηηθά είδε ζε ζρέζε κε ην ζέκα ηνπ πνηεηηθνχ
ηνπο πεξηερνκέλνπ:
1. Αθξηηθφ
10. Ξεληηηάο
2. Κιέθηηθν
11. Γηνξηαζηηθφ
3. Ηζηνξηθφ
12. Μνηξνιφγη
4. Θξεζθεπηηθφ
13. Γλσκηθφ
5. Παξαινγή
14. αηηξηθφ
6. Σαρηάξηζκα
15. Βαΐηηθν θ.ά.
7. Λάρληζκα
8. Δξσηηθφ
9. Γακήιην

ΤΛΙΚΑ-ΜΔΑ
ρνιηθφ Βηβιίν
«Δηζαγσγή ζηε Μνπζηθή
Α΄
Γπκλαζίνπ»
(Βαζηιεηάδεο η., Γιπληάο Εεάθεο Α., Καλάξε Λ.,
Φξαγθνχιε Α.), ΟΔΓΒ
1992 (έθδνζε ζληνκεπκέλε)
θαζέηεο ρνιηθνχ Βηβιίνπ
ρνιηθφ Βηβιίν
«Αλζνιφγην
Μνπζηθψλ
Κεηκέλσλ
Α΄-Β΄-Γ΄
Γπκλαζίνπ»
Βηβιίν
Δθπαηδεπηηθνχ (Μφζρνο Κ.,
Καλδπιάθε Μ.., Σφκπιεξ
Μ.)
Audio CD Αλζνινγίνπ
Μνπζηθψλ Κεηκέλσλ
13 Audio CD Γηδαθηηθψλ
Παθέησλ & Αλζνινγίνπ
Μνπζηθψλ Κεηκέλσλ Α΄Β΄-Γ΄ Γπκλαζίνπ» Π.Η&
ΤΠΔΠΘ 2008
Μνπζηθά φξγαλα Orff:
Κιάβεο,
ηακπνπξίλν,
ηξίγσλν,
glockenspiel
- Πηάλν, αξκφλην
- CD Player
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θιεξνλνκηά ηνπ ηφπνπ καο σο κέξνο ηεο
πνιηηηζκηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο.

-Δθηέιεζε Μνπζηθήο Μαζαίλνπλ βπδαληηλνχο εθθιεζηαζηηθνχο χκλνπο
π.ρ. Απνιπηίθην ηεο ενξηήο ηνπ Αγ.Γεκεηξίνπ, Κνληάθην Υξηζηνπγέλλσλ,
ηηρεξφλ ηνπ Πάζρα, θ.ά. θαη ςάιινπλ κε ζπλνδεία ηζνθξάηε.
Φξνληίδνπλ ηδηαίηεξα ηελ κειηζκαηηθή απφδνζε ηνπ ιφγνπ Πξνζεγγίδνπλ
παξάιιεια ην λφεκα ηνπ πνηεηηθνχ-ζξεζθεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ ησλ
χκλσλ

Ζιεθηξνληθφο ππνινγηζηήο
κε ερεία

- Δθηέιεζε Μνπζηθήο Μαζαίλνπλ παξαδνζηαθά ηξαγνχδηα πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ εζληθή ενξηή ζηηο 25 Μαξηίνπ, π.ρ. «Θνχξηνο»
(θαηαγξαθή .Καξξά) , «Μηα πξνπζηαγή κεγάιε», «Όια ηα θάζηξα ηνπ
Μσξηά», θ.ά.
-Δθηέιεζε Μνπζηθήο Μαζαίλνπλ ζηε θινγέξα ην γχξηζκα απφ ην
δεκνηηθφ ηξαγνχδη «Όια ηα θάζηξα ηνπ Μσξηά».
-Δθηέιεζε Μνπζηθήο
πλνδεχνπλ ην δεκνηηθφ ηξαγνχδη «Μηα
πξνπζηαγή κεγάιε» ρηππψληαο ζε θξνπζηφ φξγαλν π.ρ. ηνπκπειέθη ην
εμήο ξπζκηθφ ζρήκα:

▪
-Δθηέιεζε Μνπζηθήο – Γεκηνπξγία Μνπζηθήο Μαζαίλνπλ ηνλ Δπηηάθην
ηνπ εηθίινπ ηξαγνπδψληαο εθθξαζηηθά ηηο
θξάζεηο θαη
απηνζρεδηάδνληαο κηα ιηηή ξπζκηθή ζπλνδεία κε θξνπζηά φξγαλα π.ρ. κε
ηξίγσλν ή δίιηα.
Δθηέιεζε Μνπζηθήο Μαζαίλνπλ λα παίδνπλ ηε κεισδία απφ ηνλ Δπηηάθην
ηνπ εηθίινπ ζηε θινγέξα:
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Δθηέιεζε Μνπζηθήο Μαζαίλνπλ ζηε θινγέξα δπν απνζπάζκαηα ηεο
κεισδίαο απφ ηνλ «Ύκλν ζηνλ Ήιην» ηνπ Μεζνκήδε: μεθηλνχλ κε ηα
δπν πξψηα κέηξα (πξψην κέξνο) θαη ζπλερίδνπλ σο δηαδνρή κε ηα δπν
ηειεπηαία κέηξα ηεο κεισδίαο (δεχηεξν κέξνο)
Έπεηηα ρσξίδνληαη ζε νκάδεο. Κάζε νκάδα. παξνπζηάδεη έλα απφ ηα δπν
κέξε κε εθηέιεζε ζηε θινγέξα θαη παξάιιειε απηνζρέδηα ξπζκηθή
ζπλνδεία κε θξνπζηά φξγαλα

-
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Οη καζεηέο λα κπνξνχλ:
● Να ληψζνπλ ηελ αηζζεηηθή ζπγθίλεζε απφ ηελ
αθξφαζε θαη ηελ εθηέιεζε ηξαγνπδηψλ
κεινπνηεκέλεο Διιεληθήο πνίεζεο
● Να βηψζνπλ ηε ζεκαζία ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ
νξφζεκσλ γηα ηελ παηξίδα καο θαη λα
θαηαλνήζνπλ ην ξφιν ηεο κνπζηθήο ζε ζρέζε κε
εθείλα
● Να απνηηκνχλ θαη λα αμηνινγνχλ δηαηζζεηηθά
ηελ επαθή κε ηα αγαζά ηεο ηέρλεο θαη ην σξαίν
● Να εθθέξνπλ θαη λα αξζξψλνπλ κε άλεζε θαη
αθξίβεηα ην ιφγν κε ηε κεισδία θαη ην ξπζκφ ηεο
κνπζηθήο
● Να εθηεινχλ κεισδίεο ηξαγνπδηψλ ζε κνπζηθά
φξγαλα
● Να εθηεινχλ ζε θξνπζηά κνπζηθά φξγαλα ην
κεισδηθφ ξπζκφ ειιεληθψλ ηξαγνπδηψλ πνπ
καζαίλνπλ

- -Δλεξγεηηθή Αθξφαζε κε ρξήζε ΣΠΔ Αλαδεηνχλ ζην Γηαδίθηπν
εθηειέζεηο ηνπ «Δπηηάθηνπ» ηνπ εηθίινπ θαζψο θαη ζηνηρεία πνπ
αθνξνχλ ηηο ζηήιεο ζηηο νπνίεο βξέζεθε θαζψο θαη γεληθφηεξα ζηνηρεία
πνπ αθνξνχλ ηελ αξραία ειιεληθή κνπζηθή θαη ηα αληίζηνηρα έξγα πνπ
έρνπλ δηαζσζεί έσο ζήκεξα.
- Δθηέιεζε Μνπζηθήο Τξαγνύδηα γηα εζληθέο ενξηέο θη επεηείνπο Οη
2.2. Αζηηθή ιατθή καζεηέο καζαίλνπλ ηξαγνχδηα πην απαηηεηηθά απφ άπνςε ξπζκνχ,
κεισδίαο θαη ιφγνπ πνπ ζπλδένληαη κε ην έπνο ηνπ 40‘, ηελ Καηνρή θαη
κνπζηθήΜεινπνηεκέλε πνίεζε- ηελ Απειεπζέξσζε π.ρ. «Παηδηά ηεο Διιάδνο παηδηά» (Μ.Σξατθφξνο –
Μ.νπγηνχι), «Έλα ην ρειηδφλη» (Ο.Διχηε – Μ.Θενδσξάθε), «Ο
΄Διιελεο ζπλζέηεούγρξνλνη
Έιιελεο Αληψλεο» (Η.Κακπαλέιιε – Μ.Θενδσξάθε) θ.ά., κε ηελ εμέγεξζε ηνπ
Πνιπηερλείνπ
«Καιήλ εζπέξαλ αθεληάδεο» (Η.Κακπαλέιε –
ηξαγνπδνπνηνί
η.Ξαξράθνπ), «Σνχηεο ηηο κέξεο» (Γ.Ρίηζνπ – Υξ.Λενληή) θαη κε ηελ
εζληθή ενξηή ζηηο 25 Μαξηίνπ «Όια ηα έζλε» (Γ.νισκνχ – Υ.Λενληή),
«Ήηαλ ηέζζεξα παηδηά» (Ν.Γθάηζνπ-Μ.Υαηδηδάθη), ηνλ «Δζληθφ Ύκλν»
(Γ.νισκνχ - Ν.Υ.Μάληδαξνπ) θ.ά.
- Δθηέιεζε Μνπζηθήο πλνδεχνπλ ζε ηακπνχξν ή ζε άιιν θξνπζηφ
κεκβξαλφθσλν κε δπν κπαγθέηεο ηελ εηζαγσγή ηνπ ηξαγνπδηνχ «Ο
Αληψλεο» (Η.Κακπαλέιε – Μ.Θενδσξάθε)- πνπ παίδεη ν εθπαηδεπηηθφο
ζην πηάλν. πλνδεχνπλ παίδνληαο ην εμήο ξπζκηθφ ostinato:

ηα

ηα

ηα

ηξί - ν -

ια

-Δθηέιεζε Μνπζηθήο Παίδνπλ ηελ εηζαγσγή ζην ηξαγνχδη «Παηδηά ηεο
Διιάδνο παηδηά» ζε κεισδηθφ φξγαλν
-Δθηέιεζε Μνπζηθήο Μαζαίλνπλ θαληάδεο, αζηηθά ειαθξά θαη ιατθά
ηξαγνχδηα π.ρ. «Λαινχλ η‘αεδφληα» (Γ.Λαπξάγθα), «Ξεθηλά κηα
ςάξνπνχια» (Γ.Γθφγθνπ), «Οη ζαιαζζηλνί» (η.Γεξάλε – Γ.Εακπέηα)
θ.ά.

Πηάλν, αξκφλην,
Σακπνχξν
- CD Player
- ρνιηθφ Βηβιίν
«Δηζαγσγή ζηε Μνπζηθή
Α΄
Γπκλαζίνπ»
(Βαζηιεηάδεο η., Γιπληάο Εεάθεο Α., Καλάξε Λ.,
Φξαγθνχιε Α.), ΟΔΓΒ
1992 (έθδνζε ζληνκεπκέλε)
θαζέηεο ρνιηθνχ Βηβιίνπ
-ρνιηθφ Βηβιίν
«Αλζνιφγην
Μνπζηθψλ
Κεηκέλσλ
Α΄-Β΄-Γ΄
Γπκλαζίνπ»
Βηβιίν
Δθπαηδεπηηθνχ (Μφζρνο Κ.,
Καλδπιάθε Μ.., Σφκπιεξ
Μ.)
Audio CD Αλζνινγίνπ
Μνπζηθψλ Κεηκέλσλ

- Δθηέιεζε Μνπζηθήο Μαζαίλνπλ
λεφηεξα ειιεληθά ηξαγνχδηα
απαηηεηηθά απφ άπνςε ξπζκνχ, κεισδίαο θαη ιφγνπ π.ρ. «Κέιινκαη ζε
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γνγγχια» (απθψ – Μ.Υαηδηδάθη), «Όκνξθε πφιε» (Γ.Θενδσξάθε –
Μ.Θενδσξάθε), «Άξλεζε (Γ.εθέξε-Μ.Θενδσξάθε)», «Υαζάπηθν 40»
(Ν.Γθάηζνπ - Μ.Υαηδηδάθη), «Μηα ζάιαζζα κηθξή» (Γ.αββφπνινπ),
«εβάρ ν Θαιαζζηλφο» (Λ.Παπαδφπνπινπ – Μ.Λνΐδνπ),
«Ο
Πεξηπιαλεηήο» (Μ.Φάκειινπ), «Καθέο ζπλήζεηεο» (Μ.Παζραιίδε),
θ.ά.
-Δθηέιεζε Μνπζηθήο Μαζαίλνπλ ηξαγνχδηα κε πεξηερφκελν ζρεηηθά κε
ην δεζκφ ηνπ αλζξψπνπ κε ηε θχζε, κε ηελ αλάγθε πξνζηαζίαο ηνπ
πεξηβάιινληνο θαζψο θαη κε ελαιιαθηηθέο κνξθέο ελέξγεηαο αιιά θαη
ηελ αλάγθε αιιαγήο ηξφπνπ δσήο θαη ηελ απαιιαγή απφ ηνλ
θαηαλαισηηζκφ θαη ηελ αιφγηζηε ζπαηάιε ελέξγεηαο π.ρ. «Ο Ρνκπέλ
ησλ θακέλσλ δαζψλ»
(Ο.Πεξίδεο), «ηάρηε ζηα κπαιθφληα»
(Λ.Πιηάηζηθαο – Λ.Πιηάηζηθαο, Π.Ρακαληάθε), θ.ά.
Οη καζεηέο λα κπνξνχλ:
● Να πξνζεγγίζνπλ ηελ έλλνηα ηεο
δηαρξνληθφηεηαο ηεο κνπζηθήο θαη ηνλ ξφιν ησλ
δεκηνπξγψλ ηεο
 Να αθξναζζνχλ κε επαηζζεζία έλα έξγν
ιφγηαο δπηηθήο κνπζηθήο, λα εθθξαζηνχλ
κέζα απφ απηφ θαη λα εμσηεξηθεχζνπλ ηα
ζπλαηζζήκαηά ηνπο
● Να κπνξνχλ λα δηαθξίλνπλ θαηά ηελ αθξφαζε
ελφο κνπζηθνχ έξγνπ ηα δνκηθά θη εθθξαζηηθά
ζηνηρεία ηνπ θαη λα παξαθνινπζήζνπλ ηελ
εμέιημή ηνπο ζε φιε ηε δηάξθεηά ηνπ

2.3. Λόγηα
Μνπζηθή –

Γπηηθή

Θξεζθεπηηθή – Κνζκηθή
κνπζηθή ηνπ Μεζαίσλα

-Δλεξγεηηθή – Κξηηηθή Αθξφαζε Αθνχλ ην γξεγνξηαλφ κέινο
―Alleluja,Pascha nostrum‖ θαη παξαηεξνχλ ηελ αλέιημε ηεο κεισδίαο
αθνινπζψληαο ηελ θαηαγξαθή ηνπ ζε γξεγνξηαλή ζεκεηνγξαθία θαζψο
θαη ηε κειηζκαηηθή απφδνζε κε ηελ νπνία επελδχνληαη κνπζηθά νη
ζεκαληηθέο –ιφγσ ηνπ ζξεζθεπηηθνχ ηνπο πεξηερνκέλνπ –ιέμεηο.

Θξεζθεπηηθή – Κνζκηθή
κνπζηθή
ηεο
Αλαγέλλεζεο
Μνπζηθή Μπαξφθ

Παξαηεξνχλ αθφκε ηελ «απαιή» άλνδν θαη πηψζε ηεο κεισδίαο ζην
γξεγνξηαλφ κέινο φπνπ απνθεχγνληαη ηα κεγάια άικαηα θαη νη

Πηάλν, αξκφλην,
- CD Player
- ρνιηθφ Βηβιίν
«Δηζαγσγή ζηε Μνπζηθή Α΄
Γπκλαζίνπ»
(Βαζηιεηάδεο
η., Γιπληάο - Εεάθεο Α.,
Καλάξε Λ., Φξαγθνχιε Α.),
ΟΔΓΒ
1992
(έθδνζε
ζληνκεπκέλε)
θαζέηεο ρνιηθνχ Βηβιίνπ
Ζιεθηξνληθφο ππνινγηζηήο
κε ερεία
-ρνιηθφ Βηβιίν
«Αλζνιφγην
Μνπζηθψλ
Κεηκέλσλ
Α΄-Β΄-Γ΄
Γπκλαζίνπ»
Βηβιίν
Δθπαηδεπηηθνχ (Μφζρνο Κ.,
Καλδπιάθε Μ.., Σφκπιεξ
Μ.)
Audio
CD
Αλζνινγίνπ
Μνπζηθψλ Κεηκέλσλ
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δπλακηθέο αληηζέζεηο. Αηηηνινγνχλ ζηε βάζε απηή, ηελ πεξηγξαθή ηνπ
γξεγνξηαλνχ κέινπο ελ γέλεη σο «κηα πξνζεπρή πάλσ ζηνπο ηφλνπο»
-Δλεξγεηηθή Αθξφαζε Αθνχλ ην θνζκηθφ ηξαγνχδη ηξνπβέξνπ ηνπ 13νπ
αηψλα π.ρ. ην―Ce fut en mai‖ («πλέβε ην Μάε») ηνπ Moniot d'Arras
θαη παξαηεξνχλ ηε ζηξνθηθή δνκή ηνπ ηξαγνπδηνχ θαζψο ε ίδηα
κεισδία επαλέξρεηαη ζε θάζε ζηξνθή ηνπ πνηήκαηνο.

Παξαηεξνχλ αθφκε εηθφλεο ησλ κνπζηθψλ νξγάλσλ ηεο αληίζηνηρεο
επνρήο πνπ ζπλνδεχνπλ ην ηξαγνχδη: ςαιηήξη, ληνχιζηκεξ θαη βηέια.
-Δθηέιεζε Μνπζηθήο Μαζαίλνπλ ηνλ θαλφλα ―Summer is incumen in‖
(Αγλψζηνπ) πνπ είλαη ην παιαηφηεξν ζσδφκελν έξγν θνζκηθήο
κεζαησληθήο κνπζηθήο.
-Δλεξγεηηθή Αθξφαζε Αθνχλ ην ―Saltarello‖ –κεζαησληθφ ρνξφ απφ ηε
Ηηαιία- ζε απζεληηθή εθηέιεζε απφ φξγαλα επνρήο – θαη δηαθξίλνπλ:
ηα ηξία δηαθνξεηηθά κέξε Α (prima pars), Β (secunda pars), Γ (tertia
pars) πνπ επαλαιακβάλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ, ζπρλά
δηαλζηζκέλα θαζψο θαη πφζεο επαλαιήςεηο ηνπ Α κέξνπο άθνπζαλ.
Έπεηηα αθνχλ ην ―Saltarello‖ ζε εθηέιεζε απφ ην New Age
ζπγθξφηεκα Dead can Dance. Παξαηεξνχλ ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ
δπν εθηειέζεσλ.
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-Δλεξγεηηθή Αθξφαζε Πξνζεγγίδνπλ ηε Nέα Σέρλε ηεο Ars Nova
αθνχγνληαο ην roudeau ―Puis Qu'en Oubli‖ ηνπ Guillaume de Machaut
(14νο αηψλαο) θαη παξαηεξνχλ ηελ πνιπθσληθή ηνπ πθή θαη ηνλ εθιεπηπζκέλν
ηνπ ραξαθηήξα έλαληη ηεο Παιαηάο κνπζηθήο, ηεο Ars Antiqua.
- Δλεξγεηηθή Αθξφαζε Αθνχλ ην κνηέην ―Alma Redemptoris Mater‖ «Φηιέζπιαρλε Μεηέξα ηνπ σηήξα» ηνπ ζπλζέηε ηεο Αλαγέλλεζεο Guillaume
Dufay (1397-1474) θαη παξαηεξνχλ ην κέιηζκα ηεο ςειφηεξεο θσλήο πάλσ ζηε
ιέμε ―Alma‖:

-Δλεξγεηηθή Αθξφαζε Αθνχλ ην καδξηγάιη ―Fair Phyllis‖ ηνπ J.Farmer
θαη παξαηεξνχλ ην κνπζηθφ ρξσκαηηζκφ ησλ ιέμεσλ π.ρ. ηα ιφγηα ―Fair
Phyllis I saw sitting alone‖ -«Σελ σξαία Φχιηο είδα πνπ θάζνηαλ
κνλάρε»- ηξαγνπδηνχληαη κφλν απφ ηε soprano θσλή θαη ηα ιφγηα ―Up
and down he wandered‖ -«Πάλσ θάησ πεξηθεξφηαλ»- γηα ηνλ
αγαπεκέλν ηεο απνδίδνληαη κε θαηηνχζα θίλεζε ηεο κεισδηθήο
γξακκήο πνπ επαλαιακβάλεηαη κε κίκεζε ζε φιεο ηηο θσλέο.
-Δλεξγεηηθή Αθξφαζε – Δθηέιεζε Μνπζηθήο Αθνχλ ηελ αξρή απφ ην
―Ballet en Rondeau‖ ζε ξε ειάζζνλα ηνπ M.Marais θαη δηαθξίλνπλ ην
ritornello πνπ εθηειείηαη απφ ηε βηφια ληα γθάκπα. ηε ζπλέρεηα,
ηξαγνπδνχλ ην ritornello (ξε-ια, λην δίεζε – ζνι, ξε-θα, ια-κη, ζη
χθεζε-ξε, ζνι-θα, ξε – λην δίεζε- ξε ) θαη ην εθηεινχλ ζην
glockenspiel ή ζε άιιν κεισδηθφ φξγαλν. Παξαηεξνχλ ηα αληφληα
δηαζηήκαηα απφ ηα νπνία ζπληίζεηαη θαζψο θαη ηελ θαηάβαζε θαη
αλάβαζε θαηά έλα εκηηφλην ζηελ θαηάιεμή ηνπ.
Σξαγνπδνχλ ηε βάζε θάζε δηαζηήκαηνο θαη ηελ θαηάιεμε ηνπ
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riotornello (ξε-λην δίεζε-ξε-ια-ζη χθεζε-ζνι-ξε-λην δίεζε-ξε) γηα λα
βηψζνπλ ηελ θιίκαθα ηεο ξε ειάζζνλνο.
Έπεηηα αθνχλ νιφθιεξν ην έξγν δηαθξίλνληαο ην ritornello πνπ
επαλέξρεηαη, ζπρλά ειαθξά παξαιιαγκέλν ζε φιε ηε δηάξθεηά ηνπ.
Παξαηεξνχλ παξάιιεια εηθφλεο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ κνπζηθψλ
νξγάλσλ ηεο επνρήο Μπαξφθ πνπ αθνχλ (βηφια ληα γθάκπα –
ηζέκπαιν).
-Δλεξγεηηθή Αθξφαζε κε ρξήζε ΣΠΔ Αλαδεηνχλ ζην Γηαδίθηπν
εηθφλεο κνπζηθψλ νξγάλσλ ηεο αλαγελλεζηαθήο νξρήζηξαο. Έπεηηα
παξαθνινπζνχλ
ζην
Γηαδίθηπν
βίληεν
καγλεηνζθνπεκέλσλ
απνζπαζκάησλ απφ ηελ φπεξα ―L‘Orfeo‖ ηνπ C.Monteverdi πνπ
βαζίδεηαη ζην κχζν ηνπ Οξθέα θαη ηεο Δπξηδίθεο.
Παξαηεξνχλ ηελ ελνξρήζηξσζε πνπ επέιεμε ν ζπλζέηεο γηα λα
απνδψζεη δηαθνξεηηθέο ζθελέο ηνπ έξγνπ: ε πνηκεληθή θχζε θαη ηα
ιηβάδηα ηεο Θξάθεο πεξηγξάθνληαη κε έγρνξδα, ηζέκπαια, άξπα,
ξεγθάι, θινγέξεο θαη chitarroni, ηα ππφινηπα φξγαλα ηεο
αλαγελλεζηαθήο νξρήζηξαο, θπξίσο ηα ράιθηλα πλεπζηά ζπλδένληαη κε
ηνλ Κάησ Κφζκν, ηα δε ράιθηλα πλεπζηά καδί κε έγρνξδα εκθαλίδνληαη
ζε ζθελέο ηνπ Άδε. Παξάιιεια δηαθξίλνπλ ηα κνπζηθά φξγαλα πνπ
επέιεμε ν ζπλζέηεο γηα λα ζπλνδεχζνπλ ηα δηαθνξεηηθά πξφζσπα ηνπ
κχζνπ: ν Οξθέαο κε άξπα θαη ξεγθάι, νη βνζθνί κε ηζέκπαιν θαη
chitarrone, νη Θενί ηνπ Κάησ Κφζκνπ κε ηξνκπφληα θαη ξεγθάι, θ.ά.
-Δλεξγεηηθή Αθξφαζε- Δθηέιεζε Μνπζηθήο Αθνχλ ηελ αξρή απφ ηε
Bourrée ζε κη ειάζζνλα ηνπ J.S.Bach πνπ είλαη ην πέκπην κέξνο απφ ηε
νπίηα ζε κη ειάζζνλα γηα ιανχην BWV 996 (BC L166). Σξαγνπδνχλ
ηνπο θζφγγνπο ηνπ βαζηθνχ ζέκαηνο (πξψηα 5 κέηξα):
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Έπεηηα αθνχλ νιφθιεξε ηε Bourrée θαη κεηξνχλ πφζεο θνξέο ην ζέκα
αθνχγεηαη κε ηελ αξρηθή ηνπ κνξθή, δηαθξίλνληαο έηζη ην ζέκα απφ ηελ
αλάπηπμή ηνπ.
-Δλεξγεηηθή Αθξφαζε Αθνχλ ηα δπν ηειεπηαία κέξε απφ ηε νπίηα γηα
Οξρήζηξα Νν 2 ζε ζε ειάζζνλα ηνπ J.S.Bach ―Minuet‖ θαη
―Bandinerie‖ θαη παξαηεξνχλ ηα κνπζηθά φξγαλα πνπ πξσηαγσληζηνχλ
(θιάνπηα, βηνιηά) θαζψο θαη ηηο δηαθνξέο ζην χθνο ησλ δχν κεξψλ.
-Δλεξγεηηθή Αθξφαζε Αθνχλ δπν Κνλζέξηα Μπαξφθ θαη παξαηεξνχλ
πσο ην ζφιν φξγαλν ή ζχλνιν νξγάλσλ «ζπλδηαιέγεηαη» κε ηελ
νξρήζηξα. πγθεθξηκέλα αθνχλ ην ηέηαξην κέξνο απφ ην Κνλζέξην γηα
ηξνκπέηα ζε Ρε κείδνλα ηνπ G.P.Telemann θαη ην Allegro απφ ην
―Concerto grosso in G, Op.6 No.1‖ ηνπ G.F Handel.
-Δλεξγεηηθή Αθξφαζε Αθνχλ ην "Hallelujah" απφ ην νξαηφξην
«Μεζζίαο» (HWV 56) ηνπ George Frideric Handel δηαβάδνληαο
παξάιιεια ηνπο ζηίρνπο ζηα αγγιηθά.
Παίδνπλ έπεηηα ζηε θινγέξα ή άιιν κεισδηθφ φξγαλν ηα πξψηα 4
κέηξα ηνπ ρνξσδηαθνχ κέξνπο πνπ πεξηιακβάλεη πέληε επαλαιήςεηο ηεο
ιέμεο Hallelujah.
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Οη καζεηέο λα κπνξνχλ:
● Να πξνζεγγίζνπλ βησκαηηθά ηε κνπζηθή απφ
άιινπο ιανχο θαη πνιηηηζκνχο κε δεθηηθφηεηα θαη
ζεηηθή ζηάζε
● Να εθηειέζνπλ κνπζηθέο θαη ηξαγνχδηα άιισλ
ιαψλ θαη πνιηηηζκψλ
●Να αθνχλ ζπγθεληξσκέλα έλα επξχ ξεπεξηφξην
κνπζηθψλ αθξνάζεσλ ζην νπνίν πεξηιακβάλεηαη
κνπζηθή άιισλ ιαψλ θαη πνιηηηζκψλ
●Να ηξαγνπδνχλ ηξαγνχδηα άιισλ ιαψλ θαη
πνιηηηζκψλ θαηάιιεια γηα ηηο ηάμεηο ηνπο κε
ξπζκηθή θαη κεισδηθή αθξίβεηα
●Να αληαπνθξίλνληαη ειεχζεξα ζε κηα κνπζηθή
αθξφαζε κνπζηθήο άιισλ ιαψλ θαη πνιηηηζκψλ κε
πνηθηιία
εθθξαζηηθψλ
ηξφπσλ
(θίλεζε,
δσγξαθηθή, παληνκίκα, θιπ.)
●Να ζέβνληαη θαη λα εθηηκνχλ ηε κνπζηθή
δεκηνπξγία άιισλ ιαψλ θαη πνιηηηζκψλ.
●Να ζέβνληαη θαη λα είλαη δεθηηθνί κε ηηο
κνπζηθέο πξνηηκήζεηο ησλ άιισλ

2.4. Μνπζηθέο
θόζκνπ

ηνπ

Ethnic θαη World Music

Δλεξγεηηθή Αθξφαζε κε ρξήζε ΣΠΔ Γλωξίδω ηνπο ιανύο κέζα από ηε
κνπζηθή ηνπο Υσξίδνληαη ζε νκάδεο εξγαζίαο θαη δηεξεπλνχλ ζην
Γηαδίθηπν ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ παξαδνζηαθή κνπζηθή κηαο επξείαο
γεσγξαθηθήο πεξηνρήο π.ρ. ηεο Μεζνγείνπ. Κάζε νκάδα αλαιακβάλεη
έλα ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ηεο (π.ρ. Γπηηθή Μεζφγεηνο, Αλαηνιηθή
Μεζφγεηνο, θ.ά.) θαη παξνπζηάδεη ηελ εξγαζία ηεο ζηελ ηάμε ζε κνξθή
ppt.
Ζ εξγαζία ζα πεξηιακβάλεη κηα «μελάγεζε» νπηηθή θαη ερεηηθή ηεο
παξαδνζηαθήο κνπζηθήο ησλ ιαψλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο κε
εηθφλεο-θσηνγξαθίεο (κνπζηθψλ, κνπζηθψλ νξγάλσλ, ρνξψλ, ηνπηθψλ
ελδπκαζηψλ, εζίκσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηε κνπζηθή, θ.ά.)∙ νη εηθφλεοθσηνγξαθίεο παξνπζηάδνληαη κε παξάιιειε ζπλνδεία αληίζηνηρεο
κνπζηθήο
-Δθηέιεζε Μνπζηθήο Μαζαίλνπλ ην γαιιηθφ ηξαγνχδη ―Les
Mensonges‖. Παίδνπλ ην γχξηζκα (Γ) ηνπ ηξαγνπδηνχ ζηε θινγέξα.

- ρνιηθφ Βηβιίν
«Δηζαγσγή ζηε Μνπζηθή Α΄
Γπκλαζίνπ»
(Βαζηιεηάδεο
η., Γιπληάο - Εεάθεο Α.,
Καλάξε Λ., Φξαγθνχιε Α.),
ΟΔΓΒ
1992
(έθδνζε
ζληνκεπκέλε)
θαζέηεο ρνιηθνχ Βηβιίνπ
ρνιηθφ Βηβιίν
«Αλζνιφγην
Μνπζηθψλ
Κεηκέλσλ
Α΄-Β΄-Γ΄
Γπκλαζίνπ»
Βηβιίν
Δθπαηδεπηηθνχ (Μφζρνο Κ.,
Καλδπιάθε Μ.., Σφκπιεξ
Μ.)
Audio
CD
Αλζνινγίνπ
Μνπζηθψλ Κεηκέλσλ
13 Audio CD Γηδαθηηθψλ
Παθέησλ & Αλζνινγίνπ
Μνπζηθψλ Κεηκέλσλ Α΄-Β΄Γ΄
Γπκλαζίνπ»
Π.Η&
ΤΠΔΠΘ 2008
Μνπζηθά
φξγαλα
Orff:
Κιάβεο,
ηακπνπξίλν,
ηξίγσλν,
glockenspiel
- Πηάλν, αξκφλην
- CD Player
Ζιεθηξνληθφο ππνινγηζηήο
κε ερεία
Βηληενπξνβνιέαο
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-Δλεξγεηηθή Αθξφαζε Αθνχλ ην ηξαγνχδη «Ζ ιπγεξή» απφ ηελ
Αξαβναλδαινπζηαλή κνπζηθή παξάδνζε θαη βξίζθνπλ ζπγγέλεηεο κε
ηελ ειιεληθή κνπζηθή παξάδνζε ηεο Μηθξάο Αζίαο θαη ηεο
Κσλζηαληηλνχπνιεο

-Δλεξγεηηθή Αθξφαζε Αθνχλ ην πνιπθσληθφ ηξαγνχδη ―La Biondina‖
απφ ηε Βφξεην Ηηαιία θαη ηελ Κεθαινλίηηθε αξηέηα «Καιεζπεξίδσ δπν
αδεξθέο». πγθξίλνπλ ηα δπν κνπζηθά απνζπάζκαηα θαη βξίζθνπλ
νκνηφηεηεο κεηαμχ ηνπο.
-Δλεξγεηηθή Αθξφαζε Αθνχλ ην ηξαγνχδη ―Set‖ ηνπ ελεγαιέδνπ
Youssou n‘ Dour θαη παξαηεξνχλ ην ζπγθνπηφκελν ξπζκφ, ηα
αθξηθάληθα θξνπζηά ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ειεθηξηθά κνπζηθά φξγαλα
θαη ηα ράιθηλα πλεπζηά, ηηο επηξξνέο απφ ηε ζελεγαιέδηθε κνπζηθή
παξάδνζε, ηε soul, ηε jazz θαη ηε rock κνπζηθή.
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Οη καζεηέο λα κπνξνχλ:
● Να γλσξίζνπλ κνπζηθέο δεκνθηιψλ κνπζηθψλ
ξεπκάησλ ηνπ 20νπ θαη 21νπ αηψλα
● Να αθνχλ ζπγθεληξσκέλα έλα επξχ ξεπεξηφξην
κνπζηθψλ αθξνάζεσλ ην νπνίν ζπκπεξηιακβάλεη
θαη δεκνθηιή κνπζηθά ξεχκαηα ηνπ 20νπ -21νπ
αηψλα
● Να εθθξάδνπλ θαη λα αηηηνινγνχλ ηα
ζπλαηζζήκαηα, ηηο απφςεηο θαη ηηο πξνηηκήζεηο
ηνπο γηα κνπζηθά έξγα απφ δηάθνξα κνπζηθά είδε,
● Να ηξαγνπδνχλ αηνκηθά θαη ζε νκάδεο κε
κεισδηθή αθξίβεηα νξζφ ξπζκφ, ζηαζεξή
ηαρχηεηα ηξαγνχδηα πνπ αλήθνπλ ζε δεκνθηιή
κνπζηθά ξεχκαηα ηνπ 20νπ θαη 21νπ αηψλα.
● Να απηνζρεδηάδνπλ θαη λα ζπλζέηνπλ δίλνληαο
έκθαζε ζε έλλνηεο ησλ εηδψλ κνπζηθήο θαη
κνπζηθψλ ξεπκάησλ ηνπ 20νπ -21νπ αηψλα.

2.5. Γεκνθηιή κνπζηθά
ξεύκαηα ηνπ 20νπ – 21νπ
αηώλα

-Δθηέιεζε Μνπζηθήο Μαζαίλνπλ ην ηξαγνχδη It‘s a wonderful world‖
(George David Weiss & Bob Thiele). Αλαδεηνχλ ηνπο ζηίρνπο θαη
παξηηηνχξεο ηνπ ηξαγνπδηνχ ζην Γηαδίθηπν.

jazz, rock and roll, rock,
pop, soul, disco, reggae
rap, hip-hop, techno,
ambient, θ.ά.

-Δλεξγεηηθή Αθξφαζε Αθνχλ ηξία ηξαγνχδηα δηαθνξεηηθνχ κνπζηθνχ
ηδηψκαηνο κε ζπλψλπκν ηίηιν θαη παξαηεξνχλ ηηο δηαθνξέο αλάκεζά
ηνπο: ―What a wonderful world‖ (George David Weiss & Bob Thiele)
εξκελεπκέλν απφ ηνλ Louis Armstrong (jazz κνπζηθή), ―Wonderful
world‖ ηνπ Sam Cook (soul κνπζηθή), ―Wonderful World‖ ηνπ James
Morrisson (pop, neo soul κνπζηθή).
-Δλεξγεηηθή Αθξφαζε Αθνχλ ην θνκκάηη ―Bourée‖ απφ ην ζπγθξφηεκα
ηεο progressive rock Jethro Tull θαη παξαηεξνχλ ηε jazz-rock απφδνζε
ηνπ ζέκαηνο ηεο Bourrée ζε κη ειάζζνλα γηα ιανχην ηνπ J.S.Bach.
Γηαθξίλνπλ πφζεο θνξέο ην ζέκα εθηειείηαη απηνχζην απφ ην θιάνπην.
-Δλεξγεηηθή Αθξφαζε κε ρξήζε ΣΠΔ Υσξίδνληαη ζε νκάδεο εξγαζίαο
θη αλαδεηνχλ ζην Γηαδίθηπν εθηέιεζε ηνπ Imagine‖ ηνπ J.Lennon
.θαζψο θαη άιια αληηπνιεκηθά ηξαγνχδηα ή ηξαγνχδηα δηακαξηπξίαο
Κάζε νκάδα επηιέγεη δπν ηξαγνχδηα θαη ηα παξνπζηάδεη ζηελ ηάμε
δίλνληαο πιεξνθνξίεο γηα ην δεκηνπξγφ ηνπο, ηελ πεξίνδν πνπ
γξάθηεθαλ, γηα επίθαηξα γεγνλφηα ηεο επνρήο, θ.ά.
-Δθηέιεζε Μνπζηθήο Μαζαίλνπλ ην αγγιηθφ ηξαγνχδη ―Imagine‖ ηνπ
J.Lennon .

- ρνιηθφ Βηβιίν
«Δηζαγσγή ζηε Μνπζηθή Α΄
Γπκλαζίνπ»
(Βαζηιεηάδεο
η., Γιπληάο - Εεάθεο Α.,
Καλάξε Λ., Φξαγθνχιε Α.),
ΟΔΓΒ
1992
(έθδνζε
ζληνκεπκέλε)
θαζέηεο ρνιηθνχ Βηβιίνπ
ρνιηθφ Βηβιίν
«Αλζνιφγην
Μνπζηθψλ
Κεηκέλσλ
Α΄-Β΄-Γ΄
Γπκλαζίνπ»
Βηβιίν
Δθπαηδεπηηθνχ (Μφζρνο Κ.,
Καλδπιάθε Μ.., Σφκπιεξ
Μ.)
Audio
CD
Αλζνινγίνπ
Μνπζηθψλ Κεηκέλσλ
13 Audio CD Γηδαθηηθψλ
Παθέησλ & Αλζνινγίνπ
Μνπζηθψλ Κεηκέλσλ Α΄-Β΄Γ΄
Γπκλαζίνπ»
Π.Η&
ΤΠΔΠΘ 2008
Μνπζηθά
φξγαλα
Orff:
Κιάβεο,
ηακπνπξίλν,
ηξίγσλν,
glockenspiel
- Πηάλν, αξκφλην
- CD Player
Ζιεθηξνληθφο ππνινγηζηήο
κε ερεία
Βηληενπξνβνιέαο
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-Δλεξγεηηθή Αθξφαζε κε ρξήζε ΣΠΔ Αλαδεηνχλ ζην Γηαδίθηπν rock,
pop, reggae, rap ή hip-hop ηξαγνχδηα γηα ηε αεηθνξία θαη ηελ
πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Δπηιέγνπλ έλα ηξαγνχδη θαη κε ηε
βνήζεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο Microsoft Movie Maker ή άιινπ
αληίζηνηρνπ δεκηνπξγνχλ - δνπιεχνληαο αηνκηθά ή ζε νκάδεο -κηα
παξνπζίαζε ηνπ ηξαγνπδηνχ θαη ησλ ζηίρσλ ηνπ κε παξάιιειε
πξνβνιή εηθφλσλ, θσηνγξαθηψλ θη έξγσλ ηέρλεο ζε ζρέζε κε ην
πεξηερφκελν ησλ ζηίρσλ ηνπ ηξαγνπδηνχ
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-Δλεξγεηηθή Αθξφαζε κε ρξήζε ΣΠΔ Αλαδεηνχλ ζην Γηαδίθηπν βίληεν
καγλεηνζθνπεκέλσλ δσληαλψλ εκθαλίζεσλ κνπζηθψλ θαη κνπζηθψλ
ζπλφισλ ηεο jazz, rock and roll, rock, pop, disco, reggae, rap, hip-hop
θαη techno κνπζηθήο. Παξαηεξνχλ πνηα κνπζηθά φξγαλα παίδνπλ, πνηα
πξσηαγσληζηνχλ θαη κε βάζε ηα θηλεκαηνγξαθεκέλα πιάλα ζπλδένπλ
ην ζηπι ηεο κνπζηθήο κε ηε γεληθφηεξε αηζζεηηθή ηεο πεξηφδνπ
δεκηνπξγίαο ηεο. .
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ 3νο : πλδέσ ηε κνπζηθή κε άιιεο ηέρλεο θαη επηζηήκεο
ΣΟΥΟΙ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Οη καζεηέο λα κπνξνχλ:
● Να ζπλδπάζνπλ ηε κνπζηθή κε ην ιφγν, ηελ θίλεζε,
ην ζεαηξηθφ παηρλίδη, ηα εηθαζηηθά θαη ηελ θηλνχκελε
εηθφλα ζε έλα επίπεδν ζπκβνιηθφ, ππεξβαηηθφ θαη
δηαηζζεηηθφ
 Να αληαπνθξίλνληαη ζε κηα κνπζηθή αθξφαζε κε
πνηθηιία εθξαζηηθψλ ηξφπσλ (ιφγνο, ζέαηξν, θίλεζε,
δσγξαθηθή)

3.1.
Μνπζηθή θαη
άιιεο ηέρλεο

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ
- Δλεξγεηηθή αθξφαζε κε ρξήζε ΣΠΔ Υσξίδνληαη ζε νκάδεο
εξγαζίαο θαη αλαδεηνχλ ζην Γηαδίθηπν πίλαθεο δσγξαθηθήο θαη
εηθνλνγξαθεκέλα ρεηξφγξαθα ηνπ Μεζαίσλα θαη ηεο
Αλαγέλλεζεο- πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε κνπζηθή (π.ρ. απεηθνλίζεηο
ζπλζεηψλ, ηξνβαδνχξσλ θαη κνπζηθψλ ησλ δπν πεξηφδσλ) θαζψο
θαη
ςεθηαθά
αξρεία
αληίζηνηρεο
κνπζηθήο.
Με ηε βνήζεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο Windows Live Movie Maker ή
άιινπ αληίζηνηρνπ, δεκηνπξγνχλ: α) κηα ηαηλία κε ζέκα ηε
κνπζηθή ηνπ Μεζαίσλα θαη ηε κνπζηθή ηεο Αλαγέλλεζεο ε νπνία
επελδχεηαη κε αληίζηνηρα εηθαζηηθά έξγα, ή β) κηα ηαηλία κε
ζέκα ηε δσγξαθηθή ησλ δπν πεξηφδσλ, ε νπνία επελδχεηαη κε
αληίζηνηρε κνπζηθή.
πγθξίλνπλ ηελ παξάιιειε εκθάληζε θαη θαζηέξσζε ηεο
πξννπηηθήο ζηε δσγξαθηθή θαη ηεο πνιπθωλίαο ζηε κνπζηθή θαηά
ηελ Αλαγέλλεζε.
(Μνπζηθή θαη Δηθαζηηθά)
Δλεξγεηηθή Αθξφαζε κε ρξήζε ΣΠΔ Αλαδεηνχλ ζην Γηαδίθηπν
βίληεν απφ παξάζηαζε ηεο φπεξαο (Tragédie en musique) ―Atys‖
ηνπ Jean-Baptiste Lully. Παξαθνινπζνχλ ηε ζθελή ―Entrée Des
Phrygiens απφ ηελ Πξψηε Πξάμε ηεο φπεξαο θαη παξαηεξνχλ
ηελ αηκφζθαηξα πνπ δεκηνπξγνχλ ν -ρνξφο θαη ε κνπζηθή
πζρεηίδνπλ ηελ αηκφζθαηξα απηή κε ην γεγνλφο φηη νη ρνξνί ησλ
επγελψλ θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ Μπαξφθ δελ ήηαλ εθθξαζηηθνί
ησλ παζψλ αιιά ελαξκνλίδνληαλ κε ηελ επηζπκία ησλ επγελψλ
ηεο επνρήο λα «ηαπηηζηνχλ» κε ηα ηδεψδε ηεο ειιεληθήο
αξραηφηεηαο θαη κέζσ ησλ ηερλψλ λα εθθξάζνπλ ηε γαιήλε, ηελ
αξκνλία θαη ηελ ηάμε, ηε κεγαινπξέπεηα, ηελ ηξπθεξφηεηα θαη
ηελ επζπκία.

ΤΛΙΚΑ-ΜΔΑ
- ρνιηθφ Βηβιίν
«Δηζαγσγή ζηε Μνπζηθή Α΄
Γπκλαζίνπ» (Βαζηιεηάδεο η.,
Γιπληάο - Εεάθεο Α., Καλάξε
Λ., Φξαγθνχιε Α.), ΟΔΓΒ
1992 (έθδνζε ζληνκεπκέλε)
θαζέηεο ρνιηθνχ Βηβιίνπ
ρνιηθφ Βηβιίν
«Αλζνιφγην
Μνπζηθψλ
Κεηκέλσλ
Α΄-Β΄-Γ΄
Γπκλαζίνπ»
Βηβιίν
Δθπαηδεπηηθνχ (Μφζρνο Κ.,
Καλδπιάθε Μ.., Σφκπιεξ Μ.)
Audio
CD
Αλζνινγίνπ
Μνπζηθψλ Κεηκέλσλ
13 Audio CD Γηδαθηηθψλ
Παθέησλ
&
Αλζνινγίνπ
Μνπζηθψλ Κεηκέλσλ Α΄-Β΄-Γ΄
Γπκλαζίνπ» Π.Η& ΤΠΔΠΘ
2008
Μνπζηθά
φξγαλα
Orff:
Κιάβεο, ηακπνπξίλν, ηξίγσλν,
glockenspiel
- Πηάλν, αξκφλην
- CD Player
Ζιεθηξνληθφο ππνινγηζηήο κε
ερεία
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(Μνπζηθή θαη Υνξφο, Μνπζηθή θαη Ηζηνξία)

Βηληενπξνβνιέαο

-Δλεξγεηηθή αθξφαζε Αθνχλ κηα θνχγθα ηνπ Bach ζην
εθθιεζηαζηηθφ φξγαλν θαη αμηνινγνχλ αλ ε αίζζεζε πνπ ηνπο
δεκηνχξγεζε ε αθξφαζε κπνξεί λα ζπλδεζεί κε ηα ζπλαηζζήκαηα
πνπ ηνπο δεκηνπξγεί κηα ιηζνγξαθία ηνπ M.C. Eisher

(Μνπζηθή θαη Δηθαζηηθά)
-Μνπζηθνθηλεηηθή Γηαβάδνπλ έλα απφζπαζκα απφ ηνλ
«Αξρνληνρσξηάηε» ηνπ Μνιηέξνπ θαη θαηά νκάδεο
δξακαηνπνηνχλ απηνζρεδηάδνληαο κε παληνκίκα ηελ παξαθάησ
ζθελή, παξάιιεια κε κνπζηθή κπαξφθ ηεο επνρήο πνπ ηαηξηάδεη
ζηε ζθεληθή δξάζε π.ρ. ―Air trés gay‖ απφ ηε νπίηα ―Les
Paladins‖ ηνπ Jean-Philippe Rameau (ζηε ζθελή πξσηαγσληζηνχλ
ηξία θεληξηθά πξφζσπα):
Θέιεη γακπξό αξηζηνθξάηε
(Ο Κιεφληεο, ππνςήθηνο γακπξφο, δεηάεη ην ρέξη ηεο θφξεο ηνπ
λεφπινπηνπ
Γηνξδάλε).
Γηνξδάλεο : Πξηλ ζαο δψζσ απάληεζε, θχξηε, ζαο παξαθαιψ λα κνπ
πείηε,
αλ
είζαζηε
αξηζηνθξάηεο.
Κιεφληεο: [....] ζαο ιέσ θαζαξά πσο δελ είκαη αξηζηνθξάηεο
Γηνξδάλεο: Σν ρέξη ηεο, παιηθάξη κνπ: ε θφξε κνπ δελ θάλεη γηα ζαο.
Κιεφληεο:
Οξίζηε;
Γηνξδάλεο: Αξηζηνθξάηεο δελ είζαζηε, ηελ θφξε κνπ δελ ηελ παίξλεηε
[….]

(Μνπζηθή θαη Θέαηξν, Μνπζηθή θαη Λνγνηερλία)
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Οη καζεηέο λα κπνξνχλ:
● Να ζπλδέζνπλ ηε κνπζηθή κε ηελ πνίεζε, κε
καζεκαηηθέο έλλνηεο , κε ηελ Ηζηνξία, κε ηε
Γεσγξαθία, θ.ά.
 Να κεινπνηνχλ ζηίρνπο θαη λα πξνζαξκφδνπλ δηθνχο
ηνπο ζηίρνπο ζε γλσζηέο κεισδίεο

3.2. Μνπζηθή θαη άιια
καζήκαηα

-Δθηέιεζε Μνπζηθήο Μαζαίλνπλ ηνλ «Οιπκπηαθφ Ύκλν»
(Κσζηή Παιακά-ππξίδσλνο ακάξα) θαη αλαδεηνχλ ζην
Γηαδίθηπν εθηειέζεηο ηνπ πξνο αθξφαζε θαζψο θαη πιεξνθνξίεο
γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζην πιαίζην ησλ ζχγρξνλσλ Οιπκπηαθψλ
Αγψλσλ θαζψο θαη ζρεηηθέο εηθφλεο θαη ζηνηρεία γηα ην έξγν ηνπ
ζπλζέηε ππξίδσλνο ακάξα π.ρ. ην εμψθπιιν ηεο παξηηηνχξαο
ηνπ φπσο θπθινθφξεζε ην 1896, θ.ά.

● Να ζπλδέζνπλ ζηνηρεία ηεο ηζηνξίαο ηεο κνπζηθήο
κε ηελ ηζηνξία ηνπ αλζξψπηλνπ πνιηηηζκνχ γεληθφηεξα

Μειννδχζζεηα:κηα κνπζηθή
ηζηνξία
γηα
λένπο
http://melodisia.mmb.org.gr
Δθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ
«Δκκέιεηα»
(Δ.Αλαζηαζηάδνπ,
ΟΔΓΒ)

(Μνπζηθή θαη Φπζηθή Αγσγή)
- Δθηέιεζε Μνπζηθήο Μαζαίλνπλ ηε κεινπνίεζε ηνπ πνηήκαηνο
ηεο απθνχο «Κέιινκαη γνγγχια» απφ ηνλ Μάλν Υαηδηδάθη θαη
πξνζεγγίδνπλ ηε λενειιεληθή απφδνζε ηνπ πνηήκαηνο.
(Μνπζηθή θαη Γιψζζα)
-Δλεξγεηηθή Αθξφαζε Καζψο αθνχλ ηνλ «Ύκλν εηο Ήιηνλ» ηνπ
Μεζνκήδε δηαβάδνπλ ζηα αξραία ειιεληθά ηνπο ζηίρνπο θαζψο
θαη ηε λενειιεληθή απφδνζε ηνπ. Έπεηηα απνδίδνπλ εηθαζηηθά
ηελ πνηεηηθή εηθφλα ησλ ζηίρσλ αθνχγνληαο παξάιιεια ηνλ χκλν
ή άιια έξγα αξραίαο ειιεληθήο κνπζηθήο:
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θ.ά.

Ύκλνο εηο Ήιηνλ -Μεζνκήδνπο ηνπ Κξεηφο (2νο αη. κ.ρ.)
Υηνλνβιεθάξνπ πάηεξ Ανχο,
ξνδφεζζαλ νο άληπγα πψισλ
πηαλνίο ππ' ίρλεζζη δηψθεηο,
ρξπζέαηζηλ αγαιιφκελνο θφκαηο
πεξί λψηνλ απείξηηνλ νπξαλνχ
αθηίλα πνιχζηξνθνλ ακπιέθσλ,
αίγιαο πνιπδεξθέα παγάλ
πεξί γαίαλ άπαζαλ ειίζζσλ,
πνηακνί δε ζέζελ ππξφο ακβξφηνπ
ηίθηνπζηλ επήξαηνλ ακέξαλ.
νη κελ ρνξφο εχδηνο αζηέξσλ
θαη' Όιπκπνλ άλαθηα ρνξεχεη
άλεηνλ κέινο αηέλ αείδσλ
Φνηβείδη ηεξπφκελνο ιχξα.
Γιαπθά δε πάξνηζε ειάλα
ρξφλνλ ψξηνλ αγεκνλεχεη
ιεπθψλ ππφ ζχξκαζη κφζρσλ,
γάλπηαη δέ ηέ ζνη λφνο επκελήο
πνιπείκνλα θφζκνλ ειίζζσλ.
Ύκλνο ζηνλ Ήιην (απφδνζε ζηε λενειιεληθή γιψζζα)
Παηέξα ηεο ρηνλνβιέθαξεο Απγήο,
πνπ ην ξφδηλν άξκα ζνπ, κε ησλ λεαξψλ
ίππσλ ηηο ηπηάκελεο νπιέο νδεγείο,
αγαιιφκελνο κε ηελ ρξπζή θφκε ζνπ
ζην απέξαλην άλνηγκα ηνπ νπξαλνχ,
ζπζηξέθνληαο ηελ πνιχζηξνθε αθηίλα ζνπ,
ηελ πεξίβιεπηε πεγή ηεο ιακπξφηεηαο
ειίζζνληαο γχξσ απφ νιφθιεξε ηε γε.
Κη νη πνηακνί ηνπ αζάλαηνπ ππξφο ζνπ
γελλνχλ ηελ αμηαγάπεηε κέξα.
Γηα ζέλα ν θσηεηλφο ρνξφο ησλ άζηξσλ
ρνξεχεη ζηνλ άξρνληα Όιπκπν,
δηαξθψο ςάιινληαο κέινο επθξφζπλν,
ηεξπφκελνο κε ηελ ιχξα ηνπ Φνίβνπ,
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θαη ε γιαπθή ειήλε θαησζέ ζνπ
εγεκνλεχεη ηνλ ρξφλν κε ηηο επνρέο ηνπ,
κε ην άξκα ηεο πνπ ην ζέξλνπλ ιεπθνί ηαχξνη.
Κη επθξαίλεηαη ν επκελήο λνχο ζνπ,
πεξηδηαβαίλνληαο ηνλ πνιχκνξθν θφζκν!
(Νενειιεληθή απφδνζε)

(Μνπζηθή θαη Γιψζζα)
-Δλεξγεηηθή Αθξφαζε Αθνχλ ην ―Adagio in G minor for violin,
strings and organ continuo‖ ηνπ Tomaso Albinioni θαη
εκπλεφκελνη απφ ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ εθθξάδεη δεκηνπξγνχλ κε
ηε βνήζεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο Microsoft Movie Maker ή άιινπ
αληίζηνηρνπ - δνπιεχνληαο αηνκηθά ή ζε νκάδεο κηα ηαηλία κε
ζέκα ηελ θαηαζηξνθή ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ αιφγηζηε
εθκεηάιιεπζε θπζηθψλ πφξσλ θαη αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζην
φλνκα ηεο πξνφδνπ θαη ηεο ζχγρξνλεο αλάπηπμεο.
(Μνπζηθή θαη Πιεξνθνξηθή)
-Δλεξγεηηθή αθξφαζε κε ρξήζε Σ.Π.Δ
ην πιαίζην ηνπ
εθπαηδεΤηηθνχ ινγηζκηθνχ «Δκκέιεηα» θαη ηεο ηζηνζειίδαο
http://melodisia πξνζεγγίδνπλ ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ Αξραία
Διιεληθή Μνπζηθή θαη ηε Λφγηα Γπηηθή παξάδνζε θαηά ην
Μεζαίσλα, ηελ Αλαγέλλεζε θαη ην Μπαξφθ. Υσξίδνληαη ζε
νκάδεο εξγαζίαο θαη κε ηε βνήζεηα ηνπ Καζεγεηή Μνπζηθήο θαη
ηνπ Καζεγεηή Πιεξνθνξηθήο δεκηνπξγνχλ ηζηνζειίδεο ζρεηηθέο
κε ηα παξαπάλσ πεξηερφκελα νη νπνίεο ζα ελζσκαηψλνπλ
αθξνάζεηο κνπζηθήο θαη πξνβνιή αληίζηνηρσλ βίληεν.
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ 4νο: Μνπζηθή εληόο θη εθηόο ζρνιείνπ
ΣΟΥΟΙ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ

Οη καζεηέο λα κπνξνχλ:
- Να ληψζνπλ ηε ραξά θαη ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ
πξνζθέξεη ε παξνπζίαζε κηαο εθδήισζεο κε κνπζηθή
πνπ εθηειείηαη δσληαλά θαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν
ελψπηνλ θνηλνχ

4.1.
Δθδειώζεηο
ζρνιηθέο

- Δθηέιεζε κνπζηθήο. Παξνπζηάδνπλ έλα κνπζηθφ Πηάλν, κνπζηθά φξγαλα

Να παξαθνινπζνχλ πνηθηιία κνπζηθψλ δξψκελσλ
(ζπλαπιίεο, θνληζέξηα, θηι.) θαη λα ζπκπεξηθέξνληαη
αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε
● Να απνθηήζνπλ δεμηφηεηεο ρνξσδνχ, ζπκκεηέρνληαο
ζε θσλεηηθά ζχλνια ή ρνξσδίεο, πνπ ζα κπνξνχλ λα
εκθαλίδνληαη ζε πνηθίιεο θαη δηαθνξεηηθέο εθδειψζεηο
εληφο θαη εθηφο ζρνιείνπ

4.2.
Δθπαηδεπηηθά
πξνγξάκκαηα άηππεο
εθπαίδεπζεο

4.3.
Αγσγή

Μνπζεηαθή

πξφγξακκα επ‘ επθαηξία δηαθφξσλ ενξηαζκψλ,
επεηείσλ, εθδειψζεσλ/αθηεξσκάησλ ζην ρψξν ηνπ
ζρνιείνπ ή ζε άιινπο ρψξνπο π.ρ.
Μνπζηθφ πξφγξακκα ζρνιηθήο ενξηήο 28εο Οθησβξίνπ,
Μνπζηθφ πξφγξακκα ζρνιηθήο ενξηήο 17ε Ννεκβξίνπ,
Μνπζηθφ πξφγξακκα ζρνιηθήο ενξηήο 25εο Μαξηίνπ
Δθδειψζεηο ζρεηηθέο κε ζέκαηα κνπζηθά ή επξχηεξνπ
ηζηνξηθνχ,
θνηλσληθνχ
θαη
πεξηβαιινληηθνχ
ελδηαθέξνληνο π.ρ.
«Ζ Πφιε καο»,
«Μπζνινγία»,
«Να‘ ηαλ ε δσή ηξαγνχδη»,
«Γηθφο ζνπ ν θφζκνο»
«Θαιαζζνγξαθίεο»,
«Σν πεξηβφιη ηνπ Γ.αββφπνπινπ»

ΤΛΙΚΑ-ΜΔΑ

Orff,
CD Player, ζχζηεκα
κηθξνθσληθήο
κε
θνλζφια, ειεθηξνληθφο
ππνινγηζηήο κε
βηληενπξνβνιέαο

-Δθηέιεζε κνπζηθήο. Παξνπζηάδνπλ ηξαγνχδηα θαη
κνπζηθή γηα πνιχηερλα δξψκελα ή κνπζηθνζεαηξηθέο
παξαζηάζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηε ζπλδξνκή πνιιψλ
ηερλψλ, π.ρ.
«Όξληζεο» ηνπ Αξηζηνθάλε (κνπζηθή ηνπ Μάλνπ
Υαηδηδάθη –ζηίρνη Βαζίιε Ρψηα απφ ηελ παξάζηαζε
ηνπ Κάξνινπ Κνπλ ζην Θέαηξν Σέρλεο), «Ο Πινχηνο»
ηνπ
Αξηζηνθάλε
(κνπζηθή
ηνπ
Γηνλχζε
αββφπνπινπ»), «Ζ πλέιεπζε ησλ δψσλ» (Πεξηθιή
.Κνξνβέζε – Γηψξγνπ Κνπξνππνχ), θ.ά.
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-Δλεξγεηηθή αθξφαζε – Δθηέιεζε κνπζηθήο.
Παξαθνινπζνχλ ζπλαπιίεο ζην ζρνιείν ή εθηφο
ζρνιείνπ
ζην πιαίζην κνπζηθψλ εθπαηδεπηηθψλ
πξνγξακκάησλ/ εξγαζηεξίσλ άηππεο εθπαίδεπζεο ή
επηζθέςεσλ κνπζηθψλ ζπλφισλ άιισλ ζρνιείσλ π.ρ.
Μνπζηθνχ ρνιείνπ, θ.ά.
- Δπηζθέπηνληαη κνπζεία Μνπζηθψλ Οξγάλσλ, κνπζεία
Λατθήο ηέρλεο, Αξραηνινγηθά θαη Βπδαληηλά κνπζεία
θαη αλαδεηνχλ εθζέκαηα ζε ζρέζε κε ηε κνπζηθή, π.ρ.
κνπζηθά φξγαλα, αγγεία πνπ απεηθνλίδνπλ αξραία
κνπζηθά φξγαλα, ςεθηδσηά ή αγηνγξαθίεο κε κνπζηθέο
παξαζηάζεηο, κνπζηθά φξγαλα πνπ ζπλνδεχνπλ ηνπο
κεηακθηεζκέλνπο ηνπ Γσδεθαεκέξνπ ή ησλ Απνθξηψλ
θηι.
Δπηζθέπηνληαη επίθαηξεο εθζέζεηο αθηεξσκέλεο ζε
ζπλζέηεο ή εθηειεζηέο κνπζηθήο.
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Β΄ Τάξη Γυμναςίου
ΟΡΓΑΝΩΣΗ 1νο : Πξνζεγγίδσ θαη θαηαλνώ ηηο έλλνηεο θαη ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο κνπζηθήο
ΣΟΥΟΙ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ

ΤΛΙΚΑ-ΜΔΑ

Οη καζεηέο λα κπνξνχλ:
● Να αλαπηχμνπλ ηελ αθνπζηηθή ηνπο κλήκε,
αλαγλσξίδνληαο, απνθσδηθνπνηψληαο θαη
απνδίδνληαο ιεθηηθά ή κε ζπκβαηηθή
ζεκεηνγξαθία,
ζχλζεηα
ξπζκηθά
θαη
κεισδηθά ζρήκαηα.
● Να επαλαιακβάλνπλ κε απμαλφκελε
αθξίβεηα ζχλζεηα ξπζκηθά ζρήκαηα
 Να αλαγλσξίδνπλ, λα πεξηγξάθνπλ θαη λα
ζπγθξίλνπλ ηα δηάθνξα ζηνηρεία πνπ
δνκνχλ ην ξπζκφ ελφο κνηίβνπ (αμίεο,
ζπλδπαζκνί αμηψλ θιπ) κέζα ζε κηα
αθξφαζε κε ηε ρξήζε θαηάιιειεο κνπζηθήο
νξνινγίαο
 Να απμεζεί ε ηθαλφηεηά ηνπο ζηε δηάθξηζε
ησλ ηζρπξψλ – αζζελψλ κεξψλ ζην κέηξν
ηνπ ξπζκνχ κηαο κνπζηθήο ή κηαο ζεηξάο
ιέμεσλ κε ηε κειέηε δπζθνιφηεξσλ
κνπζηθψλ θεηκέλσλ.
● Να δηαθξίλνπλ ηνλ παικφ απφ ην κεισδηθφ
ξπζκφ
 Να απνδίδνπλ ζχλζεην ξπζκηθφ θείκελν
θσλεηηθά, ρξεζηκνπνηψληαο έλα ζχζηεκα
ξπζκηθψλ ζπιιαβψλ.
● Να εθηειέζνπλ κηα ξπζκηθή παξηηηνχξα

1.1. Ρπζκόο

Μνπζηθή εθηέιεζε Υσξίδνληαη ζε δπν νκάδεο. Καζψο νη δπν νκάδεο
απνδίδνπλ ην ηξαγνχδη π.ρ. «Γε ζε ζέισ πηα» (Μηθξάο Αζίαο), κηα νκάδα
εθηειεί ην κεισδηθφ ξπζκφ κε θιάβεο ζηηο ζηξνθέο ελψ ε δεχηεξε ζην
γχξηζκα «θξαηά» ζην ηξίγσλν ηνλ παικφ ηεο κνπζηθήο.

Γηδαθηηθφ Παθέην «Μνπζηθή
Β΄
Γπκλαζίνπ»
(Μ.Γεκεηξαθνπνχινπ,
Μ.Σδέλνπ, Π.Αλδξνχηζνο),
ΟΔΓΒ 2010 Βηβιίν Μαζεηή
– Σεηξάδην Δξγαζηψλ-Βηβιίν
Δθπαηδεπηηθνχ)

-Παικφο-ξπζκφο
-Ρπζκηθέο
αμίεο:
παξεζηηγκέλν ηέηαξην κε
φγδνν,
παξεζηηγκέλν
φγδνν κε δέθαην έθην,
ηξίερν νγδφσλ, φγδνα κε
δχν δέθαηα έθηα, ζπγθνπή
φγδνν-ηέηαξην-φγδνν,
ζχλδεζε δηαξθείαο, ην
φγδνν
σο
κνλάδα
κέηξεζεο ηνπ κέηξνπ.
-Μέηξα 2/4, 3/4 (βαιο), 3/4
(ηζάκηθνο), 4/4, 5/8, 5/4,
7/8 (σο βνξεηνβαιθαληθφο
ξπζκφο),
7/8
(σο
θαιακαηηαλφο),
πνιπξπζκνί.

Μνπζηθή εθηέιεζε Κξαηνχλ ηνλ παικφ κε παιακάθηα ζε φιε ηε δηάξθεηα
ηεο αθξφαζεο ηνπ ρνξεπηηθνχ ζθνπνχ ―Horǎ‖ απφ ηε Ρνπκαλία πνπ
απνδίδεηαη δεμηνηερληθά απφ ην βηνιί.
-Μνπζηθή εθηέιεζε Γηαβάδνπλ ηελ παξαθάησ ξπζκηθή παξηηηνχξα θαη ηελ
εθηεινχλ κε ηα ξπζκηθά νλφκαηα θαη ηηο αληίζηνηρεο ερεξέο θηλήζεηο.

ρνιηθφ Βηβιίν
«Αλζνιφγην
Μνπζηθψλ
Κεηκέλσλ
Α΄-Β΄-Γ΄
Γπκλαζίνπ»
Βηβιίν
Δθπαηδεπηηθνχ (Μφζρνο Κ.,
Καλδπιάθε Μ.., Σφκπιεξ
Μ.)
13 Audio CD Γηδαθηηθψλ
Παθέησλ & Αλζνινγίνπ
Μνπζηθψλ Κεηκέλσλ Α΄-Β΄Γ΄
Γπκλαζίνπ»
Π.Η&
ΤΠΔΠΘ 2008
Μνπζηθά
φξγαλα
Orff:
Κιάβεο,
ηακπνπξίλν,
ηξίγσλν,
glockenspiel
- Πηάλν, αξκφλην
- CD Player
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prima vista κε βάζε ηα ξπζκηθά νλφκαηα ζην
ρεηηθφ Solfa χζηεκα (.S.) θαη ηηο
αληίζηνηρεο ερεξέο θηλήζεηο ηνπ ζψκαηνο
πνπ έρνπλ κάζεη
● Να κπνξνχλ λα αθνινπζνχλ κηα κνπζηθή
κε ηηο ηππηθέο θηλήζεηο κέηξεζεο ελφο
καέζηξνπ
● Να ζπλερίζνπλ ηηο αζθήζεηο εμνηθείσζεο
κε ην ειιηπέο κέηξν, ηε ζπγθνπή θαη ηνλ
αληηρξνληζκφ.
● Να απηνζρεδηάδνπλ δηθά ηνπο ξπζκηθά
ζρήκαηα ζηα δηάθνξα κέηξα πνπ κέρξη απηή
ηε βαζκίδα έρνπλ πξνζεγγίζεη.
 Να δεκηνπξγνχλ απιά ξπζκηθά θαη
κεισδηθά ζρήκαηα, γηα λα ζπλνδεχζνπλ έλα
ηξαγνχδη, κηα ξίκα, κηα κνπζηθή αθξφαζε ή
δξψκελν.
 Να «ζπλζέηνπλ» απιέο ξπζκηθέο θαη
κεισδηθέο
παξαιιαγέο
ζε
γλσζηέο
κεισδίεο.

Υσξίδνληαη έπεηηα ζε δπν νκάδεο, κεηξνχλ «έλα, δχν, ηξία, ηέζζεξα» θαη
εθηεινχλ επαλαιακβαλφκελε ηε ξπζκηθή παξηηηνχξα σο εμήο: ε κηα νκάδα
ρηππά ηα πφδηα ζην πάησκα ζηηο παχζεηο -―off beat‖- θαη ε άιιε εθηειεί ηα
φγδνα θαη ηα ηέηαξηα κε παιακάθηα.

Ζιεθηξνληθφο ππνινγηζηήο
κε ερεία
Βηληενπξνβνιέαο

-Μνπζηθή εθηέιεζε Δθηεινχλ ζην ηακπνπξίλν ην ξπζκφ ζηίρσλ
ηξαγνπδηψλ θαη δηαθξίλνπλ ηνπο ηζρπξνχο απφ ηνπο αζζελήο ρξφλνπο π.ρ.

│
Κεί- λν πνπ κε ηξψεη

θεί – λν πνπ κε

ζψ- δεη

-Μνπζηθή εθηέιεζε «Γηεπζχλνπλ» κε ηηο ηππηθέο θηλήζεηο κέηξεζεο ελφο
καέζηξνπ κνπζηθά έξγα ζε δηδαρζέληα κέηξα θαη ξπζκνχο ζπλδπάδνληάο
ηηο θαη κε άιιεο εθθξαζηηθέο, δπλακηθέο ή εξκελεπηηθέο εληνιέοππνδείμεηο.
-Μνπζηθή εθηέιεζε Σξαγνπδνχλ ζε θζφγγνπο ην negro spiritual «Every
body sing freedom» (ηα θνξίηζηα ηε κεισδία ηεο ζνπξάλν θαη –αλ
ππάξρνπλ αληίζηνηρα- ηε κεισδία ηεο άιην, ελψ ηα αγφξηα, ηε κεισδία ηνπ
ηελφξνπ θαη –αλ ππάξρνπλ αληίζηνηρα- ην κέξνο ηνπ κπάζζνπ), ρηππψληαο
παξάιιεια ζηξάθεο ζηνλ πξψην (ηζρπξφ) ρξφλν θαη ζηνλ ηξίην (ζρεηηθά
ηζρπξφ) ρξφλν. Ζ κειέηε ησλ δηαθνξεηηθψλ κεξψλ, ζα ρξεζηκεχζεη
αξγφηεξα ζηελ νινθιήξσζε ηεο θαιιηηερληθήο εθκάζεζεο ηνπ ηξαγνπδηνχ.
-Γεκνπξγία Μνπζηθήο Έλαο – έλαο ηξαγνπδνχλ ηε κεισδηθή γξακκή ηνχ
«Everybody sing freedom» πνπ ηνχ αληηζηνηρεί, θαη ζαλ ζπλέρεηα,
απηνζρεδηάδνπλ κηαλ άιιε κεισδία πάλσ ζηα ίδηα ξπζκηθά ζρήκαηα θαη κε
ηα ίδηα ιφγηα, ρηππψληαο παξάιιεια ζηξάθεο ζηνλ πξψην (ηζρπξφ) ρξφλν
θαη ζηνλ ηξίην (ζρεηηθά ηζρπξφ) ρξφλν (κέηξν 4/4).
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Οη καζεηέο λα κπνξνχλ:
 Να αλαπηχμνπλ ηελ αθνπζηηθή ηνπο κλήκε,
αλαγλσξίδνληαο, απνθσδηθνπνηψληαο θαη
απνδίδνληαο ιεθηηθά θαη κε ζπκβαηηθή
ζεκεηνγξαθία ζχλζεηα ξπζκηθά θαη
κεισδηθά ζρήκαηα.
● Να ρεηξίδνληαη κε άλεζε ηα ζπκβνιηθά
νλφκαηα ηνληθνχ χςνπο ηεο δπηηθήο
κνπζηθήο: λην, ξε, κη, θα, ζνι, ια, ζη πνπ
βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθή ζέζε (ςειά ή
ρακειά) αλάινγα κε ην ηνληθφ χςνο θαη ηηο
αληίζηνηρεο αιινηψζεηο (πξνθνξηθά –
αθνπζηηθά ή γξαπηά)
● Να εμνηθεησζνχλ κε ην ζχζηεκα
ζπκβνιηζκνχ ηνπ ηνληθνχ χςνπο ζηελ
επξσπατθή κνπζηθή ζεκεηνγξαθία
● Να ηξαγνπδνχλ αηνκηθά θαη νκαδηθά
κεισδίεο κε ηνληθή αθξίβεηα
● Να ηξαγνπδνχλ κηα ζπγθεθξηκέλε κεισδία
ζε δηάθνξεο ηνληθφηεηεο (ηξαλζπφξην)
● Να θαηαλνήζνπλ εκπεηξηθά ηε ιεηηνπξγία
ησλ αιινηψζεσλ (δίεζε – χθεζε) θαη λα
πξνζεγγίδνπλ δηαηζζεηηθά (αθνπζηηθά) ηε
κείδνλα θαη ηελ ειάζζνλα θιίκαθα
 Να θαηαλνήζνπλ ηελ έλλνηα ηνπ κνηίβνπ
θαη ηνπ κνπζηθνχ ζέκαηνο
● Να ηξαγνπδνχλ απφ κλήκεο κεισδίεο κε ηα
νλφκαηα ησλ θζφγγσλ ηνπο
● Να εθηεινχλ ζηε θινγέξα ή ζε ηνληθά
κνπζηθά φξγαλα κεισδίεο ηξαγνπδηψλ πνπ
έρνπλ κάζεη
● Να ηξαγνπδνχλ κεισδίεο κε κίκεζε
● Να ηξαγνπδνχλ κεισδίεο «prima vista»
● Να δεκηνπξγνχλ κεισδίεο ζηε θινγέξα ή

1.2. Σνληθό
Μεισδία

ύςνο-

-Μεισδηθφ κνηίβν,
-πεληαηνληθέο
(Νην, Φα, νι),

θιίκαθεο

-κείδνλα θαη ειάζζνλα
θιίκαθα (Νην+, νι+,
Φα+ θαη Λα-, Μη-),
-χθεζε
θαη
(βησκαηηθά),
-Σφλνο,
Σξηεκηηφλην,
-Αξπηζκφο.

δίεζε
Ζκηηφλην,

- Μνπζηθή εθηέιεζε Αθνχλ απφ CD έλα κνπζηθφ ζέκα απφ έλα
θαηαμησκέλν θιαζζηθφ έξγν (π.ρ. ζέκα απφ ηε πκθσλία Νν40 ηνπ W.A,
Mozart, ζέκα απφ ην «Μνιδάβα» ηνπ Bedřich Smetana απφ ην ζπκθσληθφ
πνίεκα «Ζ παηξίδα κνπ» θιπ). Ο εθπαηδεπηηθφο παίδεη ην ζέκα ζην πηάλν
θαη ζηε ζπλέρεηα, νη καζεηέο πξνζαξκφδνπλ δηθνχο ηνπο ζηίρνπο ψζηε ην
ζέκα λα κεηαηξαπεί ζε ηξαγνχδη. Σξαγνπδνχλ πξνζέρνληαο ηδηαίηεξα ηελ
ηνληθή αθξίβεηα ηεο εθηέιεζεο.

Γηδαθηηθφ Παθέην «Μνπζηθή
Β΄
Γπκλαζίνπ»
(Μ.Γεκεηξαθνπνχινπ,
Μ.Σδέλνπ, Π.Αλδξνχηζνο),
ΟΔΓΒ 2010 Βηβιίν Μαζεηή
– Σεηξάδην Δξγαζηψλ-Βηβιίν
Δθπαηδεπηηθνχ)

- Μνπζηθή εθηέιεζε (ζπλέρεηα ηεο πξνεγνύκελεο δξαζηεξηόηεηαο)
Μαζαίλνπλ ζηε θινγέξα ή ζην glockenspiel ην ζέκα θαη ην κεηαθέξνπλ ζε
άιιεο ηνληθφηεηεο παίδνληαο ζηηο αληίζηνηρεο θιίκαθεο.
Γεκηνπξγία Μνπζηθήο Έλαο – έλαο ηξαγνπδνχλ ηε κεισδηθή γξακκή ηνχ
επηιεγκέλνπ ζέκαηνο κε ηνπο ζηίρνπο θαη ζαλ ζπλέρεηα, απηνζρεδηάδνπλ
κηαλ άιιε κεισδία πάλσ ζηα ίδηα ξπζκηθά ζρήκαηα θαη κε ηα ίδηα ιφγηα.
-Μνπζηθή εθηέιεζε – Δλεξγεηηθή αθξφαζε Ο εθπαηδεπηηθφο απηνζρεδηάδεη
κηα κηθξή κνπζηθή θξάζε ζε κείδνλα θιίκαθα ζην πηάλν θαη ηελ ζπλνδεχεη
αξκνληθά. ηε ζπλέρεηα ηξαγνπδά ηε κεισδία ππνδεηγκαηηθά κε ηα
αληίζηνηρα νλφκαηα ησλ θζφγγσλ. Οη καζεηέο επαλαιακβάλνπλ κηκεηηθά
θαζψο ν εθπαηδεπηηθφο ζπλνδεχεη ζην πηάλν. Παίδεη έπεηηα ηε θξάζε ζε
ειάζζνλα θιίκαθα θαη ηξαγνπδά ππνδεηγκαηηθά. Οη καζεηέο
επαλαιακβάλνπλ κηκεηηθά. Ρσηά ηνπο καζεηέο πνηεο δηαθνξέο ‗H
νκνηφηεηεο παξαηεξνχλ αλάκεζα ζηηο δπν εθηειέζεηο, ηη αίζζεζε ή ηη
ζπλαηζζήκαηα ηνπο πξνθάιεζαλ.
ηε ζπλέρεηα, παίδεη ηε θξάζε ζε κείδνλα ή ειάζζνλα θιίκαθα θαη νη
καζεηέο πξέπεη λα δηαθξίλνπλ ηνπο δπν ηξφπνπο.
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Μ.)
13 Audio CD Γηδαθηηθψλ
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Μνπζηθψλ Κεηκέλσλ Α΄-Β΄Γ΄
Γπκλαζίνπ»
Π.Η&
ΤΠΔΠΘ 2008
Μνπζηθά
φξγαλα
Orff:
Κιάβεο,
ηακπνπξίλν,
ηξίγσλν,
glockenspiel
- Πηάλν, αξκφλην
- CD Player
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ζην glockenspiel
● Να απηνζρεδηάδνπλ κεισδηθέο εξσηήζεηο
θαη απαληήζεηο, κε φξγαλα ;H κε θσλή.
 Να κεινπνηνχλ ζηίρνπο θαη λα
πξνζαξκφδνπλ δηθνχο ηνπο ζηίρνπο ζε
γλσζηέο κεισδίεο.
Οη καζεηέο λα κπνξνχλ:
● Να αθνχλ ζπγθεληξσκέλα έλα επξχ
ξεπεξηφξην κνπζηθψλ αθξνάζεσλ κε ηε
ρξήζε νδεγνχ αθξφαζεο ή παξηηηνχξαο,
εζηηάδνληαο ζε ζπγθεθξηκέλεο κνπζηθέο
έλλνηεο θαη λα κπνξνχλ νη ίδηνη λα
δεκηνπξγνχλ ην δηθφ ηνπο νδεγφ αθξφαζεο.
 Να αλαγλσξίδνπλ, λα πεξηγξάθνπλ, λα
ζπγθξίλνπλ θαη λα αλαιχνπλ κνπζηθέο
αθξνάζεηο δηαθνξεηηθψλ κνπζηθψλ εηδψλ,
ζηπι θαη πνιηηηζκψλ κε ρξήζε θαηάιιειεο
κνπζηθήο νξνινγίαο..
 Να δηαθξίλνπλ ηε δηκεξή κνξθή, ηξηκεξή
κνξθή θαη κνξθή ξφλην ζε κνπζηθά έξγα
● Να δηαθξίλνπλ ην ζέκα θαη ηηο παξαιιαγέο
ηνπ ζε έλα κνπζηθφ έξγν κε κνξθή ζέκα θαη
παξαιιαγέο
● Να δηαθξίλνπλ ηηο δηαθνξέο κεηαμχ
δηαθνξεηηθψλ κεξψλ ζε έλα κνπζηθφ έξγν
● Να ηξαγνπδνχλ εθθξαζηηθά κε αίζζεζε
ησλ θξάζεσλ
● Να απηνζρεδηάδνπλ νινθιεξσκέλα
κνπζηθά «θείκελα» ζε φιεο ηηο δηδαζθφκελεο
Μνξθέο.
● Να «ζπλζέηνπλ» νινθιεξσκέλα κνπζηθά
«θείκελα» ζε φιεο ηηο δηδαζθφκελεο Μνξθέο.

ηε ζπλέρεηα, παίδνπλ ηελ ίδηα κεισδία μεθλψληαο έλα δηάζηεκα ηεηάξηεο
ρακειφηεξα.

1.3.Μνξθή
-Μνλνθσλία, πνιπθσλία,
εηεξνθσλία, νκνθσλία
-Γηκεξήο
κνξθή,

θαη

Σξηκεξήο

-Μνξθή Ρφλην,
-Θέκα θαη παξαιιαγέο,
-Αλνηθηή
θξάζε,

θαη

θιεηζηή

-Γηάθνξεο κνξθέο γηα
νξγαληθή θαη θσλεηηθή
κνπζηθή,
-Μνξθέο κνπζηθήο απφ ηε
Λατθή Παξάδνζε ηεο
Διιάδαο
θαη
άιισλ
ρσξψλ.

-Δλεξγεηηθή αθξφαζε Οη καζεηέο αθνχλ ηξεηο κνπζηθέο ζπλζέζεηο θαη
δηαθξίλνπλ ηε κνξθή ηνπο θαηαγξάθνληαο θαηά ηελ αθξφαζε ηε ζεηξά ησλ
δηαθνξεηηθψλ κεξψλ: ην ηξαγνχδη ―Yellow Submarine‖ ησλ Beatles
(δηκεξήο κνξθή ΑΒ), ην ηξαγνχδη «Ζ κηθξή Ραιινχ» (Νίθνπ ΓθάηζνπΜάλνπ Υαηδηδάθη) θαη ην πνιπθσληθφ ηνπ 16νπ αηψλα απφ ηε Βξεηάλε
―Tourdion‖ (ηξηκεξήο κνξθή ΑΒΑ) θαη ην ―Matona mia cara‖ ηνπ Orlando
di Lasso (κνξθή ξφλην ΑΒΑΓΑΓ)
-Δλεξγεηηθή αθξφαζε Αθνχλ ην «Υνξφ ησλ θχθλσλ» ηνπ P.I.Tchaikovsky
θαη δεκηνπξγνχλ –αηνκηθά ή δνπιεχνληαο ζε νκάδεο- έλα «ράξηε
αθξφαζεο» πνπ απεηθνλίδεη ηε δηαδνρή ησλ κεξψλ [Α Β Α] θαη ηηο δηαθνξέο
ζηελ ελνξρήζηξσζε ηνπ έξγνπ [A πλεπζηά – Β έγρνξδα θαη πλεπζηά – Α
πλεπζηά].
-Γεκηνπξγία κνπζηθήο Αθνχλ θαη παξαηεξνχλ ηηο παξαιιαγέο ηνπ W.A
Mozart ζην παξαδνζηαθφ γαιιηθφ ηξαγνχδη ―Je vous dirai maman‖
(κεισδία απφ ην παηδηθφ ηξαγνχδη «Φεγγαξάθη κνπ ιακπξφ») δνθηκάδνπλ
δνπιεχνληαο ζε κηθξέο νκάδεο λα δεκηνπξγήζνπλ δηθέο ηνπο παξαιιαγέο
κεηαβάιινληαο π.ρ. ην ξπζκφ, ηε κεισδία, ην χθνο, ηελ ελνξρήζηξσζε θ.ά.
-Δλεξγεηηθή αθξφαζε Ο εθπαηδεπηηθφο παίδεη ζην πηάλν ηα νθηψ πξψηα
κέηξα ηνπ θνππιέ ηνπ ηξαγνπδηνχ ηνπ Μ. Υαηδηδάθη «Σα παηδηά θάησ ζην
θάκπν» θαη ξσηά αλ ηνπο δεκηνπξγήζεθε ε αλάγθε ζπλέρεηαο, ή
αηζζάλνληαη ήδε νινθιήξσζε ηεο θξάζεο.
Ξαλαπαίδεη ηα νθηψ κέηξα θαη δεηά λα ηξαγνπδήζνπλ νη καζεηέο κηα
απηνζρέδηα απάληεζε.
ηε ζπλέρεηα, μαλαπαίδεη ηα νθηψ κέηξα θαη ηελ απάληεζε πνπ έρεη
επηιέμεη ν ίδηνο ν ζπλζέηεο.
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Οη καζεηέο λα κπνξνχλ:
● Να δεκηνπξγήζνπλ κε κνπζηθά φξγαλα
«ερν-εηθφλεο» πνπ πεξηγξάθνληαη κέζσ ηνπ
ερνρξψκαηνο θαη ησλ
κεηαβνιψλ ηεο
δπλακηθήο θαη ηεο ξπζκηθήο αγσγήο
● Να πεξηγξάςνπλ ηε δπλακηθή αγσγή ελφο
κνπζηθνχ έξγνπ Κιαζζηθήο, Ρνκαληηθήο θαη
χγρξνλεο κνπζηθήο κε ηνπο βαζηθνχο φξνπο
πεξηγξαθήο ηεο δπλακηθήο αγσγήο

1.4. Γπλακηθή Αγσγή

-Γεκηνπξγία Μνπζηθήο Οη καζεηέο απηνζρεδηάδνπλ νκαδηθά πάλσ ζε έλα
«κπάζζν νζηηλάην» ππφ ηε δηεχζπλζε ζπκκαζεηή ηνπο, ν νπνίνο
ππνδεηθλχεη ζπρλέο αιιαγέο δπλακηθήο.
-Γεκηνπξγία Μνπζηθήο Οη καζεηέο ζπλζέηνπλ, «ελνξρεζηξψλνπλ» θαη
παίδνπλ κηα κνπζηθή θξάζε, ε νπνία απμάλεη ζπλερψο ηελ έληαζή ηεο
ζχκθσλα κε
αληίζηνηρα ζεκεία δπλακηθήο. Σν ίδην ζέκα,
«ελνξρεζηξψλεηαη» έηζη, ψζηε λα δίδεηαη ε αίζζεζε ηεο αχμεζεο ηεο
έληαζεο φρη κε ζεκεία δπλακηθήο, αιιά κε αχμεζε ηνπ ερεηηθνχ φγθνπ
ζηελ ελνξρήζηξσζε, κε ηελ πξνζζήθε φιν θαη πην πνιιψλ νξγάλσλ.
- Δλεξγεηηθή αθξφαζε Αθνχλ ην «Bolero» ηνπ Maurice Ravel θαη
ζεκεηψλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αθξφαζεο κε ζπκβαηηθνχο φξνπο ηεο
δπλακηθήο αγσγήο ηε δηαδνρή ησλ θαηαζηάζεσλ θαη ησλ κεηαβνιψλ ηεο
δπλακηθήο αγσγήο. πλδένπλ ηε δπλακηθή αγσγή ηνπ έξγνπ κε ηνλ
πεξηγξαθηθφ ραξαθηήξα ηεο κνπζηθήο πνπ απνδίδεη έλα θαξαβάλη ζηελ
έξεκν πνπ φιν θαη «πιεζηάδεη» θαη αθνχγεηαη νινέλα θαη πην δπλαηά.

Γηδαθηηθφ Παθέην «Μνπζηθή
Β΄
Γπκλαζίνπ»
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ΤΠΔΠΘ 2008
Μνπζηθά
φξγαλα
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glockenspiel
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Οη καζεηέο:
● Να πεξηγξάθνπλ ηηο κεηαβνιέο ηεο
ξπζκηθήο αγσγήο ζε έλα κνπζηθφ έξγν
ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο βαζηθνχο φξνπο
πεξηγξαθήο ηεο Ρπζκηθήο Αγσγήο
● Να δεκηνπξγήζνπλ έλα ερεηηθφ δξψκελν
κε δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο θαη κεηαβνιέο
ηεο ξπζκηθήο αγσγήο
● Να θαηαιάβνπλ ηε ινγηθή ηνπ (κεραληθνχ
ή ειεθηξνληθνχ) κεηξνλφκνπ.

1.5. Ρπζκηθή Αγσγή

Οη καζεηέο λα κπνξνχλ:
● Να αλαγλσξίδνπλ ηε ρξνηά κνπζηθψλ
νξγάλσλ, αλζξψπηλεο θσλήο (SATB) θαη
ζχγρξνλσλ πεγψλ ήρνπ
● Να θαηαλνήζνπλ ηελ θαηάηαμε ησλ
κνπζηθψλ νξγάλσλ
● Να εμεξεπλνχλ ηνπο δηάθνξνπο ηξφπνπο
παξαγσγήο ήρνπ κε ηε ρξήζε ηνπ ζψκαηνο,
ερνγφλσλ αληηθεηκέλσλ θαη ηηο δηάθνξεο
ηερληθέο εθηέιεζεο κνπζηθψλ νξγάλσλ
● Να δηαθξίλνπλ ην ερφρξσκα ησλ κνπζηθψλ
νξγάλσλ ηεο ζπκθσληθήο νξρήζηξαο
● Να δηαθξίλνπλ ην ερφρξσκα ησλ κνπζηθψλ
νξγάλσλ ηεο Διιεληθήο Λατθήο Παξάδνζεο
● Να γλσξίζνπλ κνπζηθά φξγαλα άιισλ ιαψλ
θαη πνιηηηζκψλ
● Να αλαγλσξίδνπλ κνπζηθά φξγαλα ζε
ζχλνια ηδαδ, ξνθ θαη άιισλ εηδψλ κνπζηθήο
● Να αληηιακβάλνληαη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο
νπνίνπο
νη
ζπλζέηεο
επεμεξγάδνληαη

1.6. Ηρόρξσκα

-Δλεξγεηηθή αθξφαζε Αθνχλ κνπζηθά έξγα κε δηαθνξεηηθή ξπζκηθή αγσγή
θαη «πεηξακαηίδνληαη» κε ην κεηξνλφκν πξνζπαζψληαο λα πξνζαξκφζνπλ
ηα «ρηππήκαηα» ηνπ κεηξνλφκνπ πάλσ ζε απηά.
-Δλεξγεηηθή αθξφαζε Αθνχλ κνπζηθά έξγα κε δηαθνξεηηθή ξπζκηθή αγσγή
θαη επηιέγνπλ ζε εθπαηδεπηηθφ θπιιάδην εξγαζίαο πνπ ηνπο έρεη δνζεί, ηνπο
φξνπο ηεο ξπζκηθήο αγσγήο ηνπ κέξνπο πνπ αθνχλ θάζε θνξά (π.ρ. Allegro,
Presto θιπ).
-Δλεξγεηηθή Αθξφαζε Γηαθξίλνπλ ηε δηαθνξεηηθή ξπζκηθή αγσγή
(γξήγνξν-αξγφ-γξήγνξν) ησλ κεξψλ κηαο πκθσλίαο (πξηλ εηζαρζεί ην
κηλνπέην) π.ρ. ηεο πκθσλίαο αξ.27 ζηε νι κείδνλα K.199 ηνπ
W.A.Mozart: Η.Allegro, II.Andantino, III.Presto

Φπζηθνί
θαη
ειεθηξνληθνί ήρνη θαη
ρξήζε ηνπο απφ ηνπο
ζπλζέηεο κέζα ζε κνπζηθά
έξγα,
- Βαζηθά είδε θσλψλ
(νπξάλν, Άιην,
Σελφξνο, Μπάζζνο),

-Δλεξγεηηθή αθξφαζε Αθνχλ ερνγξαθεκέλα απνζπάζκαηα κνπζηθψλ
έξγσλ γηα ζπκθσληθή νξρήζηξα θαη πξνζπαζνχλ λα αλαγλσξίζνπλ ην
ερφρξσκα ησλ δηαθνξεηηθψλ νξγάλσλ επηιέγνληαο θάζε θνξά ηελ
αληίζηνηρε εηθφλα ηνπ κνπζηθνχ νξγάλνπ πνπ άθνπζαλ ζε εθπαηδεπηηθφ
θχιιν εξγαζίαο πνπ ηνπο έρεη δνζεί.
-Δλεξγεηηθή αθξφαζε Γηαθξίλνπλ ην ερφρξσκα ησλ ειιεληθψλ ιατθψλ
κνπζηθψλ νξγάλσλ θαηά ηελ αθξφαζε ερνγξαθεκέλσλ απνζπαζκάησλ
δεκνηηθήο, ξεκπέηηθεο, αζηηθήο επηαλεζηαθήο, ζχγρξνλσλ ειιεληθψλ
ηξαγνπδηψλ θαη θαηαηάζζνπλ ηα φξγαλα κε βάζε ηηο ηέζζεξηο βαζηθέο
θαηεγνξίεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαηάηαμεο Hornbostel – Sachs (ΗδηφθσλαΜεκβξαλφθσλα – Υνξδφθσλα – Αεξφθσλα).

- Δίδε νξρήζηξαο
-Όξγαλα
Οξρήζηξαο,

πκθσληθήο

- Όξγαλα απφ ηε Λατθή
Παξάδνζε ηεο Διιάδαο
θαη άιισλ ρσξψλ, ζχλνια

-Δλεξγεηηθή αθξφαζε - Γεκηνπξγία κνπζηθήοΜε αθφξκεζε ην θνκκάηη
―Sound menu‖ ηνπ Stephen Chadwick παξαηεξνχλ φηη είλαη δπλαηφλ κε
αληηθείκελα θαζεκεξηλήο ρξήζεο λα δεκηνπξγήζνπκε κηα κνπζηθήο
ζχλζεζε. ηε ζπλέρεηα, νη καζεηέο ρσξηζκέλνη ζε νκάδεο δεκηνπξγνχλ ηε
δηθή ηνπο ζχλζεζε ρξεζηκνπνηψληαο αληηθείκελα πνπ βξίζθνληαη ζην
ρψξν ηνπ ζρνιείνπ.
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φξγαλα
Orff:
Κιάβεο, ηακπνπξίλν, ηξίγσλν,
glockenspiel
- Πηάλν, αξκφλην
- CD Player
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ειεθηξνληθνχο θαη θπζηθνχο ήρνπο ζηηο
ζπλζέζεηο ηνπο
● Να πεηξακαηίδνληαη κε δηαθνξεηηθά
ερνρξψκαηα νξγάλσλ, ζην πιαίζην απινχ
κνπζηθνχ ινγηζκηθνχ.
Να πεηξακαηίδνληαη θαη λα απηνζρεδηάδνπλ κε
ήρνπο
απφ
πνηθίια
κέζα
(ερνγφλα
αληηθείκελα, κνπζηθά φξγαλα, θσλή)

θαη νξρήζηξεο.

-Δλεξγεηηθή αθξφαζε Αθνχλ ηα κέξε ηεο ζνπίηαο «Δηθφλεο απφ κηα
έθζεζε» ηνπ M. Petrovich Mussorgsky ζε ελνξρήζηξσζε ηνπ Μ. Ravel
θαη θαηαγξάθνπλ ηα φξγαλα πνπ δηαθξίλνπλ ζε θάζε αθξφαζε.

Οη καζεηέο λα κπνξνχλ:
● Να δηαθξίλνπλ δηαηζζεηηθά ηε δηαθνξά
κεηαμχ
κνλνθσλίαο, νκνθσλίαο θαη
πνιπθσλίαο
● Να δηαθξίλνπλ δηαηζζεηηθά ζχκθσλεο θαη
δηάθσλεο ζπλερήζεηο
● Να ηξαγνπδνχλ δίθσλνπο θαη ηξίθσλνπο
απινχο θαλφλεο
● Να ηξαγνπδνχλ ηαπηφρξνλα, αλεμάξηεηεο
κεισδηθέο γξακκέο ηξαγνπδηψλ
● Να δηαθξίλνπλ δηαηζζεηηθά ηα κνλνθσληθά
θαη πνιπθσληθά κνπζηθά φξγαλα
● Να δεκηνπξγνχλ ζπλερήζεηο κε κεισδηθά
θαη ηνληθά θξνπζηά φξγαλα
● Να αθνχλ ζπγθεληξσκέλα έλα επξχ
ξεπεξηφξην κνπζηθψλ αθξνάζεσλ κε ηε ρξήζε
νδεγνχ αθξφαζεο ή παξηηηνχξαο, εζηηάδνληαο
ζε ζπγθεθξηκέλεο κνπζηθέο έλλνηεο θαη λα
κπνξνχλ νη ίδηνη λα δεκηνπξγνχλ ην δηθφ ηνπο
νδεγφ αθξφαζεο.
● Να εθηεινχλ κε άλεζε ξεπεξηφξην
θαηάιιειν γηα ηε βαζκίδα ηνπο, κε κίκεζε,
κε ην απηί θαη «prima vista» θαη λα ην

1.7. πλήρεζε
- Μνλνθσλία, Οκνθσλία,
Πνιπθσλία

-Δλεξγεηηθή αθξφαζε Αθνχλ έλα απφ ηα Βξαδεκβνχξγηα θνληζέξηα ηνπ
J.S.Bach, αθνχ πξψηα έρνπλ δεκηνπξγήζεη κε ραξηφλη ηε κνξθή ησλ
νξγάλσλ πνπ παίξλνπλ κέξνο ζην ζπγθεθξηκέλν έξγν. Μνηξάδνληαη ηα
φξγαλα θαηά νηθνγέλεηεο θαη νξίδεηαη έλαο καζεηήο σο καέζηξνο. Καηά
ηελ αθξφαζε, «δηεπζχλεη» ην έξγν, απεπζπλφκελνο ζηελ εθάζηνηε νκάδα
νξγάλσλ γηα λα ηελ εηζαγάγεη. ηε ζπλέρεηα, νξίδνληαη ελαιιάμ άιινη
καζεηέο σο καέζηξνη.

Μνλνθσληθά
θαη
Πνιπθσληθά
κνπζηθά
φξγαλα
- χκθσλεο θαη δηάθσλεο
ζπλερήζεηο,
- πγρνξδία Η θαη V,
Σέιεηα Πηψζε,
- Ηζνθξάηεκα,
νζηηλάην,

κπάζζν

- Μίκεζε ζηελ Αληίζηημε
- Γίθσλνη θαη ηξίθσλνη
θαλφλεο

-Δλεξγεηηθή
αθξφαζε
Αθνχλ
ραξαθηεξηζηηθά
ερνγξαθεκέλα
απνζπάζκαηα κνλνθσληθήο, νκνθσληθήο θαη πνιπθσληθήο κνπζηθήο απφ
ηελ ειιεληθή βπδαληηλή εθθιεζηαζηηθή θαη δεκνηηθή παξάδνζε θαζψο θη
απφ ηε ιφγηα δπηηθή παξάδνζε δηαθξίλνληαο δηαηζζεηηθά ην δηαθνξεηηθφ
ηνπο «άθνπζκα».
-Δθηέιεζε κνπζηθήο Έλαο καζεηήο ηξαγνπδά έλα θζφγγν σο βάζε
(ζεκέιην) θαη άιινη δχν ηξαγνπδνχλ απφ έλαλ θζφγγν ν θαζέλαο επηπιένλ,
ψζηε λα ζρεκαηηζηεί κηα «κείδσλ» ζπγρνξδία.
- Δθηέιεζε κνπζηθήο Έλαο καζεηήο ηξαγνπδά έλα θζφγγν σο βάζε
(ζεκέιην) θαη άιινη δχν ηξαγνπδνχλ απφ έλαλ θζφγγν ν θαζέλαο επηπιένλ,
ψζηε λα ζρεκαηηζηεί κηα «ειάζζσλ» ζπγρνξδία.
-Δλεξγεηηθή
αθξφαζε
Αθνχλ
ραξαθηεξηζηηθά
ερνγξαθεκέλα
απνζπάζκαηα κνλνθσληθψλ θαη πνιπθσληθψλ νξγάλσλ θαη δηαθξίλνπλ
αθνπζηηθά ηε δηαθνξά ηνπο.
- Μνπζηθή εθηέιεζε Μαζαίλνπλ θη εθηεινχλ ηξίθσλνπο θαη ηεηξάθσλνπο
θαλφλεο

Γηδαθηηθφ Παθέην «Μνπζηθή
Β΄
Γπκλαζίνπ»
(Μ.Γεκεηξαθνπνχινπ,
Μ.Σδέλνπ,
Π.Αλδξνχηζνο),
ΟΔΓΒ 2010 Βηβιίν Μαζεηή –
Σεηξάδην
Δξγαζηψλ-Βηβιίν
Δθπαηδεπηηθνχ)
13 Audio CD Γηδαθηηθψλ
Παθέησλ
&
Αλζνινγίνπ
Μνπζηθψλ Κεηκέλσλ Α΄-Β΄-Γ΄
Γπκλαζίνπ» Π.Η& ΤΠΔΠΘ
2008
Μνπζηθά
φξγαλα
Orff:
Κιάβεο, ηακπνπξίλν, ηξίγσλν,
glockenspiel
- Πηάλν, αξκφλην
- CD Player

-Δλεξγεηηθή αθξφαζε Αθνχλ πνιπθσληθά ηξαγνχδηα ηεο Ζπείξνπ θαη
πξνζπαζνχλ λα κηκεζνχλ ηηο δηαθνξεηηθέο «θσλέο»
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εθηεινχλ απφ κλήκεο θαη ζε ζπλζήθεο
παξάζηαζεο.
● Να ζπλνδεχνπλ ηξαγνχδηα κε νξγαληθφ ή
θσλεηηθφ «κπάζζν νζηηλάην», ή νξγαληθφ
«κπάζζν θνληίλνπν».

-Μνπζηθή εθηέιεζε Μαζαίλνπλ λα ηξαγνπδνχλ ηξαγνχδηα απφ ηελ
Διιεληθή Λατθή Παξάδνζε, επεμεξγαζκέλα γηα ηξίθσλε ρνξσδία (π.ρ.
«Ζπεηξψηηθε Σξηινγία» ηνπ Κ.Θ.Δπαγγειάηνπ)
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ 2νο Γλσξίδσ ηα είδε ηεο κνπζηθήο ζπγρξνληθά, δηαρξνληθά θαη γεσγξαθηθά
ΣΟΥΟΙ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Οη καζεηέο λα κπνξνχλ:
● Να ηξαγνπδνχλ ζχλζεηα – απφ άπνςε κνπζηθήο θαη
ιφγνπ
- ηξαγνχδηα
απφ ηελ Διιεληθή Λατθή
Παξάδνζε κε ξπζκηθή θαη κεισδηθή αθξίβεηα θαη φζν
ην δπλαηφλ, κε ηα θαηά παξάδνζε «γπξίζκαηα» ηεο
θσλήο.
● Να πξνζεγγίδνπλ ηελ νξγαληθή ζχλδεζε ηεο
ειιεληθήο κνπζηθήο παξάδνζεο κε ην ρψξν, ην ρξφλν
θαη
ηελ
θνηλσληθή
δσή
ησλ
αλζξψπσλ,
απνθσδηθνπνηψληαο ηα ήζε θαη έζηκα πνπ κε «πνηεηηθφ
ηξφπν» επηβηψλνπλ κέζα ζηα ηξαγνχδηα.
● Να επαηζζεηνπνηεζνχλ απέλαληη ζην πεξηβάιινλ
κέζα απφ δεκνηηθά ειιεληθά ηξαγνχδηα πνπ πεγάδνπλ
απφ ηελ αιιειέλδεηε ζρέζε ηνπ αλζξψπνπ κε ηε θχζε
● Να βηψζνπλ ηε ζεκαζία ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ
νξφζεκσλ γηα ηελ παηξίδα καο θαη λα θαηαλνήζνπλ ην
ξφιν ηεο κνπζηθήο ζε ζρέζε κε εθείλα
● Να ςάιινπλ βπδαληηλνχο εθθιεζηαζηηθνχο χκλνπο
θαη λα εθηεινχλ ζξεζθεπηηθά παξαδνζηαθά ηξαγνχδηα,
πξνζεγγίδνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ην ζπλαίζζεκα θαη
ηελ έθθξαζε ηνπ ζξεζθεπηηθνχ βηψκαηνο ησλ πηζηψλ
ηεο Οξζφδνμεο Δθθιεζίαο
● Να εθηεινχλ κεισδίεο απφ ηελ Διιεληθή Λατθή
Παξάδνζε ζε κνπζηθά φξγαλα
● Να εθηεινχλ ζε θξνπζηά κνπζηθά φξγαλα ην
κεισδηθφ ξπζκφ ησλ ηξαγνπδηψλ απφ ηελ Διιεληθή
Λατθή Παξάδνζε πνπ καζαίλνπλ
● Να βηψζνπλ ηελ αξραία ειιεληθή κνπζηθή σο έλα

2.1.
Διιεληθή
Μνπζηθή Παξάδνζε
-Αξραία
Μνπζηθή

Διιεληθή

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ
Δθηέιεζε –Αθξφαζε Μνπζηθήο Μαζαίλνπλ ειιεληθά δεκνηηθά
ηξαγνχδηα απαηηεηηθά απφ άπνςε ξπζκνχ, κεισδίαο (κε φζν ην
δπλαηφλ ηα ζρεηηθά θσλεηηθά «γπξίζκαηα») θαη ιφγνπ απ‘ φιν
ηνλ ειιαδηθφ ρψξν «Αλάκεζα ηξεηο ζάιαζζεο» (ΘεζζαιίαΠήιην), «Αβθνξίηηζζα θσλή» (Κχπξνπ), «Καη ηη ζε κέιεη εζέλα»
(κπξλαίηθν), θ.ά.

-Γεκνηηθή κνπζηθή
-Βπδαληηλή
εθθιεζηαζηηθή κνπζηθή
Λατθή
Μνπζηθή
Παξάδνζε
Αζηηθψλ
Κέληξσλ
(κχξλε,
Κσλζηαληηλνχπνιε,
Δπηαλεζηαθέο
θαληάδεο)

- Δθηέιεζε -Αθξφαζε Μνπζηθήο Μαζαίλνπλ δεκνηηθά ηξαγνχδηα
απφ φιν ηνλ ειιαδηθφ ρψξν ζε ζρέζε κε ηνλ θχθιν ηνπ ρξφλνπ:
π.ρ. Κάιαληα Γσδεθαεκέξνπ «αξάληα κέξεο» (Γπηηθήο
Θξάθεο), «Πξσηνρξνληάηηθα παηλέκαηα» (Υίνπ) «Πηξπηξνχλα»
(Θξάθεο), «Υειηδφληζκα» (Ρφδνπ) θ.ά.
- Δθηέιεζε -Αθξφαζε Μνπζηθήο Μαζαίλνπλ δεκνηηθά ηξαγνχδηα
απφ φιν ηνλ ειιαδηθφ ρψξν ζε ζρέζε κε ηζηνξηθά γεγνλφηα, ηα
νπνία, ζηε ζπλέρεηα, πξέπεη λα εξεπλήζνπλ θαη λα κειεηήζνπλ:
π.ρ. «Σσλ Κνινθνηξσλαίσλ», «αξάληα παιηθάξηα» θιπ.
-Δθηέιεζε - Αθξφαζε Μνπζηθήο Μαζαίλνπλ βπδαληηλνχο
εθθιεζηαζηηθνχο χκλνπο θαη κειεηνχλ ηελ θαιιηηερληθή θαη
ιεηηνπξγηθή αμία ηνπο.
- Δθηέιεζε Μνπζηθήο Έλαο καζεηήο (πνπ ζηε ζπλέρεηα
ελαιιάζζεηαη κε άιινλ) απηνζρεδηάδεη κε θινγέξα ή άιιν
κεισδηθφ φξγαλν, πάλσ ζε ξπζκφ απφ ηελ Διιεληθή Λατθή
Παξάδνζε, ηνλ νπνίνλ «θξαηνχλ» νη ππφινηπνη καζεηέο κε
δηάθνξα ξπζκηθά φξγαλα (θαηά ην δπλαηφλ φξγαλα πνπ λα
αλήθνπλ ζηελ Διιεληθή Λατθή Παξάδνζε).

ΤΛΙΚΑ-ΜΔΑ
Γηδαθηηθφ Παθέην «Μνπζηθή
Β΄
Γπκλαζίνπ»
(Μ.Γεκεηξαθνπνχινπ,
Μ.Σδέλνπ,
Π.Αλδξνχηζνο),
ΟΔΓΒ 2010 Βηβιίν Μαζεηή –
Σεηξάδην
Δξγαζηψλ-Βηβιίν
Δθπαηδεπηηθνχ)
ρνιηθφ Βηβιίν
«Αλζνιφγην
Μνπζηθψλ
Κεηκέλσλ
Α΄-Β΄-Γ΄
Γπκλαζίνπ»
Βηβιίν
Δθπαηδεπηηθνχ (Μφζρνο Κ.,
Καλδπιάθε Μ.., Σφκπιεξ Μ.)
13 Audio CD Γηδαθηηθψλ
Παθέησλ
&
Αλζνινγίνπ
Μνπζηθψλ Κεηκέλσλ Α΄-Β΄-Γ΄
Γπκλαζίνπ» Π.Η& ΤΠΔΠΘ
2008
-Γηάθνξα θξνπζηά φξγαλα
(θαηά ην δπλαηφλ λα αλήθνπλ
ζηελ
Διιεληθή
Λατθή
Παξάδνζε)
-Φινγέξα θαη άιια κεισδηθά
ιατθά φξγαλα.
- CD Player
- Ζρνγξαθήζεηο ζε CD ηνπ
Κέληξνπ
Μηθξαζηαηηθψλ
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ζηνηρείν Παγθφζκηαο Πνιηηηζκηθήο Κιεξνλνκηάο

πνπδψλ.
- Ζρνγξαθήζεηο ζε CD ηνπ
Κέληξνπ Πεινπνλλεζηαθψλ
Μειεηψλ.
- Ζρνγξαθήζεηο ζε CD
απηνζρεδηαζηηθήο κνπζηθήο
θαη ηξαγνπδηψλ ηεο Διιεληθήο
Λατθήο Παξάδνζεο
- Ζρνγξαθήζεηο ζε CD έξγσλ
ειιήλσλ κνπζνπξγψλ, πνπ
βαζίδνληαη ζε ζέκαηα απφ ηελ
Διιεληθή Λατθή Παξάδνζε
(Καινκνίξε, Κσλζηαληηλίδε,
θαιθψηα, Αδάκε θιπ)
- Ζρνγξαθήζεηο ζε CD
αξραίαο ειιεληθήο κνπζηθήο.
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Οη καζεηέο λα κπνξνχλ:
● Να βηψζνπλ ηελ αηζζεηηθή ζπγθίλεζε πνπ
επηθξαηνχζε ηελ επνρή πνπ (δεθαεηία ηνπ 1960)
θαζηεξψζεθε ε κεινπνίεζε πνηεκάησλ ζε ηξαγνχδηα,
απφ ηελ αθξφαζε θαη ηελ εθηέιεζε ηξαγνπδηψλ
κεινπνηεκέλεο Διιεληθήο πνίεζεο
● Να βηψζνπλ ηε ζεκαζία ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ
νξφζεκσλ γηα ηελ παηξίδα καο θαη λα θαηαλνήζνπλ ην
ξφιν ηεο κνπζηθήο ζε ζρέζε κε εθείλα (έπνο 1940,
Δζληθή Αληίζηαζε, Αληηδηθηαηνξηθφο Αγψλαο)
● Να έξζνπλ ζε επαθή κε ηελ Σέρλε ηνπ
Κηλεκαηνγξάθνπ, κέζα απφ ηα ηξαγνχδηα πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ηελ 7ε Σέρλε.
● Να εθθέξνπλ θαη λα αξζξψλνπλ κε άλεζε θαη
αθξίβεηα ην ιφγν κε ηε κεισδία θαη ην ξπζκφ ηεο
κνπζηθήο

2.2.
Μεινπνηεκέλε
πνίεζε΄Διιελεο ζπλζέηεοΑζηηθή
ιατθή
κνπζηθήύγρξνλνη
Έιιελεο
ηξαγνπδνπνηνί
-Μεινπνηεκέλα
πνηήκαηα ζε ηξαγνχδηα
-εκαληηθφηεξνη
ζπλζέηεο ηξαγνπδηψλ
ηνπ 20νπ θαη 21νπ αηψλα.
-Διιεληθά Σξαγνχδηα
ζηνλ Διιεληθφ θαη μέλν
Κηλεκαηνγξάθν.

- Δθηέιεζε Μνπζηθήο Τξαγνύδηα γηα εζληθέο ενξηέο θη επεηείνπο
Οη καζεηέο καζαίλνπλ ηξαγνχδηα απαηηεηηθά απφ άπνςε ξπζκνχ,
κεισδίαο θαη ιφγνπ πνπ ζπλδένληαη κε ην έπνο ηνπ ‗40, ηελ
Καηνρή, ηελ Αληίζηαζε θαη ηελ Απειεπζέξσζε π.ρ. «Γεξκαληθφ
εγρεηξίδην πνιέκνπ» (Μπ.Μπξερη-Θ.Μηθξνχηζηθνπ),
«Κάλε
θνπξάγην Διιάδα καο» (Μ.Σξατθφξνπ – Μ .νπγηνχι) θ.ά., κε
ηελ εμέγεξζε ηνπ Πνιπηερλείνπ θαη κε ηνλ Αληηδηθηαηνξηθφ
Αγψλα «Οη πξψηνη λεθξνί» (Α.Παλαγνχιε-Μ.Θενδσξάθε),
«Καηάζηαζε Πνιηνξθίαο» (Ρ.Υαηδεδάθε- Μ.Θενδσξάθε) θ.α.
θαη κε ηελ εζληθή ενξηή ζηηο 25 Μαξηίνπ «Άθξα ηνπ ηάθνπ
ζησπή» (Γ.νισκνχ – δηάθνξεο κεινπνηήζεηο), «Σζάκηθνο»
(Ν.Γθάηζνπ-Μ.Υαηδηδάθη),
«Γέθα
παιηθάξηα»
(Λ.
Παπαδφπνπινπ – Μ. Λνΐδνπ), ε πξσηφηππε κεινπνίεζε ηνπ
πνηήκαηνο «Ύκλνο εηο ηελ Διεπζεξίαλ» ηνπ Γ.νισκνχ ζε
κεινπνίεζε ηνπ Ν.Υ.Μάληδαξνπ θ.ά.
-Δθηέιεζε Μνπζηθήο Μαζαίλνπλ λα ηξαγνπδνχλ θαη παίδνπλ κε
κνπζηθά φξγαλα, επηαλεζηαθέο θαληάδεο, αζηηθά ειαθξά θαη
ιατθά ηξαγνχδηα.
- Δθηέιεζε Μνπζηθήο Μαζαίλνπλ λεφηεξα ειιεληθά ηξαγνχδηα
απαηηεηηθά απφ άπνςε ξπζκνχ, κεισδίαο θαη ιφγνπ π.ρ. «Αγάπε
πνπ‘γηλεο δίθνπν καραίξη» (Μ.Υαηδηδάθη), «Απξίιεο» –
Μ.Θενδσξάθε), «Άπνλε δσή» (Λ.Παπαδφπνπινπ-η.Ξαξράθνπ)
«Οιαξία-νιαξά» (Γ.αββφπνπινπ) θ.ά.

Γηδαθηηθφ Παθέην «Μνπζηθή
Β΄
Γπκλαζίνπ»
(Μ.Γεκεηξαθνπνχινπ,
Μ.Σδέλνπ,
Π.Αλδξνχηζνο),
ΟΔΓΒ 2010 Βηβιίν Μαζεηή –
Σεηξάδην
Δξγαζηψλ-Βηβιίν
Δθπαηδεπηηθνχ)
ρνιηθφ Βηβιίν
«Αλζνιφγην
Μνπζηθψλ
Κεηκέλσλ
Α΄-Β΄-Γ΄
Γπκλαζίνπ»
Βηβιίν
Δθπαηδεπηηθνχ (Μφζρνο Κ.,
Καλδπιάθε Μ.., Σφκπιεξ Μ.)
13 Audio CD Γηδαθηηθψλ
Παθέησλ
&
Αλζνινγίνπ
Μνπζηθψλ Κεηκέλσλ Α΄-Β΄-Γ΄
Γπκλαζίνπ» Π.Η& ΤΠΔΠΘ
2008
CD Player
-Ζρνγξαθήζεηο
ζε
CD
ειιεληθψλ ηξαγνπδηψλ
-Πηάλν / Αξκφλην
- Άιια κεισδηθά θαη θξνπζηά
φξγαλα.
«Καληάηα
Διεπζεξίαο»Υξήζηνπ Λενληή (Βηβιίν θαη
audio cd), Βνπιή ησλ
Διιήλσλ, 1999
- Ζρνγξαθήζεηο ζε CD έξγσλ
Διιήλσλ κνπζνπξγψλ, πνπ
βαζίδνληαη ζε ζέκαηα απφ ηελ
Διιεληθή Λατθή Παξάδνζε
(Καινκνίξε, Κσλζηαληηλίδε,
θαιθψηα, Αδάκε θιπ)
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Οη καζεηέο λα κπνξνχλ:
● Να πξνζεγγίζνπλ ηελ έλλνηα ηεο δηαρξνληθφηεηαο
ηεο κνπζηθήο θαη ηνλ ξφιν ησλ δεκηνπξγψλ ηεο
●Να αθξναζζνχλ κε επαηζζεζία έλα έξγν ιφγηαο
δπηηθήο κνπζηθήο, λα εθθξαζηνχλ κέζα απφ απηφ θαη
λα εμσηεξηθεχζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο
● Να κπνξνχλ λα δηαθξίλνπλ θαηά ηελ αθξφαζε ελφο
κνπζηθνχ έξγνπ ηα δνκηθά θη εθθξαζηηθά ζηνηρεία ηνπ
θαη λα παξαθνινπζήζνπλ ηελ εμέιημή ηνπο ζε φιε ηε
δηάξθεηά ηνπ
 Να δηαθξίλνπλ ζηνηρεία ηεο Διιεληθήο Μνπζηθήο
Παξάδνζεο ζε έξγα Διιήλσλ ζπλζεηψλ Λφγηαο
Μνπζηθήο Παξάδνζεο ηνπ 20νπ θαη 21νπ αηψλα.

-Κιαζηθηζκφο,
Ρνκαληηζκφο, Δζληθέο
Μνπζηθέο ρνιέο

-Δλεξγεηηθή Αθξφαζε Οη καζεηέο αθνχλ ερνγξαθεκέλα
απνζπάζκαηα απφ έξγα Λφγηαο Μνπζηθήο, κε πξνηεξαηφηεηα ζε
απηά ησλ νπνίσλ ηα ζέκαηα έρνπλ απνηειέζεη αληηθείκελν
κειέηεο θαη επεμεξγαζίαο ζε πξνεγνχκελεο δξαζηεξηφηεηεο. ηε
ζπλέρεηα γίλεηαη κειέηε ησλ ηζηνξηθψλ θαη θνηλσληθψλ
γεγνλφησλ ηεο επνρήο ησλ αληίζηνηρσλ έξγσλ.

-Δπηβίσζε
ηεο
Μνπζηθήο
Λατθήο
Παξάδνζεο κέζα απφ
ηε Λφγηα Παξάδνζε.

-Δλεξγεηηθή αθξφαζε Αθνχλ ην πξψην κέξνο Allegro απφ ηε
πκθσλία αξ.40 ζε ζνι ειάζζνλα KV. 550 ηνπ W.A.Mozart θαη
παξαηεξνχλ ην ζέκα ζηελ αξρή ην νπνίν ν εθπαηδεπηηθφο παίδεη
ζην πηάλν.

2.3. Λόγηα
Μνπζηθή –

Γπηηθή

Καηά ηελ αθξφαζε φινπ ηνπ κέξνπο δηαθξίλνπλ ην ζέκα ηεο
αξρήο θαη παξαηεξνχλ ζε πνηα ζεκεία ππάξρνπλ κεηαβνιέο ηεο
δηάζεζεο θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ καο δεκηνπξγεί ε κνπζηθή,
ζπλεηδεηνπνηψληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ
θιαζηθηζκνχ ζε ζρέζε κε ηε κνπζηθή Μπαξφθ φπνπ θάζε κέξνο
ραξαθηεξίδνληαλ απφ ην ίδην ζπλαίζζεκα θαη ςπρηθή δηάζεζε ζε
φιε ηε δηάξθεηά ηνπ.

Γηδαθηηθφ Παθέην «Μνπζηθή
Β΄
Γπκλαζίνπ»
(Μ.Γεκεηξαθνπνχινπ,
Μ.Σδέλνπ,
Π.Αλδξνχηζνο),
ΟΔΓΒ 2010 Βηβιίν Μαζεηή –
Σεηξάδην
Δξγαζηψλ-Βηβιίν
Δθπαηδεπηηθνχ)
ρνιηθφ Βηβιίν
«Αλζνιφγην
Μνπζηθψλ
Κεηκέλσλ
Α΄-Β΄-Γ΄
Γπκλαζίνπ»
Βηβιίν
Δθπαηδεπηηθνχ (Μφζρνο Κ.,
Καλδπιάθε Μ.., Σφκπιεξ Μ.)
13 Audio CD Γηδαθηηθψλ
Παθέησλ
&
Αλζνινγίνπ
Μνπζηθψλ Κεηκέλσλ Α΄-Β΄-Γ΄
Γπκλαζίνπ» Π.Η& ΤΠΔΠΘ
2008
Μνπζηθά
φξγαλα
Orff:
Κιάβεο, ηακπνπξίλν, ηξίγσλν,
glockenspiel
- Πηάλν, αξκφλην
- CD Player

-Δλεξγεηηθή αθξφαζε Αθνχλ ην πξψην κέξνο απφ ηε νλάηα γηα
Πηάλν αξ. 14 ζε Νην δίεζε ειάζζνλα "Quasi una fantasia", Op.
27, No. 2, ηνπ Ludwig van Beethoven, γλσζηή σο νλάηα ηνπ
ειελφθσο. Έρνληαο σο αθφξκεζε ην ζρφιην ηνπ Hector Berlioz
σο πξνο ην έξγν φηη «πξφθεηηαη γηα έλα πνίεκα πνπ ε αλζξψπηλε
γιψζζα αδπλαηεί λα ην αμηνινγήζεη» νη καζεηέο δεκηνπξγνχλ
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αθξφαζεο έλα πνίεκα πνπ ζα κπνξνχζε
ππνζεηηθά λα απνδίδεη ε κνπζηθή.
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-Δλεξγεηηθή αθξφαζε Ο εθπαηδεπηηθφο παίδεη ζην πηάλν ην ζέκα
απφ ηελ «Χδή ζηε ραξά» ηνπ L.v..Beethoven θαη νη καζεηέο to
ηξαγνπδνχλ. ηε ζπλέρεηα εθηεινχλ ην ζέκα ζην glockenspiel.
Αθνχλ έπεηηα ην Allegro Assai: ―Freude, Freude‖ απφ ην 4ν
κέξνο ηεο πκθσλίαο αξ.9 ηνπ L.V.Beethoven θαη αθνινπζνχλ
ηε κεισδία ηεο Χδήο ζηε Xαξά θαζψο απνδίδεηαη απφ ηηο solo
θσλέο θη απφ ηε ρνξσδία.

-Δλεξγεηηθή αθξφαζε Αθνχλ ην ηέηαξην κέξνο απφ ηε πκθσλία
αξ.45 ζε θα δίεζε ειάζζνλα, γλσζηή σο «πκθσλία ηνπ
Απνραηξεηηζκνχ», ηνπ J.Haydn. Παξαηεξνχλ φηη κεηψλεηαη
ζηαδηαθά ν ερεηηθφο φγθνο ηεο νξρήζηξαο πξνο ην ηέινο ηνπ

131

έξγνπ θαη δηαθξίλνπλ ηα κνπζηθά φξγαλα πνπ απνκέλνπλ (δπν
βηνιηά).
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο αθξφαζεο αλαπαξηζηνχλ λνεξά κε ηε
θαληαζία ηνπο ηε ζθελή - έθπιεμε θαηά ηελ νπνία ζην πιαίζην
κηαο ζπλαπιίαο νη κνπζηθνί ηνπ πξίγθηπα Δζηεξράδη δηαδνρηθά
ζβήλνπλ έλαο-έλαο ηα θεξηά, ζηακαηνχλ λα παίδνπλ θη
εγθαηαιείπνπλ ηελ νξρήζηξα: Οη καζεηέο ζπλεηδεηνπνηνχλ πσο
ν Haydn κέζα απφ ην επθπέο απηφ κνπζηθφ αζηείν έπεηζε ηνλ
πξίγθηπα λα αθήζεη ηνπο κνπζηθνχο ηνπ λα αθήζνπλ ηνλ ζεξηλφ
ηφπν δηακνλήο ηνπ θαη λα επηζηξέςνπλ ζηα ζπίηηα ηνπο, απφ ηα
νπνία έιεηπαλ θαηξφ.
-Δλεξγεηηθή αθξφαζε Αθνχλ ην ―Military March No. 1 in D,
D733‖ γηα ηέζζεξα ρέξηα ηνπ F. Schubert: θαη παξαηεξνχλ ζε
πνην ζεκείν επαλέξρεηαη ην ζέκα ηεο αξρήο δηαθξίλνληαο
παξάιιεια θαη ηελ ηξηκεξή κνξθή ηνπ (ΑΒΑ)
-Δλεξγεηηθή αθξφαζε Αθνχλ ηελ Etude No.3 ζηε Μη κείδνλα
Op.10 no.3 ηνπ F.Chopin αθνχ πξνεγνπκέλσο έρνπλ
ηξαγνπδήζεη ηελ αξρηθή κεισδία:

Παξαηεξνχλ πφηε επαλέξρεηαη ην ζέκα ηεο αξρήο δηαθξίλνληαο
παξάιιεια θαη ηελ ηξηκεξή κνξθή (ΑΒΑ) ηεο πνπδήο.
Πεξηγξάθνπλ ηηο δηαθνξέο αλάκεζα ζηα κέξε Α θαη Β θαζψο θαη
ηα δηαθνξεηηθά ζπλαηζζήκαηα πνπ εθθξάδνπλ.
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-Δλεξγεηηθή αθξφαζε Ο εθπαηδεπηηθφο παίδεη ζην πηάλν ην ζέκα
ηνπ πνηακνχ απφ ην πκθσληθφ πνίεκα «Μνιδάβαο» ηνπ
Bedřich Smetana:

Οη καζεηέο επαλαιακβάλνπλ ζηε θινγέξα μεθηλψληαο απφ ην
δεχηεξν κέηξν.
ηε ζπλέρεηα δηαθξίλνπλ θαηά ηελ αθξφαζε ηνπ «Μνιδάβα» ηηο
ζθελέο πνπ πεξηγξάθεη ε κνπζηθή:
Μνπζηθή πεξηγξαθή
Αξρή πνηακνχ κε δπν πεγέο
Σν ξεχκα θαξδαίλεη
Σν ζέκα ηνπ πνηακνχ
Σν θπλήγηΚπκαηηζκνί
Τπαίζξηνο ρνξφο αγξνηψλ
Νχκθεο ζην ζειελφθσο
Σν ζέκα ηνπ πνηακνχ
Σν ξεχκα ηνπ Αγ.Ησάλλε
Σν ζέκα ηνπ πνηακνχ
Αξραίν θάζηξν
Κπκαηηζκνί ηνπ πνηακνχ
πνπ ράλεηαη

Δλνξρήζηξσζε
ΦιάνπηνΚιαξηλέηα
κε
ζπλνδεία εγρφξδσλ
Έγρνξδα
Βηνιηά
Γαιιηθά θφξλα θαη ηξνκπέηεο
Έγρνξδα
Έγρνξδα θαη μχιηλα πλεπζηά
Ξχιηλα πλεπζηά, έγρνξδα,
άξπα θαη γαιιηθφ θφξλν
Υάιθηλα
Έγρνξδα
Πλεπζηά
(Υάιθηλα
θαη
μχιηλα)
Οιφθιεξε ε νξρήζηξα
Υάιθηλα πλεπζηά
Έγρνξδα
Οξρήζηξα (ζην ηέινο)
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-Δλεξγεηηθή αθξφαζε (Μνπζηθή Γέθπξα-ζπλέρεηα
ηεο
πξνεγνύκελεο δξαζηεξηόηεηαο) Αθνχλ «Σν Σξαγνχδη ηνπ
Μνιδάβα» (Μπ.Μπξερη-Υ.Άηζιεξ) πνπ είλαη επεξεαζκέλν απφ
ηε κνπζηθή ηνπ κέηαλα θαη ζπγθξίλνπλ ηα δπν έξγα.
-Δλεξγεηηθή αθξφαζε Αθνχλ ην ηέηαξην κέξνο «Σα Νηθεηήξηα»
απφ ηε «πκθσλία ηεο Λεβεληηάο» θαη δηαθξίλνπλ ην βπδαληηλφ
χκλν «Σε Τπεξκάρσ» καδί κε ηνλ νπνίν πιέθεηαη ζπκθσληθά ην
εξσηθφ ζέκα ηνπ πξψηνπ κέξνπο ηεο πκθσλίαο.
- Αθξφαζε Μνπζηθήο Οη καζεηέο αλαδεηνχλ ζην δηαδίθηπν
δηαθνξεηηθέο εθηειέζεηο ησλ έξγσλ πνπ άθνπζαλ θαη κειέηεζαλ
ζην κάζεκα ηεο Μνπζηθήο.
Οη καζεηέο λα κπνξνχλ:
● Να πξνζεγγίζνπλ βησκαηηθά ηε κνπζηθή απφ άιινπο
ιανχο θαη πνιηηηζκνχο κε δεθηηθφηεηα θαη ζεηηθή
ζηάζε
● Να αθνχλ ζπγθεληξσκέλα έλα επξχ ξεπεξηφξην
κνπζηθψλ αθξνάζεσλ ζην νπνίν πεξηιακβάλεηαη
κνπζηθή άιισλ ιαψλ θαη πνιηηηζκψλ
● Να ηξαγνπδνχλ ηξαγνχδηα άιισλ ιαψλ θαη
πνιηηηζκψλ θαηάιιεια γηα ηελ ειηθία ηνπο κε ξπζκηθή
θαη κεισδηθή αθξίβεηα
● Να αληαπνθξίλνληαη ειεχζεξα ζε κηα κνπζηθή
αθξφαζε κνπζηθήο άιισλ ιαψλ θαη πνιηηηζκψλ κε
πνηθηιία εθθξαζηηθψλ ηξφπσλ (θίλεζε, δσγξαθηθή,
παληνκίκα, θιπ.)
● Να εθηεινχλ απιά κεισδηθά θαη ξπζκηθά ζρήκαηα
ρξεζηκνπνηψληαο ηε θσλή ή απιά ξπζκηθά φξγαλα
ζπλνδεχνληαο ηξαγνχδηα θαη κνπζηθή άιισλ ιαψλ θαη
πνιηηηζκψλ
● Να ζέβνληαη θαη λα εθηηκνχλ ηε κνπζηθή δεκηνπξγία
άιισλ ιαψλ θαη πνιηηηζκψλ.
●Να ζέβνληαη θαη λα είλαη δεθηηθνί ζηηο κνπζηθέο

2.4. Μνπζηθέο ηνπ
θόζκνπ
Ethnic θαη World Music

- Μνπζηθή εθηέιεζε Υσξίδνληαη ζε δπν νκάδεο γηα λα
απνδψζνπλ έλαλ πνιπξπζκφ απφ ηελ Αθξηθή. Ζ κηα νκάδα
απνδίδεη ηελ πάλσ θσλή κε ζηξάθεο θαη ε άιιε ηελ θάησ θσλή
κε παιακάθηα:

Οη καζεηέο πεηξακαηίδνληαη κε ηε θσλή ηνπο θη εθηεινχλ ην
ostinato κε δηαθνξεηηθνχο ήρνπο ή εθθνξά ζπιιαβψλ, αληί γηα
παιακάθηα θαη ζηξάθεο π.ρ.
Απνδίδνπλ ξπζκηθά ηελ πάλσ θσλή κε ηε ζπιιαβή «ηνπκ» θαη
ηελ θάησ θσλή κε «ηο».
- Δλεξγεηηθή αθξφαζε Αθνχλ κνπζηθέο θαη ηξαγνχδηα απφ ηε
Λατθή Παξάδνζε δηαθφξσλ ρσξψλ θαη πξνζπαζνχλ λα
θαηαγξάςνπλ ηε δνκή ηνπο, ηα φξγαλα πνπ αθνχγνληαη θαη ζηελ
πηζαλή χπαξμε πνιπθσλίαο.

Γηδαθηηθφ Παθέην «Μνπζηθή
Β΄
Γπκλαζίνπ»
(Μ.Γεκεηξαθνπνχινπ,
Μ.Σδέλνπ,
Π.Αλδξνχηζνο),
ΟΔΓΒ 2010 Βηβιίν Μαζεηή –
Σεηξάδην
Δξγαζηψλ-Βηβιίν
Δθπαηδεπηηθνχ)
ρνιηθφ Βηβιίν
«Αλζνιφγην
Μνπζηθψλ
Κεηκέλσλ
Α΄-Β΄-Γ΄
Γπκλαζίνπ»
Βηβιίν
Δθπαηδεπηηθνχ (Μφζρνο Κ.,
Καλδπιάθε Μ.., Σφκπιεξ Μ.)
13 Audio CD Γηδαθηηθψλ
Παθέησλ
&
Αλζνινγίνπ
Μνπζηθψλ Κεηκέλσλ Α΄-Β΄-Γ΄
Γπκλαζίνπ» Π.Η& ΤΠΔΠΘ
2008

Δλεξγεηηθή αθξφαζε – Δθηέιεζε κνπζηθήο Αθνχλ ηε κεισδία
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πξνηηκήζεηο ησλ άιισλ

ηνπ γηαπσλέδηθνπ παξαδνζηαθνχ
ηξαγνπδηνχ ―Sakura‖
εθηειεζκέλε ζην koto θαη δηαθξίλνπλ ηελ πεληαηνληθή ηνπ
θιίκαθα. ηε ζπλέρεηα, ην ηξαγνπδνχλ θη εθηεινχλ ηε κεισδία
ζηε θινγέξα:

Μνπζηθά
φξγαλα
Orff:
Κιάβεο, ηακπνπξίλν, ηξίγσλν,
glockenspiel
- Πηάλν, αξκφλην
- CD Player
-Ζρνγξαθήζεηο ζε CD κε
Ethnic θαη World Music

-Δλεξγεηηθή αθξφαζε (Μνπζηθή γέθπξα – ζπλέρεηα ηεο
πξνεγνύκελεο
δξαζηεξηόηεηαο)
Αθνχλ
ην
έξγν
γηα
marimba“Dream of the Cherry Blossoms” ηνπ Keiko Abe πνπ
βαζίδεηαη ζηε κεισδία ηνπ Sakura.
-Δλεξγεηηθή αθξφαζε-Δθηέιεζε Μνπζηθήο Υηππνχλ ζε θιάβεο
ξπζκνχο
πνπ ζπλαληνχκε ζηα αθξν-θνπβαλέδηθα κνπζηθά
ηδηψκαηα rumba, conga de comparsa, son, son montuno, mambo ,
salsa, Latin jazz, songo θαη timba.
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-Δλεξγεηηθή αθξφαζε
Αθνχλ ην θνπβαλέδηθν ηξαγνχδη
Quimbara" απφ ηε Celia Cruz. θαη δηαθξίλνπλ ηα ξπζκηθά
ζηνηρεία ηεο rumba θαη ηα κνπζηθά φξγαλα πνπ πξσηαγσληζηνχλ.
Οη καζεηέο λα κπνξνχλ:
 Να αθνχλ ζπγθεληξσκέλα έλα επξχ ξεπεξηφξην
κνπζηθψλ αθξνάζεσλ ην νπνίν ζπκπεξηιακβάλεη
δεκνθηιή κνπζηθά ξεχκαηα ηνπ 20νπ -21νπ αηψλα
 Να εθθξάδνπλ θαη λα αηηηνινγνχλ ηα
ζπλαηζζήκαηα, ηηο απφςεηο θαη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο
γηα κνπζηθά έξγα απφ δηάθνξα κνπζηθά είδε πνπ
ζπλήζσο αθνχλ θαη ηξαγνπδνχλ.

2.5.
Γεκνθηιή
κνπζηθά ξεύκαηα ηνπ
20νπ – 21νπ αηώλα
jazz, rock and roll, rock,
pop, disco, reggae rap,
hip-hop , θ.ά.

-Δλεξγεηηθή αθξφαζε Αθνχλ ηε jazz ζχλζεζε ―Blue Rondo a la Γηδαθηηθφ Παθέην «Μνπζηθή
Turk‖ ηνπ Dave Brubeck θαη δηαθξίλνπλ ην αξρηθφ κνηίβν ηνπ
θαζψο επαλεκθαλίδεηαη θαη πεξλάεη απφ ηα δηάθνξα φξγαλα.
Γηαθξίλνπλ ηηο ελαιιαγέο ησλ νξγάλσλ (πηάλν, άιην ζαμφθσλν,
θνληξακπάζν, ληξακο) πνπ «πξσηαγσληζηνχλ» θαηά ηε δηάξθεηα
ηνπ έξγνπ παξαηεξψληαο παξάιιεια ζε εθπαηδεπηηθφ θπιιάδην
ηη εηθφλεο ηνπο θαζψο θαη αληίζηνηρεο θσηνγξαθίεο ηνπ Dave
Brubeck Quartet. Αλαδεηνχλ ζην Γηαδίθηπν άιιεο ερνγξαθήζεηο
ηνπ ηδαδ θνπαξηέηνπ.
-Δλεξγεηηθή Αθξφαζε Αθνχλ ην ηξαγνχδη «Ζ Μπαιάληα ησλ
Αηζζήζεσλ θαη ησλ Παξαηζζήζεσλ» ηνπ Μ.Υαηδηδάθη θη έπεηηα
ηελ ambient δηαζθεπή ηεο αξρηθήο κνξθήο ηνπ ηξαγνπδηνχ- ζε
αγγιηθφ ζηίρν σο ―The Martlet‘sTale‖ -απφ ηνλ Κ.Βήηα
ρνιηάδνπλ θαηά πφζν ην ζηπι εθηέιεζεο ηνπ ηξαγνπδηνχ

Β΄
Γπκλαζίνπ»
(Μ.Γεκεηξαθνπνχινπ,
Μ.Σδέλνπ,
Π.Αλδξνχηζνο),
ΟΔΓΒ 2010 Βηβιίν Μαζεηή –
Σεηξάδην
Δξγαζηψλ-Βηβιίν
Δθπαηδεπηηθνχ)
ρνιηθφ Βηβιίν
«Αλζνιφγην
Μνπζηθψλ
Κεηκέλσλ
Α΄-Β΄-Γ΄
Γπκλαζίνπ»
Βηβιίν
Δθπαηδεπηηθνχ (Μφζρνο Κ.,
Καλδπιάθε Μ.., Σφκπιεξ Μ.)
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δηαθνξνπνίεζε ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ηνπο δεκηνχξγεζε ην
ηξαγνχδη
-Δλεξγεηηθή Αθξφαζε Παίδνπλ αλά δεπγάξηα ην παξαθάησ
ξπζκηθφ ζρήκα επαλαιακβαλφκελν σο εμήο: ν έλαο παίδεη κε
καξάθεο ηα φγδνα ζηελ πάλσ ζεηξά θη ν άιινο κεηξά αλά
ηέζζεξα (φγδνα) θαη ρηππά ην ηακπνπξίλν ζην «ηξία».

13 Audio CD Γηδαθηηθψλ
Παθέησλ
&
Αλζνινγίνπ
Μνπζηθψλ Κεηκέλσλ Α΄-Β΄-Γ΄
Γπκλαζίνπ» Π.Η& ΤΠΔΠΘ
2008
Μνπζηθά
φξγαλα
Orff:
Κιάβεο, ηακπνπξίλν, ηξίγσλν,
glockenspiel
- Πηάλν, αξκφλην
- CD Player

ηε ζπλέρεηα αθνχλ ην ηξαγνχδη ―Running Away‖ απφ ηνλ Bob
Marley θαη δηαθξίλνπλ ην ραξαθηεξηζηηθφ απηφ ξπζκφ ηεο reggae
κνπζηθήο πνπ νλνκάδεηαη ―one drop rhythm‖ φπνπ έρνπκε
απνπζία ηνληζκνχ ζηνλ πξψην ρξφλν θη έρνπκε ηνληζκέλνπο ην
δεχηεξν θαη ηέηαξην ρξφλν (ελψ ζε κηα πξψηε αθξφαζε, δίλεη ηελ
ιαλζαζκέλε εληχπσζε φηη ππάξρεη ηνληζκφο κφλν ζηνλ ηξίην
ρξφλν)

- Ζρνγξαθήζεηο ζε Audio CD
κε κνπζηθή jazz, rock and roll,
rock, pop, disco, reggae rap,
hip-hop , θ.ά.

-Δλεξγεηηθή Αθξφαζε Αθνχλ δηάθνξα δεκνθηιή ηξαγνχδηα, θαη
αληαιιάζζνπλ απφςεηο γηα ην θνηλσληθφ, ηζηνξηθφ, ή θαη
αηζζεηηθφ ππφβαζξν δεκηνπξγίαο ηνπο.
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ 3νο : πλδέσ ηε κνπζηθή κε άιιεο ηέρλεο θαη επηζηήκεο
ΣΟΥΟΙ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ

ΤΛΙΚΑ-ΜΔΑ

Οη καζεηέο λα κπνξνχλ:
● Να βηψζνπλ φηη ε κνπζηθή ζπλδέεηαη άκεζα θη
έκεζζα κε φιεο ηηο ηέρλεο
● Να βηψζνπλ ηε δνκηθή αληηζηνηρία ηεο Αξραίαο
Σξαγσδίαο κε ηε Λφγηα Μνπζηθή
● Να βηψζνπλ ηε ζρέζε κνπζηθήο θαη δσγξαθηθήο ζε
θάζε Ηζηνξηθή Πεξίνδν

3.1.
Μνπζηθή θαη
άιιεο ηέρλεο

- Δλεξγεηηθή αθξφαζε Παξαθνινπζνχλ απφ ηελ ηαηλία
θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ ηνπ ζηνχληην Νηίζλετ «Φαληαζία», ηε ζθελή
κε ην «Μαζεηεπφκελν Μάγν» θαη ηε κνπζηθή ηνπ P.A.Dukas.
ηε ζπλέρεηα δηαβάδνπλ ην πνίεκα "Zauberlehrling" ηνπ Goethe
ζε κεηάθξαζε ή ζηε γεξκαληθή γιψζζα γηα λα δηαθξίλνπλ ηα
ζηνηρεία ηνπ ινγνηερληθνχ έξγνπ πνπ ελέπλεπζαλ ζηνλ Dukas λα
ζπλζέζεη ηελ αληίζηνηρε κνπζηθή.
(Μνπζηθή θαη Λνγνηερλία)

- CD Player
- Ζρνγξαθήζεηο ζε CD
δηαθφξσλ έξγσλ
- Αξρείν ηεο ΔΡΣ ζην
δηαδίθηπν.
- Φσηνγξαθίεο δσγξαθηθψλ
πηλάθσλ θαη αξρηηεθηνληθψλ
κλεκείσλ.

- Δλεξγεηηθή αθξφαζε Βξίζθνπλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΡΣ, ζην
αξρεηαθφ πιηθφ, καγλεηνζθνπεκέλεο παξαζηάζεηο απφ Θέαηξν,
Μπαιέην, πλαπιίεο, Οκηιίεο.
-Μειεηνχλ θσηνγξαθίεο πνπ απεηθνλίδνπλ «ζηνιίδηα» λαψλ ή
άιισλ θηηξίσλ ηεο επνρήο Μπαξφθ θαη κειεηνχλ ηελ αληηζηνηρία
ηνπο κε ηε κνπζηθή ηεο ίδηαο επνρήο
-Μνπζηθνθηλεηηθή Καζψο αθνχλ ην «Πξηγθεπηθφ δηάηαγκα» απφ

ην Μπαιέην «Ρσκαίνο θαη Ηνπιηέηα» ηνπ S. Prokovief θηλνχλ
δηαδνρηθά κέιε ηνπ ζψκαηφο ηνπο σο «αγάικαηα» πνπ αιιάδνπλ
ζε αξγφ ξπζκφ ζηάζεηο. Όινη κηκνχληαη νκαδηθά ηηο θηλήζεηο πνπ
απηνζρεδηάδεη ν εθπαηδεπηηθφο ή ελαιιάμ θάπνηνο καζεηήο
(Μνπζηθή θαη Υνξφο, Μνπζηθή θαη Θέαηξν)
-Δλεξγεηηθή αθξφαζε Αθνχλ απνζπάζκαηα απφ ην soundtrack ησλ
θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ «Ακειί» θαη «Μαζήκαηα Πηάλνπ» θαη
παξαθνινπζνχλ έπεηηα ηηο αληίζηνηρεο ζθελέο ησλ ηαηληψλ
παξαηεξψληαο ηελ αιιειεπίδξαζε κνπζηθήο-εηθφλαο.
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Οη καζεηέο λα κπνξνχλ:
● Να ζπλδέζνπλ ηε κνπζηθή κε ην ιφγν
● Να δνπλ ηηο καζεκαηηθέο αληηζηνηρίεο ηεο Μνπζηθήο
(κνλφρνξδν Ππζαγφξα, ζεηξέο Φηκπνλάηζη θιπ)
● Να ζπλδέζνπλ ζηνηρεία ηεο ηζηνξίαο ηεο κνπζηθήο κε
ηελ ηζηνξία ηνπ αλζξψπηλνπ πνιηηηζκνχ γεληθφηεξα

3.2. Μνπζηθή
άιια καζήκαηα

θαη

-Καηαζθεπή απηνζρέδησλ νξγάλσλ: Καηαζθεπάδνπλ έλα
κνλφρνξδν ηνπ Ππζαγφξα θαη πεηξακαηίδνληαη κε ηηο ηδηφηεηεο
ηνπ ήρνπ θαη ηε καζεκαηηθή ηνπο ζρέζε. Μεηαθηλψληαο ηνλ
θαβαιάξε ρσξίδνπλ ηελ ηελησκέλε ρνξδή:
ζε δχν ίζα κέξε (θαη ην έλα κέξνο δειαδή ην 1/2 δίλεη ηελ
νθηάβα),
ζε ηξία ίζα κέξε (θαη ηα 2/3 δίλνπλ δηάζηεκα θαζαξήο πέκπηεο),
ζε ηέζζεξα ίζα κέξε (θαη ηα 3/4 καο δίλνπλ ηελ θαζαξή ηεηάξηε)
πζρεηίδνπλ ηνπο θζφγγνπο πνπ παξάγνληαη αθνπζηηθά σο πξνο
ηελ απφζηαζή ηνπο. Γηεξεπλνχλ ζέκαηα απνπ αθνξνχλ ηελ
Αθνπζηηθή, ηα Μαζεκαηηθά θαη ηε Μνπζηθή θη αθφκε κειεηνχλ
ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο Ππζαγφξεηαο Μνπζηθήο Θεσξίαο.
-Δλεξγεηηθή αθξφαζε κε ρξήζε Σ.Π.Δ Αλαδεηνχλ ζην Γηαδίθηπν
ηνλ Διιεληθφ Δζληθφ Ύκλν θαη εζληθνχο χκλνο απφ άιιεο ρψξεο
πνπ δηδάζθνληαη ζην κάζεκα ηεο Γεσγξαθίαο ή απφ ηηο νπνίεο
θαηάγνληαη ζπκκαζεηέο ηνπο. Μειεηνχλ θάζε εζληθφ χκλν θαη
δηαθξίλνπλ ην κνπζηθφ ηνπ ηδίσκα ή ζηνηρεία δηαθφξσλ κνπζηθψλ
ηδησκάησλ πνπ εκπεξηέρεη.
(Μνπζηθή θαη Γεσγξαθία)

Δξγαιεία θαη πιηθά πνπ ζα
ρξεζηκνπνηεζνχλ
γηα
δηάθνξεο θαηαζθεπέο.
«Ζ κνπζηθή ησλ ιαψλ»
http://mmb.org.gr
Μειννδχζζεηα:κηα κνπζηθή
ηζηνξία
γηα
λένπο
http://melodisia.mmb.org.gr
Δθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ
«Δκκέιεηα»
(Δ.Αλαζηαζηάδνπ,
ΟΔΓΒ)

-Δλεξγεηηθή αθξφαζε κε ρξήζε Σ.Π.Δ
ην πιαίζην ηνπ
εθπαηδεηηθνχ ινγηζκηθνχ «Δκκέιεηα», ηεο ηζηνζειίδαο
http://melodisia.mmb.org θαη ηεο ζεηξάο «Ζ κνπζηθή ησλ ιαψλ»
http://mmb.org.gr
πξνζεγγίδνπλ ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ
Διιεληθή Μνπζηθή Παξάδνζε, ηηο Μνπζηθέο ηνπ Κφζκνπ θαη ηε
Λφγηα Γπηηθή παξάδνζε θαηά ην Κιαζηθηζκφ θαη ην Ρνκαληηζκφ.
Υσξίδνληαη ζε νκάδεο εξγαζίαο θαη κε ηε βνήζεηα ηνπ Καζεγεηή
Μνπζηθήο θαη ηνπ Καζεγεηή Πιεξνθνξηθήο δεκηνπξγνχλ
ηζηνζειίδεο ζρεηηθέο κε ηα παξαπάλσ πεξηερφκελα νη νπνίεο
πεξηιακβάλνπλ αθξνάζεηο κνπζηθήο θαη πξνβνιή αληίζηνηρσλ
βίληεν.
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θ.ά.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 4νο:Μνπζηθή εληόο θη εθηόο ζρνιείνπ
ΣΟΥΟΙ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ

ΤΛΙΚΑ-ΜΔΑ

Οη καζεηέο λα κπνξνχλ:
 Να λνηψζνπλ ηε ραξά ηεο δεκηνπξγίαο θαη ηεο
απνδνρήο ηνπ δεκηνπξγήκαηφο ηνπο απφ ην
ελδνζρνιηθφ θαη εμσζρνιηθφ αθξναηήξην
 Να ληψζνπλ ηε ραξά θαη ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ
πξνζθέξεη ε παξνπζίαζε κηαο εθδήισζεο, γεληθφηεξα,
κε κνπζηθή πνπ εθηειείηαη δσληαλά θαη ζε πξαγκαηηθφ
ρξφλν ελψπηνλ θνηλνχ
 Να παξαθνινπζνχλ πνηθηιία κνπζηθψλ δξψκελσλ
(ζπλαπιίεο, θνληζέξηα, θηι.) θαη λα ζπκπεξηθέξνληαη
αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε
 Να απνθηήζνπλ δεμηφηεηεο ρνξσδνχ, ζπκκεηέρνληαο
ζε θσλεηηθά ζχλνια ή ρνξσδίεο, πνπ ζα κπνξνχλ λα
εκθαλίδνληαη ζε πνηθίιεο θαη δηαθνξεηηθέο εθδειψζεηο
εληφο θαη εθηφο ζρνιείνπ

4.
1.
Δθδειώζεηο
ζρνιηθέο
θαη
εμσζρνιηθέο

Δθηέιεζε κνπζηθήο- Παξνπζηάδνπλ έλα κνπζηθφ
πξφγξακκα επ‘ επθαηξία δηαθφξσλ ενξηαζκψλ,
επεηείσλ, εθδειψζεσλ/αθηεξσκάησλ ζην ρψξν ηνπ
ζρνιείνπ ή ζε άιινπο ρψξνπο π.ρ.
Μνπζηθφ πξφγξακκα ζρνιηθήο ενξηήο 28εο Οθησβξίνπ,
Μνπζηθφ πξφγξακκα ζρνιηθήο ενξηήο 17ε Ννεκβξίνπ,
Μνπζηθφ πξφγξακκα ζρνιηθήο ενξηήο 25εο Μαξηίνπ
Δθδειψζεηο ζρεηηθά κε ζέκαηα κνπζηθά ή επξχηεξνπ
ηζηνξηθνχ,
θνηλσληθνχ
θαη
πεξηβαιινληηθνχ
ελδηαθέξνληνο π.ρ.
«Πξάζηλα ηξαγνχδηα»
«Σξαγνπδάκε φ, ηη αγαπάκε»
«Γπν παηξίδεο»
«Ζ γεηηνληά καο»
«Οη άλζξσπνη ηνπ ηφπνπ κνπ»

-Υνξσδηαθά
έξγα
Διιήλσλ πλζεηψλ*

4.2
Δθπαηδεπηηθά
πξνγξάκκαηα άηππεο
εθπαίδεπζεο

4.3.
Αγσγή

Μνπζεηαθή

Πηάλν, κνπζηθά φξγαλα
Orff,
CD Player, ζχζηεκα
κηθξνθσληθήο
κε
θνλζφια, ειεθηξνληθφο
ππνινγηζηήο κε
βηληενπξνβνιέαο

-Δθηέιεζε κνπζηθήο-Γεκηνπξγία κνπζηθήο
Παξνπζηάδνπλ ηξαγνχδηα θαη κνπζηθή γηα πνιχηερλα
δξψκελα ή κνπζηθνζεαηξηθέο παξαζηάζεηο πνπ
πεξηιακβάλνπλ ηε ζπλδξνκή πνιιψλ ηερλψλ, π.ρ.
«Παξακχζη ρσξίο φλνκα» ηνπ Ηάθσβνπ Κακπαλέιε κε
κνπζηθή ηνπ Μάλνπ Υαηδηδάθη ή κεινπνίεζε ζηίρσλ
απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο, ην «Καπεηάλ Μηράιε»
ζε ζεαηξηθή δηαζθεπή θαη κνπζηθή ηνπ Μάλνπ
Υαηδηδάθη θ.ά.
- ην πιαίζην ηεο παξνπζίαζεο ηνπ έξγνπ «Ο
Θάλαηνο ηνπ Γηγελή» ηνπ Άγγεινπ ηθειηαλνχ
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εθηεινχλ αληίζηνηρα ηξαγνχδηα π.ρ. «ηνπ Γηγελή η‘
αιψληα» (Νίθνπ Γθάηζνπ-Μάλνπ .Υαηδηδάθη), «Ο
Γηγελήο ςπρνκαρεί» θαη βπδαληηλνχο χκλνπο ζε ζρέζε
κε ην Πάζρα ή αθφκε κεινπνηνχλ ζηίρνπο πνπ
πεξηιακβάλνληαη σο ηξαγνχδηα ζην έξγν π.ρ. ηνλ
Παπιηθηαλό ζξήλν ηνπ μαζθιάβωηνπ Φξηζηνύ ζε ηόλν
αξγό παιηθαξίζηνλ θ.ά.
- ην πιαίζην ηεο παξάζηαζεο «Παξάμελν δελ είλαη;»
ηεο Μαξίαο. Παπαγηάλλε παξνπζηάδνπλ ηα αληίζηνηρα
ηξαγνχδηα ζε ζηίρνπο ησλ Γηάλλε Ρίηζνπ, Ναδίκ
Υηθκέη, Νίθνπ Καββαδία, Μειίλαο Καξαθψζηα θαη
Μαξίαο Παπαγηάλλε θαη κνπζηθή ηνπ Θάλνπ
Μηθξνχηζηθνπ
- Παξαθνινπζνχλ ζπλαπιίεο ζην ζρνιείν ή εθηφο
ζρνιείνπ
ζην πιαίζην κνπζηθψλ εθπαηδεπηηθψλ
πξνγξακκάησλ/ εξγαζηεξίσλ άηππεο εθπαίδεπζεο.
Δθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα Μεγάξνπ Μνπζηθήο,
Δπίζθεςε ζηα Μνπζείν Λατθψλ Οξγάλσλ, Μνπζείν
Λατθήο Δλδπκαζίαο, Βπδαληηλφ θαη Υξηζηηαληθφ
Μνπζείν Λανγξαθηθά Μνπζεία θιπ.
-Μνπζηθή εθηέιεζε κε ρξήζε ΣΠΔ
Απνζηέινπλ ζε ζρνιείν άιιεο ρψξαο ή ζρνιείν
ειιελσλ νκνγελψλ ζην εμσηεξηθφ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ
κηα ειεθηξνληθή θάξηα κε επίθαηξεο επρέο π.ρ. γηα ην
Νέν έηνο θ.ά. Ζ ειεθηξνληθή θάξηα ζα πεξηιακβάλεη θη
έλα ηξαγνχδη ή κνπζηθή εθηειεζκέλε θαη
ερνγξαθεκέλε απφ ηνπο καζεηέο κε ηε βνήζεηα
θαηάιιεινπ κνπζηθνχ πξνγξάκκαηνο.
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Γ΄ Τάξη Γυμναςίου
ΟΡΓΑΝΩΣΗ 1νο : Πξνζεγγίδσ θαη θαηαλνώ ηηο έλλνηεο θαη ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο κνπζηθήο
:
ΣΟΥΟΙ

Οη καζεηέο λα κπνξνχλ:
● Να θξαηνχλ κε απμαλφκελε επρέξεηα ηνλ
παικφ παξάιιεια κε ηελ αθξφαζε κηαο
κνπζηθήο κε ζχλζεηα ξπζκηθά ζρήκαηα
θαη ξπζκηθά θαηλφκελα π.ρ ζπγθνπή,
αληηρξνληζκφ, αιιαγή κέηξνπ, θ.ά
● Να επαλαιάβνπλ κε ηε θσλή ηνπο ή κε
θάπνην κνπζηθφ φξγαλν έλαλ ζχλζεην
κεισδηθφ ξπζκφ
 Να θξαηνχλ κε ηε θσλή ηνπο ή κε
κνπζηθά φξγαλα έλα ξπζκηθφ ostinato ζε
έλα ηξαγνχδη ή κηα ξπζκηθή απαγγειία
ελφο πνηήκαηνο
 Να δεκηνπξγήζνπλ έλαλ ξπζκφ
παξάιιεια κε έλαλ άιιν
 Να βηψζνπλ θαη λα αλαπηχμνπλ ηελ
αίζζεζε ηεο πνιηπξπζκίαο
● Να αλαγλσξίδνπλ θαη λα δηαθξίλνπλ
αθνπζηηθά ειιεληθνχο ξπζκνχο
● Να εκπεδψζνπλ ηηο γλψζεηο θαη ηηο
δεμηφηεηεο ζρεηηθά κε ην ξπζκφ πνπ
έρνπλ δηδαρζεί ζε πξνεγνχκελεο ηάμεηο

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ
1.1. Ρπζκόο
Παικφο-ξπζκφο,
πγθνπή, αληηρξνληζκφο,
Διηπέο κέηξν
-Ρπζκηθέο
αμίεο:
παξεζηηγκέλν ηέηαξην κε
φγδνν,
παξεζηηγκέλν
φγδνν κε δέθαην έθην,
ηξίερν νγδφσλ, φγδνα κε
δχν δέθαηα έθηα, ζπγθνπή
φγδνν-ηέηαξην-φγδνν,
ζχλδεζε δηαξθείαο, ην
φγδνν
σο
κνλάδα
κέηξεζεο ηνπ κέηξνπ.
-Μέηξα 2/4, 3/4 (βαιο), 3/4
(ηζάκηθνο), 4/4, 5/8, 5/4,
7/8 (σο βνξεηνβαιθαληθφο
ξπζκφο),
7/8
(σο
θαιακαηηαλφο),
πνιπξπζκνί.

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ
- Μνπζηθή Δθηέιεζε – Δλεξγεηηθή Αθξφαζε Γηαβάδνπλ ηελ αληίζηνηρε
παξηηηνχξα ελψ παξάιιεια αθνχλ ηνλ εθπαηδεπηηθφ πνπ παίδεη ζην πηάλν
ζε γξήγνξε εθηέιεζε κε δηαδνρηθέο επαλαιήςεηο ηελ πνιπξπζκία ηξίερσλ
θαη νγδφσλ:

Υσξίδνληαη έπεηηα ζε δπν νκάδεο. Ζ κηα απνδίδεη ρσξηζηά ην πάλσ
πεληάγξακκν κε ηα ξπζκηθά νλφκαηά ηνπ «ηξί-ν-ια» θαη ε άιιε ην θάησ
πεληάγξακκν κε ηα ξπζκηθά νλφκαηα «ηη – ηη». ηε ζπλέρεηα εθηεινχλ
ηαπηφρξνλα ηα κέξε ηνπο θσλεηηθά απνδίδνληαο θαη ην ηνληθφ χςνο
-Μνπζηθή Δθηέιεζε ε δεπγάξηα εθηεινχλ ηνλ εμήο πνιιαπιφ ξπζκφ, ζε
δηαδνρηθέο επαλαιήςεηο, ν θαζέλαο ζε έλα δηαθνξεηηθφ glockenspiel:

ΤΛΙΚΑ-ΜΔΑ
-Γηδαθηηθφ Παθέην «Μνπζηθή
Γ΄
Γπκλαζίνπ»
(Μ.Γεκεηξαθνπνχινπ,
Μ.Σδέλνπ,
Π.Αλδξνχηζνο),
ΟΔΓΒ 2010 Βηβιίν Μαζεηή –
Σεηξάδην
Δξγαζηψλ-Βηβιίν
Δθπαηδεπηηθνχ)
ρνιηθφ Βηβιίν
«Αλζνιφγην
Μνπζηθψλ
Κεηκέλσλ
Α΄-Β΄-Γ΄
Γπκλαζίνπ»
Βηβιίν
Δθπαηδεπηηθνχ (Μφζρνο Κ.,
Καλδπιάθε Μ.., Σφκπιεξ Μ.)
13 Audio CD Γηδαθηηθψλ
Παθέησλ
&
Αλζνινγίνπ
Μνπζηθψλ Κεηκέλσλ Α΄-Β΄-Γ΄
Γπκλαζίνπ» Π.Η& ΤΠΔΠΘ
2008
Μνπζηθά φξγαλα Orff: Κιάβεο,
ηακπνπξίλν, ηξίγσλν,
glockenspiel
- Πηάλν, αξκφλην
- CD Player
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Ο έλαο κεηξά αλά ηξία θη εθηειεί ην θζφγγν κη θη ν άιινο κεηξά αλά δπν
θη εθηειεί ην θζφγγν θα
-Μνπζηθή εθηέιεζε Γεκηνπξγνχλ έλα πνίεκα –ξπζκηθή απαγγειία ζην
ξπζκφ ηνπ ostinato ηνπ ηξαγνπδηνχ ―We will rock you‖ ησλ Queen πνπ
ρηππνχλ –παξάιιεια κε ηελ απαγγειία - ζην ζξαλίν ή κε body
percussion:

Ζιεθηξνληθφο ππνινγηζηήο κε
ερεία
Βηληενπξνβνιέαο
Μνπζηθφ
πξφγξακκα
δεκηνπξγίαο κνπζηθήο

-Μνπζηθή δεκηνπξγία κε ρξήζε ΣΠΔ Με ηε βνήζεηα κνπζηθνχ
πξνγξάκκαηνο ζε ινχπα δεδνκέλνπ ξπζκνχ- ηελ νπνία επηιέγνπλ
ζχκθσλα κε ην ζηπι ηεο κνπζηθήο πνπ ηνπο ελδηαθέξεη- απηνζρεδηάδνπλ
παξάιιεια έλα λέν ξπζκφ δεκηνπξγψληαο κηα αίζζεζε πνιπξπζκίαο.
-Μνπζηθή Γεκηνπξγία Πεηξακαηίδνληαη κε ηελ ηερληθή ηνπ beatboxing ηέρλε ηεο παξαγσγήο drum beats, ξπζκνχ θαη κνπζηθψλ ήρσλ κε ην
ζηφκα, ηα ρείιε, ηε γιψζζα, ηε θσλή, ηε ξηληθή θνηιφηεηα θαη ην ιαηκφ
θαη απηνζρεδηάδνπλ ξπζκηθά ζρήκαηα. Αλαδεηνχλ ζην Γηαδίθηπν βίληεν
καζεκάησλ ηερληθήο beatboxing πνπ εθηεινχλ ππνδεηγκαηηθά ηξφπνπο
κίκεζεο ηoπ ηδηαίηεξνπ ερνρξψκαηνο ησλ δηαθνξεηηθψλ θξνπζηψλ ελφο
drum-set
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Οη καζεηέο λα κπνξνχλ:
● Να ηξαγνπδνχλ θαη λα παίδνπλ κηα
κεισδία ζε δηαθνξεηηθέο ηνληθφηεηεο
● Να ρεηξίδνληαη ηελ αιιαγή ηνληθφηεηαο
γηα δεκηνπξγηθνχο ζηφρνπο, ηξνπνπνηψληαο
κηθξά κεισδηθά ζρήκαηα κε αληίζεζε,
κίκεζε, επίκνλε επαλάιεςε, θ.ά.
 Να δηαθξίλνπλ κεισδηθά ζηνηρεία ελφο
είδνπο κνπζηθήο ζε έλα δηαθνξεηηθφ
είδνο.
● Να δεκηνπξγνχλ δηθέο ηνπο κεισδίεο
ζηε θινγέξα ή ζην glockenspiel ηηο νπνίεο
λα
κπνξνχλ
λα
εξκελεχνπλ
κε
κνπζηθφηεηα.
 Να κεινπνηνχλ έλα πνίεκα ή λα
δεκηνπξγνχλ δηθνχο ηνπο ζηίρνπο ζε
δεδνκέλε κεισδία.

1.2. Σνληθό
Μεισδία

ύςνο-

-Μεισδηθφ κνηίβν,
-Κιίκαθεο κείδνλεο θαη
ειάζζνλεο, Γψξηνο ηξφπνο
Πεληαηνληθή θιίκαθα
-Σφλνο,
Ζκηηφλην,
Σξηεκηηφλην,
-Αξπηζκφο.

-Δθηέιεζε Μνπζηθήο Δθηεινχλ ζην glockenspiel, ζηελ θηζάξα ή ζε άιια
κεισδηθά φξγαλα ην riff κε ην νπνία μεθηλά ην ηξαγνχδη ―Smoke on the
water‖ (κη-ζνι-ια, κη-ζνι-ζη χθεζε ια, κη-ζνι-ια –ζνι-κη). ηε
ζπλέρεηα, δνθηκάδνπλ λα ην εθηειέζνπλ έλα εκηηφλην ηνληθά ςειφηεξα.
-Δθηέιεζε
–Γεκηνπξγία
κνπζηθήο
(επέθηαζε
πξνεγνύκελεο
δξαζηεξηόηεηαο) Πάλσ ζηε βάζε ηνπ riff κε ην νπνία μεθηλά ην ηξαγνχδη
―Smoke on the water‖ (κη-ζνι-ια, κη-ζνι-ζη χθεζε ια, κη-ζνι-ια –ζνικη) δεκηνπξγνχλ ζπιινγηθά έλα ηξαγνχδη απηνζρεδηάδνληαο κεισδίεο
θαηκ ζηίρνπο. Ο εθπαηδεπηηθφο ζπλνδεχεη παίδνληαο ζε κεισδηθφ φξγαλν
θαη ηνλ αθνινπζνχλ φζνη καζεηέο γλσξίδνπλ θάπνην κνπζηθφ φξγαλν.
ην ηέινο, ν εθπαηδεπηηθφο θαηαγξάθεη ην ηξαγνχδη ζε παξηηηνχξα θαη νη
καζεηέο ερνγξαθνχλ κηα εθηέιεζή ηνπ..
-Δθηέιεζε Μνπζηθήο Δθηεινχλ ζην πηάλν ην Γψξην ηξφπν παίδνληαο κηα
δηαδνρή ησλ θζφγγσλ απφ ην ξε σο ην ξε ζηα άζπξα πιήθηξα. Έπεηηα
αθνχλ ην ―Fantasia on Greensleves‖ ηνπ Ralph Vaughan Williams " θαη
δηαθξίλνπλ ην Γψξην ηξφπν πνπ κφιηο εθηέιεζαλ. Αθνχλ ζηε ζπλέρεηα
Έπεηηα αθνχλ ην ηξαγνχδη ―Dans Le Port d'Amsterdam‖ ηνπ Jacques
Brel, ην ―Leaving Greensleeves‖ ηνπ Leonard Cohen's θαη παξαηεξνχλ
νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ηξαγνπδηψλ.
-Γεκηνπξγία Μνπζηθήο Απηνζρεδηάδνπλ δηθέο ηνπο κεισδίεο ζην
πιαίζην ηνπ Γψξηνπ ηξφπνπ κε ηε βνήζεηα κνπζηθνχ πξνγξάκκαηνο ηηο
νπνίεο επαλαιακβάλνπλ ζε άιιεο ηνληθφηεηεο δεκηνπξγψληαο κηα
αιπζίδα.

-Γηδαθηηθφ Παθέην «Μνπζηθή
Γ΄
Γπκλαζίνπ»
(Μ.Γεκεηξαθνπνχινπ,
Μ.Σδέλνπ,
Π.Αλδξνχηζνο),
ΟΔΓΒ 2010 Βηβιίν Μαζεηή –
Σεηξάδην
Δξγαζηψλ-Βηβιίν
Δθπαηδεπηηθνχ)
ρνιηθφ Βηβιίν
«Αλζνιφγην
Μνπζηθψλ
Κεηκέλσλ
Α΄-Β΄-Γ΄
Γπκλαζίνπ»
Βηβιίν
Δθπαηδεπηηθνχ (Μφζρνο Κ.,
Καλδπιάθε Μ.., Σφκπιεξ Μ.)
13 Audio CD Γηδαθηηθψλ
Παθέησλ
&
Αλζνινγίνπ
Μνπζηθψλ Κεηκέλσλ Α΄-Β΄-Γ΄
Γπκλαζίνπ» Π.Η& ΤΠΔΠΘ
2008
Μνπζηθά φξγαλα Orff: Κιάβεο,
ηακπνπξίλν, ηξίγσλν,
glockenspiel
- Πηάλν, αξκφλην
- CD Player
Ζιεθηξνληθφο ππνινγηζηήο κε
ερεία
Βηληενπξνβνιέαο
Μνπζηθφ
πξφγξακκα
δεκηνπξγίαο κνπζηθήο
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Οη καζεηέο λα κπνξνχλ:.
● Να αλαγλσξίδνπλ ηε δηκεξή κνξθή, ηελ
ηξηκεξή κνξθή, ηε κνξθή ξφλην θαη ηε
κνξθή ζέκα θαη παξαιιαγέο ζε κνπζηθά
έξγα
● Να απηνζρεδηάδνπλ δηθέο ηνπο κεισδίεο
ζηηο κνξθέο πνπ έρνπλ δηδαρηεί.
● Να απηνζρεδηάδνπλ κεισδηθέο εξσηήζεηο
θαη απαληήζεηο, κε φξγαλα ή κε ηε θσλή.

1.3. Μνξθή
-Γηκεξήο θαη Σξηκεξήο
κνξθή, κνξθή ξφλην, ζέκα
θαη παξαιιαγέο
Δξψηεζε –Απάληεζε,

Οη καζεηέο λα κπνξνχλ:

1.4. Γπλακηθή Αγσγή

● Να πεξηγξάθνπλ κε αθξίβεηα ηε δπλακηθή
αγσγή ελφο κνπζηθνχ έξγνπ κε ηνπο
βαζηθνχο φξνπο πεξηγξαθήο ηεο δπλακηθήο
αγσγήο.
● Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ πσο ε δπλακηθή
αγσγή ζπλπθαίλεηαη θαη κε άιιεο κνπζηθέο
έλλνηεο

-Δλεξγεηηθή αθξφαζε Οη καζεηέο αθνχλ δηαθνξεηηθέο κνπζηθέο
ζπλζέζεηο θαη δηαθξίλνπλ ηε κνξθή ηνπο π.ρ. ην ηξαγνχδη «Μηα ζάιαζζα
κηθξή» (ΑΒΑ – Σξηκεξήο κνξθή), θ.ά.
Γεκηνπξγία Μνπζηθήο
Γεκηνπξγνχλ νκάδεο 4-5 κειψλ θαη
απηνζρεδηάδνπλ ελαιιάμ κεισδίεο ζηε κνξθή ηεο εξψηεζεο- απάληεζεο.
Όια ηα κέιε ηεο νκάδαο (Tutti) εθηεινχλ καδί ζε κεισδηθά φξγαλα ην
riff κε ην νπνία μεθηλά ην ηξαγνχδη ―Smoke on the water‖ (κη-ζνι-ια, κηζνι-ζη χθεζε ια, κη-ζνι-ια –ζνι-κη) θη έπεηηα έλα κέινο (solo)
απηνζρεδηάδεη σο απάληεζε κηα παξαιιαγή ηνπ riff ή κηα κεισδία δηθήο
ηνπ έκπλεπζεο. Αθνινπζεί ην riff απφ ηελ νκάδα θη ν απηνζρεδηαζκφο
ηνπ επφκελνπ κέινπο, θ.ν.θ

-Μνπζηθή εθηέιεζε Σξαγνπδνχλ ηνλ Δζληθφ Ύκλν αθνινπζψληαο ηηο
ελδείμεηο δπλακηθήο πνπ βιέπνπλ ζηελ παξηηηνχξα ηνπ.
-Δλεξγεηηθή Αθξφαζε Αθνχλ ηε ζχλζεζε ―Mars‖ απφ ην έξγν «Οη
πιαλήηεο» ηνπ G.Holst θαη αλαπαξηζηνχλ ηηο θαηαζηάζεηο θαη κεηαβνιέο
ηεο δπλακηθήο ζε ραξηί κε κηα γξακκή πνπ αλεβαίλεη ζην cresc θαη
θαηεβαίλεη ζην dim. Αμηνινγνχλ πνην ζεκείν πξέπεη λα ζεκαλζεί κε ffff.

- -Γηδαθηηθφ Παθέην «Μνπζηθή
Γ΄
Γπκλαζίνπ»
(Μ.Γεκεηξαθνπνχινπ,
Μ.Σδέλνπ,
Π.Αλδξνχηζνο),
ΟΔΓΒ 2010 Βηβιίν Μαζεηή –
Σεηξάδην
Δξγαζηψλ-Βηβιίν
Δθπαηδεπηηθνχ)
13 Audio CD Γηδαθηηθψλ
Παθέησλ
&
Αλζνινγίνπ
Μνπζηθψλ Κεηκέλσλ Α΄-Β΄-Γ΄
Γπκλαζίνπ» Π.Η& ΤΠΔΠΘ
2008
Μνπζηθά φξγαλα Orff: Κιάβεο,
ηακπνπξίλν, ηξίγσλν,
glockenspiel
- Πηάλν, αξκφλην
- CD Player
-Γηδαθηηθφ Παθέην «Μνπζηθή
Γ΄
Γπκλαζίνπ»
(Μ.Γεκεηξαθνπνχινπ,
Μ.Σδέλνπ,
Π.Αλδξνχηζνο),
ΟΔΓΒ 2010 Βηβιίν Μαζεηή –
Σεηξάδην
Δξγαζηψλ-Βηβιίν
Δθπαηδεπηηθνχ)
13 Audio CD Γηδαθηηθψλ
Παθέησλ
&
Αλζνινγίνπ
Μνπζηθψλ Κεηκέλσλ Α΄-Β΄-Γ΄
Γπκλαζίνπ» Π.Η& ΤΠΔΠΘ
2008
- CD Player
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Οη καζεηέο λα κπνξνχλ:
● Να ρξεζηκνπνηνχλ κε επρέξεηα ηελ
ηηαιηθή νξνινγία γηα ηε ξπζκηθή αγσγή
● Να δηαθξίλνπλ πσο ε ξπζκηθή αγσγή
επεξεάδεη ην χθνο ηεο κνπζηθήο

1.5. Ρπζκηθή Αγσγή

Δλεξγεηηθή Αθξφαζε Αθνχλ κνπζηθά έξγα κε δηαθνξεηηθή ξπζκηθή
αγσγή θαη πξνζπαζνχλ λα δηαθξίλνπλ ηηο δηαθνξέο ζηελ έθθξαζή ηνπο
αλάινγα κε ην ηέκπν π.ρ.
Αθνχλ ην ―Can –Can‖ ηνπ J.Offenbach θαη έπεηηα ηηο «Υειψλεο» απφ ην
Καξλαβάιη ησλ δψσλ» ηνπ C.Saint-Saens θαη παξαηεξνχλ πσο ε
κεηαβνιή ζηε ξπζκηθή αγσγή ηνπ δεχηεξνπ έξγνπ επεξέαζε άκεζα ην
χθνο ηεο κνπζηθήο.

- -Γηδαθηηθφ Παθέην «Μνπζηθή
Γ΄
Γπκλαζίνπ»
(Μ.Γεκεηξαθνπνχινπ,
Μ.Σδέλνπ,
Π.Αλδξνχηζνο),
ΟΔΓΒ 2010 Βηβιίν Μαζεηή –
Σεηξάδην
Δξγαζηψλ-Βηβιίν
Δθπαηδεπηηθνχ)
13 Audio CD Γηδαθηηθψλ
Παθέησλ
&
Αλζνινγίνπ
Μνπζηθψλ Κεηκέλσλ Α΄-Β΄-Γ΄
Γπκλαζίνπ» Π.Η& ΤΠΔΠΘ
2008
Μνπζηθά φξγαλα Orff: Κιάβεο,
ηακπνπξίλν, ηξίγσλν,
glockenspiel
- Πηάλν, αξκφλην
- CD Player

Οη καζεηέο λα κπνξνχλ:
● Να δηαθξίλνπλ πσο ε παιέηα ησλ
ερνρξσκάησλ ηεο ζπκθσληθήο νξρήζηξαο
ιεηηνπξγεί ζηπιηζηηθά θη εθθξαζηηθά ζε έλα
κνπζηθφ έξγν
● Να δηεξεπλήζνπλ ηε ιεηηνπξγία ηε
αλζξψπηλεο θσλήο θαη ησλ κνπζηθψλ
νξγάλσλ ζε ζρέζε κε ην είδνο ηεο κνπζηθήο
φπνπ απαληψληαη
● Να αλαγλσξίδνπλ κνπζηθά φξγαλα ζε
ζχλνια ηδαδ, παξαδνζηαθήο, ξνθ θ.ά. θαη
άιισλ εηδψλ κνπζηθήο.

1.6. Ηρόρξσκα
-Αλαγλψξηζε θπζηθψλ θαη
ειεθηξνληθψλ ήρσλ.
-Γηάθξηζε ερνρξσκάησλ
δηαθφξσλ
κνπζηθψλ
νξγάλσλ ηεο ζπκθσληθήο
νξρήζηξαο θαζψο θαη
παξαδνζηαθψλ κνπζηθψλ
νξγάλσλ.

-Δλεξγεηηθή αθξφαζε Παξαθνινπζνχλ ζην Γηαδίθηπν βηληενζθνπεκέλε
δσληαλή εθηέιεζε ηνπ ―Imperial March (Darth Vader‘s Theme) ηνπ John
Williams απφ ηε κνπζηθή ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο ηαηλίαο ―Star Wars‖ ‖
θαη παξαηεξνχλ πσο ε ελνξρήζηξσζε ζην ζπκθσληθφ απηφ έξγν
δεκηνπξγεί αληίζηνηρα ζπλαηζζήκαηα θαηά ηελ αθξφαζε. ηε ζπλέρεηα,
βιέπνπλ ηελ αληίζηνηρε ζθελή ηεο ηαηλίαο φπνπ αθνχγεηαη ε ζχλζεζε θαη
ζπλεηδεηνπνηνχλ ηελ επίδξαζεο ηεο κνπζηθήο ζηελ ηέρλε ηνπ
θηλεκαηνγξάθνπ.
-Δλεξγεηηθή Αθξφαζε Αλαδεηνχλ ζην Γηαδίθηπν βηληενζθνπεκέλεο
δσληαλέο εθηειέζεηο δηαθφξσλ εηδψλ κνπζηθήο θαη δηαθξίλνπλ ην
ερφρξσκα ησλ νξγάλσλ πνπ απαληψληαη ζηα αληίζηνηρα κνπζηθά ζχλνια.
Γηεξεπλνχλ αθφκε πσο επηδξά ζε έλα δεδνκέλν κνπζηθφ είδνο ε εηζαγσγή

-Γηδαθηηθφ
Παθέην
«Μνπζηθή Γ΄ Γπκλαζίνπ»
(Μ.Γεκεηξαθνπνχινπ,
Μ.Σδέλνπ,
Π.Αλδξνχηζνο),
ΟΔΓΒ 2010 Βηβιίν Μαζεηή –
Σεηξάδην
Δξγαζηψλ-Βηβιίν
Δθπαηδεπηηθνχ)
13 Audio CD Γηδαθηηθψλ
Παθέησλ
&
Αλζνινγίνπ
Μνπζηθψλ Κεηκέλσλ Α΄-Β΄-Γ΄
Γπκλαζίνπ» Π.Η& ΤΠΔΠΘ
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● Να πεηξακαηίδνληαη κε ην ερφρξσκα
κνπζηθψλ νξγάλσλ ζην πιαίζην
ελφο
εθπαηδεπηηθνχ κνπζηθνχ ινγηζκηθνχ.

Οη καζεηέο λα κπνξνχλ:
● Να δηαθξίλνπλ ηηο δηαθνξεηηθέο κνξθέο
ζπλήρεζεο ζε δηάθνξα κνπζηθά ξεχκαηα
ηνπ 20νπ θαη 21νπ αηψλα

1.7. πλήρεζε
Μνλνθσλία,
Δηεξνθσλία, Πνιπθσλία,
Οκνθσλία
-Μπνξληνχλ
-Δθηέιεζε
δίθσλσλ,
ηξίθσλσλ θαη ηεηξάθσλσλ
θαλφλσλ.
-χκθσλεο θαη δηάθσλεο
ζπλερήζεηο,

ελφο κνπζηθνχ νξγάλνπ απφ δηαθνξεηηθφ είδνο κνπζηθήο, π.ρ. ην ζηηάξ
ζηε ξνθ κνπζηθή, κηα νιφθιεξε ζπκθσληθή νξρήζηξα πνπ ζπλνδεχεη έλα
ξνθ ζπγθξφηεκα, θ.ά.
Μνπζηθή Γεκηνπξγία Γεκηνπξγνχλ κε ηε βνήζεηα κνπζηθνχ
πξνγξάκκαηνο δηαθνξεηηθέο ελνξρεζηξψζεηο ελφο κνπζηθνχ ζέκαηνο
δηεξεπλψληαο ην ερφρξσκα σο εθθξαζηηθφ εξγαιείν.

2008
Μνπζηθά
φξγαλα
Orff:
Κιάβεο, ηακπνπξίλν, ηξίγσλν,
glockenspiel
- Πηάλν, αξκφλην
- CD Player

-Γεκηνπξγία Μνπζηθήο Υσξίδνληαη ζε ηξεηο νκάδεο. Ζ κηα νκάδα εθηειεί
θσλεηηθά ή ζε glockenspiel ην θζφγγν λην κε γξήγνξεο επαλαιήςεηο
δεθαησλ-έθησλ θαη ε άιιε κπαίλεη ιίγν κεηά θάλνληαο ην ίδην κε ηνλ
θζφγγν θα. Ζ ηξίηε νκάδα εθηειεί γξήγνξεο επαλαιήςεηο λην-θα.* Οη δπν
νκάδεο κπνξνχλ θαη λα κελ ζπγρξνλίδνληαη απφιπηα θαη λα παίδνπλ
πνιπξπζκηθά επεθηείλνληαο έηζη ην απνηέιεζκα ηεο ζπλήρεζεο
-Δλεξγεηηθή Αθξφαζε (ζπλέρεηα ηεο πξνεγνύκελεο δξαζηεξηόηεηαο) Αθνχλ
ην έξγν ―In C‖ ηνπ Terry Riley απφ ηνπο Bang on a can θαη δηαθξίλνπλ ηε
κνξθή ζπλήρεζεο (drone music).

-Γηδαθηηθφ
Παθέην
«Μνπζηθή Γ΄ Γπκλαζίνπ»
(Μ.Γεκεηξαθνπνχινπ,
Μ.Σδέλνπ,
Π.Αλδξνχηζνο),
ΟΔΓΒ 2010 Βηβιίν Μαζεηή –
Σεηξάδην
Δξγαζηψλ-Βηβιίν
Δθπαηδεπηηθνχ)
13 Audio CD Γηδαθηηθψλ
Παθέησλ
&
Αλζνινγίνπ
Μνπζηθψλ Κεηκέλσλ Α΄-Β΄-Γ΄
Γπκλαζίνπ» Π.Η& ΤΠΔΠΘ
2008
Μνπζηθά
φξγαλα
Orff:
Κιάβεο, ηακπνπξίλν, ηξίγσλν,
glockenspiel
- Πηάλν, αξκφλην
- CD Player
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ 2νο Γλσξίδσ ηα είδε ηεο κνπζηθήο ζπγρξνληθά, δηαρξνληθά θαη γεσγξαθηθά
ΣΟΥΟΙ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Οη καζεηέο λα κπνξνχλ:
● Να ηξαγνπδνχλ ζχλζεηα – απφ άπνςε κνπζηθήο
θαη ιφγνπ - ειιεληθά παξαδνζηαθά ηξαγνχδηα κε
ξπζκηθή θαη κεισδηθή αθξίβεηα
● Να πξνζεγγίδνπλ ηελ νξγαληθή ζχλδεζε ηεο
ειιεληθήο κνπζηθήο παξάδνζεο κε ην ρψξν, ην
ρξφλν θαη ηελ θνηλσληθή δσή ησλ αλζξψπσλ
● Να επαηζζεηνπνηεζνχλ απέλαληη ζην πεξηβάιινλ
κέζα απφ δεκνηηθά ειιεληθά ηξαγνχδηα
πνπ
πεγάδνπλ απφ ηελ αιιειέλδεηε ζρέζε ηνπ
αλζξψπνπ κε ηε θχζε
● Να βηψζνπλ ηε ζεκαζία ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ
νξφζεκσλ γηα ηελ παηξίδα καο θαη λα θαηαλνήζνπλ
ην ξφιν ηεο κνπζηθήο ζε ζρέζε κε εθείλα
● Να ςάιινπλ βπδαληηλνχο εθθιεζηαζηηθνχο χκλνπο
θαη λα εθηεινχλ ζξεζθεπηηθά παξαδνζηαθά
ηξαγνχδηα σο έθθξαζε ζξεζθεπηηθνχ βηψκαηνο ζε
ζρέζε κε ενξηέο ηεο νξζφδνμεο εθθιεζίαο
● Να εθηεινχλ κεισδίεο παξαδνζηαθψλ ηξαγνπδηψλ
ζε κνπζηθά φξγαλα
● Να εθηεινχλ ζε θξνπζηά κνπζηθά φξγαλα ην
κεισδηθφ
ξπζκφ
παξαδνζηαθψλ
ειιεληθψλ
ηξαγνπδηψλ πνπ καζαίλνπλ
● Να βηψζνπλ ηελ αξραία ειιεληθή κνπζηθή σο έλα
ζηνηρείν πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο

2.1 Διιεληθή κνπζηθή
παξάδνζε
Γεκνηηθή κνπζηθή
Βπδαληηλή
εθθιεζηαζηηθή κνπζηθή

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ

Δθηέιεζε Μνπζηθήο-Αθξφαζε Μνπζηθήο Μαζαίλνπλ ειιεληθά δεκνηηθά
ηξαγνχδηα απαηηεηηθά απφ άπνςε ξπζκνχ, κεισδίαο (κε φζν ην δπλαηφλ ηα
ζρεηηθά θσλεηηθά «γπξίζκαηα») θαη ιφγνπ απ‘ φιν ηνλ ειιαδηθφ ρψξν π.ρ.
«Σδηβαέξη» (Γσδεθάλεζα), «Κάησ ζηελ Αγηά Μαξίλε» (Αλ.Θξάθεο), «Να
ηα ηαμηδέςσ ζέισ» (Υίνο-Λέζβνο), θ.ά.
Δθηέιεζε-Αθξφαζε Μνπζηθήο Μαζαίλνπλ δεκνηηθά ηξαγνχδηα απφ φιν
ηνλ ειιαδηθφ ρψξν ζε ζρέζε κε ηνλ θχθιν ηνπ ρξφλνπ: π.ρ. Κάιαληα
Υξηζηνπγέλλσλ «ηξίλα» (Διιελφθσλε Κάησ Ηηαιία), Κάιαληα
Πξσηνρξνληάο «Αξρηκεληά θη αξρηρξνληά» (Καππαδνθίαο & Μπηηιήλεο)
απνθξηάηηθα ηξαγνχδηα «Καιφγεξνο δνπιεηά δελ ερ‘» (Θξάθεο), Δθηέιεζε Αθξφαζε Μνπζηθήο Μαζαίλνπλ δεκνηηθά ηξαγνχδηα απφ φιν ηνλ
ειιαδηθφ ρψξν ζε ζρέζε κε ηζηνξηθά γεγνλφηα, ηα νπνία, ζηε ζπλέρεηα,
πξέπεη λα εξεπλήζνπλ θαη λα κειεηήζνπλ: π.ρ. «εκαίλεη ν Θηφο ζεκαίλεη ε
γε», θιπ.
-Δθηέιεζε Μνπζηθήο Μαζαίλνπλ βπδαληηλνχο εθθιεζηαζηηθνχο χκλνπο θαη
κειεηνχλ ηελ θαιιηηερληθή θαη ιεηηνπξγηθή αμία ηνπο π.ρ. Σξνπάξην ηνπ
Νπκθίνπ «Ηδνχ ν Νπκθίνο έξρεηαη», θ.ά.

ΤΛΙΚΑ-ΜΔΑ
-Γηδαθηηθφ
Παθέην
«Μνπζηθή
Γ΄
Γπκλαζίνπ»
(Μ.Γεκεηξαθνπνχινπ,
Μ.Σδέλνπ,
Π.Αλδξνχηζνο),
ΟΔΓΒ 2010 Βηβιίν
Μαζεηή – Σεηξάδην
Δξγαζηψλ-Βηβιίν
Δθπαηδεπηηθνχ)
ρνιηθφ Βηβιίν
«Αλζνιφγην
Μνπζηθψλ Κεηκέλσλ
Α΄-Β΄-Γ΄ Γπκλαζίνπ» Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ
(Μφζρνο
Κ.,
Καλδπιάθε
Μ..,
Σφκπιεξ Μ.)
13
Audio
CD
Γηδαθηηθψλ Παθέησλ
&
Αλζνινγίνπ
Μνπζηθψλ Κεηκέλσλ
Α΄-Β΄-Γ΄ Γπκλαζίνπ»
Π.Η& ΤΠΔΠΘ 2008
Μνπζηθά φξγαλα Orff:
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Κιάβεο, ηακπνπξίλν,
ηξίγσλν,
glockenspiel
- Πηάλν, αξκφλην
- CD Player
Οη καζεηέο λα κπνξνχλ:
● Να ληψζνπλ ηελ αηζζεηηθή ζπγθίλεζε απφ ηελ
αθξφαζε
θαη
ηελ
εθηέιεζε
ηξαγνπδηψλ
κεινπνηεκέλεο Διιεληθήο πνίεζεο
● Να βηψζνπλ ηε ζεκαζία ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ
νξφζεκσλ γηα ηελ παηξίδα καο θαη λα θαηαλνήζνπλ
ην ξφιν ηεο κνπζηθήο ζε ζρέζε κε εθείλα
● Να απνηηκνχλ θαη λα αμηνινγνχλ δηαηζζεηηθά ηελ
επαθή κε ηα αγαζά ηεο ηέρλεο θαη ην σξαίν
● Να εθθέξνπλ θαη λα αξζξψλνπλ κε άλεζε θαη
αθξίβεηα ην ιφγν κε ηε κεισδία θαη ην ξπζκφ ηεο
κνπζηθήο

2.2.
Μεινπνηεκέλε
πνίεζεΔιιελεο
ζπλζέηεο
Αζηηθή
κνπζηθή-

ιατθή

ύγρξνλνη
Έιιελεο
ηξαγνπδνπνηνί

- Δθηέιεζε Μνπζηθήο Τξαγνύδηα γηα εζληθέο ενξηέο θη επεηείνπο Οη καζεηέο
καζαίλνπλ ηξαγνχδηα απαηηεηηθά απφ άπνςε ξπζκνχ, κεισδίαο θαη ιφγνπ
πνπ ζπλδένληαη κε ην έπνο ηνπ 40‘, ηελ Καηνρή θαη ηελ Απειεπζέξσζε π.ρ.
«Άζκα αζκάησλ» (Η.Κακπαλέιεο – Μ.Θενδσξάθεο), «Σεο Γηθαηνζχλεο
ήιηε Ννεηέ» (Ο.Διχηε – Μ.Θενδσξάθε) θ.ά., κε ηελ εμέγεξζε ηνπ
Πνιπηερλείνπ «Γψδεθα Παηδηά» (Γ.Υξηζηνδνχινπ – Μ.Λντδνπ), «Ο
Γξάθνο» (Ν.Γθάηζνπ-η. Ξαξράθνπ) θαη κε ηελ εζληθή ενξηή ζηηο 25
Μαξηίνπ «Υάξακα» (Γ.νισκνχ – Γ.Μαξθφπνπινπ), «Χδή ζηνλ
Καξατζθάθε» (Γ.αββφπνπινπ) θαη κεινπνηεκέλεο ζηξνθέο –πέξα απφ ηηο
νθηψ πξψηεο- απφ ηνλ «Ύκλν εηο ηελ Διεπζεξίαλ» ηνπ Γ.νισκνχ ζε
κεινπνίεζε ηνπ Ν.Υ.Μάληδαξνπ.
-Δθηέιεζε Μνπζηθήο Μαζαίλνπλ θαληάδεο, αζηηθά ειαθξά θαη ιατθά
ηξαγνχδηα π.ρ. «Γηαιφ – γηαιφ» (κε δηθσλία), «Καξνηζέξε ηξάβα»
(Απ.Υαηδερξήζηνπ), «Ο Εέππνο» (Γ.Παπατσάλλνπ), « θ.ά.
- Δθηέιεζε Μνπζηθήο Μαζαίλνπλ λεφηεξα ειιεληθά ηξαγνχδηα απαηηεηηθά
απφ άπνςε ξπζκνχ, κεισδίαο θαη ιφγνπ π.ρ. «Σα παηδηά ηνπ Πεηξαηά»
(Μ.Υαηδηδάθη), «Κπθιάκηλν» (Γ.Ρίηζνπ – Μ.Θενδσξάθε), «Άπνλε δσή»
(Λ.Παπαδφπνπινπ-η.Ξαξράθνπ), «Ο Μέξκεγθαο» (Γ.Νεγξεπφληε –
Μ.Λνΐδνπ), «Άγγεινο Αξράγγεινο» (Γ.αββφπνπινπ) θ.ά.
Μειεηνχλ ην πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ ηεο επνρήο πνπ γξάθηεθαλ ηα πξνο
εθκάζεζε θαη αθξφαζε ηξαγνχδηα.
-Δθηέιεζε Μνπζηθήο Μαζαίλνπλ ηξαγνχδηα κε πεξηερφκελν ζρεηηθά κε ην
δεζκφ ηνπ αλζξψπνπ κε ηε θχζε, κε ηελ αλάγθε πξνζηαζίαο ηνπ
πεξηβάιινληνο θαζψο θαη κε ελαιιαθηηθέο κνξθέο ελέξγεηαο αιιά θαη ηελ
αλάγθε αιιαγήο ηξφπνπ δσήο θαη ηελ απαιιαγή απφ ηνλ θαηαλαισηηζκφ
θαη ηελ αιφγηζηε ζπαηάιε ελέξγεηαο π.ρ. «ηα θακέλα» (Μ.Γθαλά Λ.Μαραηξίηζα), «Λάξπκλα» (Θ.Μπαθαιάθνπ), «Ηψδην, θαίζην, ζηξφληην»
(Άθε Πάλνπ) θ.ά.

-Γηδαθηηθφ
Παθέην
«Μνπζηθή
Γ΄
Γπκλαζίνπ»
(Μ.Γεκεηξαθνπνχινπ,
Μ.Σδέλνπ,
Π.Αλδξνχηζνο),
ΟΔΓΒ 2010 Βηβιίν
Μαζεηή – Σεηξάδην
Δξγαζηψλ-Βηβιίν
Δθπαηδεπηηθνχ)
ρνιηθφ Βηβιίν
«Αλζνιφγην
Μνπζηθψλ Κεηκέλσλ
Α΄-Β΄-Γ΄ Γπκλαζίνπ» Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ
(Μφζρνο
Κ.,
Καλδπιάθε
Μ..,
Σφκπιεξ Μ.)
13
Audio
CD
Γηδαθηηθψλ Παθέησλ
&
Αλζνινγίνπ
Μνπζηθψλ Κεηκέλσλ
Α΄-Β΄-Γ΄ Γπκλαζίνπ»
Π.Η& ΤΠΔΠΘ 2008
Μνπζηθά φξγαλα Orff:
Κιάβεο, ηακπνπξίλν,
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ηξίγσλν,
glockenspiel
- Πηάλν, αξκφλην
- CD Player
Οη καζεηέο λα κπνξνχλ:
● Να πξνζεγγίζνπλ ηελ έλλνηα ηεο δηαρξνληθφηεηαο
ηεο κνπζηθήο θαη ηνλ ξφιν ησλ δεκηνπξγψλ ηεο
●Να αθξναζζνχλ κε επαηζζεζία έλα έξγν ιφγηαο
δπηηθήο κνπζηθήο, λα εθθξαζηνχλ κέζα απφ απηφ
θαη λα εμσηεξηθεχζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο
● Να κπνξνχλ λα δηαθξίλνπλ θαηά ηελ αθξφαζε
ελφο κνπζηθνχ έξγνπ ηα δνκηθά θη εθθξαζηηθά
ζηνηρεία ηνπ θαη λα παξαθνινπζήζνπλ ηελ εμέιημή
ηνπο ζε φιε ηε δηάξθεηά ηνπ
● Να πξνζεγγίζνπλ κε δεθηηθφηεηα ηα ζχγρξνλα
ξεχκαηα ηεο Λφγηαο Γπηηθήο Μνπζηθήο θαη λα
ζπλδέζνπλ ηα ξεχκαηα απηά κε ηηο ξαγδαίεο αιιαγέο
ζηε δσή ηνπλ ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ

2.3
Λόγηα
Μνπζηθή
νο

20 – 21 αηψλαο

Γπηηθή

Παθέην
«Μνπζηθή
Γ΄
Γπκλαζίνπ»
(Μ.Γεκεηξαθνπνχινπ,
Μ.Σδέλνπ,
Π.Αλδξνχηζνο),
ΟΔΓΒ 2010 Βηβιίν
Μαζεηή – Σεηξάδην
Δξγαζηψλ-Βηβιίν
Δθπαηδεπηηθνχ)
ρνιηθφ Βηβιίν
«Αλζνιφγην
Μνπζηθψλ Κεηκέλσλ
Α΄-Β΄-Γ΄ Γπκλαζίνπ» Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ
(Μφζρνο
Κ.,
Καλδπιάθε
Μ..,
Σφκπιεξ Μ.)
13
Audio
CD
Γηδαθηηθψλ Παθέησλ
&
Αλζνινγίνπ
Μνπζηθψλ Κεηκέλσλ
Α΄-Β΄-Γ΄ Γπκλαζίνπ»
Π.Η& ΤΠΔΠΘ 2008
- CD Player
Ζιεθηξνληθφο
ππνινγηζηήο κε ερεία
Βηληενπξνβνιέαο

- Δλεξγεηηθή Αθξφαζε Αθνχλ ην ηξίην πκθσληθφ ρέδην «Γηάινγνο ηνπ -Γηδαθηηθφ
αλέκνπ κε ηε ζάιαζζα» απφ ην έξγν «Ζ Θάιαζζα» ηνπ C.Debussy .
Φαληάδνληαη ηα θπζηθά θαηλφκελα πνπ πεξηγξάθεη θάζε θνξά ε κνπζηθή
θαη παξαηεξνχλ κε πνηα κνπζηθά κέζα απηφ επηηπγράλεηαη. ην ηέινο ηεο
αθξφαζεο πεξηγξάθνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ηνπο δεκηνχξγεζε ην έξγν.
-Δλεξγεηηθή αθξφαζε Αθνχλ ηηο «Σειεηέο ησλ αληίπαισλ θπιψλ» θαη ηνπο
«Υνξνχο ηεο γεο» απφ ηελ «Ηεξνηειεζηία ηεο Άλνημεο» ηνπ I.Stravinsky
θαη πεξηγξάθνπλ ηε δπλακηθή αγσγή ζε ζρέζε κε ηελ πνηθηιία
ερνρξσκάησλ ηεο νξρήζηξαο πνπ δεκηνπξγεί ν ζπλζέηεο ζην έξγν.
Δλεξγεηηθή αθξφαζε Αθνχλ ην ―Hungarian Rock‖ ηνπ G.Ligeti θαη
δηαθξίλνπλ ζηνηρεία απφ ην κηληκαιηζκφ θαη ηελ πξννδεπηηθή ξνθ κνπζηθή.
-Δλεξγεηηθή κνπζηθή κε ρξήζε ΣΠΔ Aλαδεηνχλ ζην Γηαδίθηπν βίληεν κε
ην πξψην κέξνο απφ ην έξγν ―Metastasis:‖ ηνπ Ianni Xenaki πνπ ζπλδπάδεη
ηελ πξνβνιή ηεο αληίζηνηρεο παξηηηνχξαο παξάιιεια κε ηελ αθξφαζε.
-Δλεξγεηηθή αθξφαζε κε ρξήζε ΣΠΔ Αλαδεηνχλ ζην Γηαδίθηπν ηo trailer
ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο ηαηλίαο Koyaanisqatsi ηνπ Godfrey Reggio θαη
παξαηεξψληαο ηε κνπζηθή ηνπ Philip Glass θαη ηηο αληίζηνηρεο ζθελέο
πεξηγξάθνπλ ηε ζχλδεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ δεκηνπξγεί ε κνπζηθή κε
ηα ζνβαξά πξνβιήκαηα πνπ δεκηνχξγεζε ε αλάπηπμε ησλ ζχγρξνλσλ
κεηαβηνκεραληθψλ θνηλσληψλ.
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Οη καζεηέο λα κπνξνχλ:
● Να πξνζεγγίζνπλ βησκαηηθά ηε κνπζηθή απφ
άιινπο ιανχο θαη πνιηηηζκνχο κε δεθηηθφηεηα θαη
ζεηηθή ζηάζε
● Να εθηειέζνπλ κνπζηθέο θαη ηξαγνχδηα άιισλ
ιαψλ θαη πνιηηηζκψλ
● Να θαηαλνήζνπλ φηη ε κνπζηθή ηαπηφηεηα ελφο
ιανχ πξνζδηνξίδεηαη θαη δέρεηαη επηδξάζεηο απφ
δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά ζηνηρεία
● Να αληηιεθζνχλ ηηο δηαζηάζεηο ηνπ ζχγρξνλνπ
ξεχκαηνο ηεο World Music θαη ηε ζεκαζία ηεο γηα
ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ επηθνηλσλία ησλ αλζξψπσλ.
● Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη ε πνιηηηζκηθή
δηαθνξεηηθφηεηα δελ απνηειεί εκπφδην γηα ηελ
επηθνηλσλία ησλ αλζξψπσλ

2.4
Μνπζηθέο
θόζκνπ

Οη καζεηέο λα κπνξνχλ:
 Να αθνχλ ζπγθεληξσκέλα έλα επξχ ξεπεξηφξην
κνπζηθψλ αθξνάζεσλ ην νπνίν ζπκπεξηιακβάλεη
δεκνθηιή κνπζηθά ξεχκαηα ηνπ 20νπ -21νπ αηψλα
Να εθθξάδνπλ θαη λα αηηηνινγνχλ ηα ζπλαηζζήκαηα,
ηηο απφςεηο θαη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο γηα κνπζηθά
έξγα απφ δηάθνξα κνπζηθά είδε πνπ ζπλήζσο αθνχλ
θαη ηξαγνπδνχλ

2.5 Γεκνθηιή κνπζηθά
ξεύκαηα ηνπ 20νπ – 21νπ
αηώλα
Ragtime, jazz, rock and
roll, rock, pop, disco,
reggae rap, hip-hop,
techno, ambient, θ.ά.

ηνπ

Ethnic θαη World Music

-Δλεξγεηηθή αθξφαζε Αθνχλ παξαδνζηαθέο κνπζηθέο θαη ηξαγνχδηα απ‘
φιν ηνλ θφζκν ζε ζχγρξνλεο εθηειέζεηο θη ελνξρεζηξψζεηο θη αθφκε
ξεχκαηα κνπζηθήο πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ πξνζκίμεηο – fusion-πνιιψλ
δηαθνξεηηθψλ κνπζηθψλ ηδησκάησλ κε ηελ παξαδνζηαθή κνπζηθή ιαψλ απφ
φινλ ηνλ θφζκν.
-Δλεξγεηηθή Αθξφαζε Αθνχλ ην ηξαγνχδη ―Heygana‖ ηνπ Ali Farka Toure
θαη παξαηεξνχλ ηελ πξφζκεημε ζηνηρείσλ αθξηθάληθεο κνπζηθήο θαη blues
ζηνηρείσλ. Καηά ηελ αθξφαζε δηαθξίλνπλ αθνπζηηθά ην ostinato ζηε
κεισδηθή γξακκή ηνπ κπάζνπ (ζη χθεζε-λην-ξε-ζνι) ζε φιε ηε δηάξθεηα
ηνπ ηξαγνπδηνχ θαη ηνλ αληηθσληθφ ηξφπν εθηέιεζεο ηνπ.

-Δλεξγεηηθή Αθξφαζε Ο εθπαηδεπηηθφο παίδεη ζην πηάλν ην κέξνο ηνπ
αξηζηεξνχ ρεξηνχ ησλ πξψησλ ηεζζάξσλ κέηξσλ ηνπ "Maple Leaf Rag" ηνπ
ζπλζέηε ηεο ragtime Scott Joplin. Σξαγνπδά ηνπο θζφγγνπο ηεο κεισδηθήο
γξακκήο ηνπ αξηζηεξνχ ρεξηνχ καδί κε ηνπο καζεηέο.
Παίδεη έπεηηα ην κέξνο ηνπ δεμηνχ ρεξηνχ θαζψο νη καζεηέο δηαθξίλνπλ
αθνπζηηθά θαη παξαηεξνχλ ζηελ αληίζηνηρε παξηηηνχξα ην θαηλφκελν ηεο
ζπγθνπήο Σξαγνπδά ηνπο θζφγγνπο ηεο κεισδηθήο γξακκήο ηνπ δεμηνχ
ρεξηνχ καδί κε ηνπο καζεηέο.
ηε ζπλέρεηα ν εθπαηδεπηηθφο παίδεη θαη ηα δπν ρέξηα καδί θαη ζε
επφκελε εθηέιεζε παίδεη αλαιχνληαο παξάιιεια ηελ αξκνληθή αλάπηπμε
ζην έξγν κε εθηέιεζε δηαθξηηή ηεο δηαδνρήο ησλ αληίζηνηρσλ ζπγρνξδηψλ.

-Γηδαθηηθφ
Παθέην
«Μνπζηθή
Γ΄
Γπκλαζίνπ»
(Μ.Γεκεηξαθνπνχινπ,
Μ.Σδέλνπ,
Π.Αλδξνχηζνο),
ΟΔΓΒ 2010 Βηβιίν
Μαζεηή – Σεηξάδην
Δξγαζηψλ-Βηβιίν
Δθπαηδεπηηθνχ)
ρνιηθφ Βηβιίν
13
Audio
CD
Γηδαθηηθψλ Παθέησλ
&
Αλζνινγίνπ
Μνπζηθψλ Κεηκέλσλ
Α΄-Β΄-Γ΄ Γπκλαζίνπ»
Π.Η& ΤΠΔΠΘ 2008
- CD Player
Ζιεθηξνληθφο
ππνινγηζηήο κε ερεία
Βηληενπξνβνιέαο
-Γηδαθηηθφ
Παθέην
«Μνπζηθή
Γ΄
Γπκλαζίνπ»
(Μ.Γεκεηξαθνπνχινπ,
Μ.Σδέλνπ,
Π.Αλδξνχηζνο),
ΟΔΓΒ 2010 Βηβιίν
Μαζεηή – Σεηξάδην
Δξγαζηψλ-Βηβιίν
Δθπαηδεπηηθνχ)
ρνιηθφ Βηβιίν
«Αλζνιφγην
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-Δλεξγεηηθή Αθξφαζε Αθνχλ εθηέιεζε ηνπ "Maple Leaf Rag ηνπ ζπλζέηε
Scott Joplin.ζην πηάλν- ην φξγαλν ηεο ragtime- θη έπεηηα ζε κεηαγξαθή ηνπ
έξγνπ γηα big band απφ ηνλ jazz ηξνκπνλίζηα θαη ηξνκπεηίζηα Tommy
Dorsey ηεο swing era (πεξίνδν ηνπ swing ζηε Jazz κνπζηθή). Παξαηεξνχλ
ηε ζπγγέλεηα ησλ κνπζηθψλ ηδησκάησλ ηνπ ragtime θαη ηεο jazz κνπζηθήο.
Γηαθξίλνπλ εηδηθφηεξα ζηε δεχηεξε εθηέιεζε πνηα κνπζηθά φξγαλα ηεο big
band πξσηαγσληζηνχλ θάζε θνξά.
-Δλεξγεηηθή Αθξφαζε Πξνζεγγίδνπλ ηξία αληηπξνζσπεπηηθά κνπζηθά
απνζπάζκαηα blues, gospel θαη country κνπζηθήο γηα λα δηεξεπλήζνπλ ηηο
ξίδεο ηεο rock and roll κνπζηθήο απφ ηα ηξία απηά κνπζηθά είδε:
■Αθνχλ ην ηξαγνχδη ―Trouble of the world‖ (gospel κνπζηθή) απφ ηε
Machalia Jackson βιέπνληαο ζην Γηαδίθηπν ηελ αληίζηνηρε ζθελή απφ ηελ
ακεξηθάληθε θηλεκαηνγξαθηθή ηαηλία ―Imitation of Life‖ ηνπ Douglas Sirk
φπνπ ε ίδηα εκθαλίδεηαη σο ζνιίζηαο- ρνξσδφο ζε κηα εθθιεζία.
■ Ο εθπαηδεπηηθφο παίδεη ζην πηάλν ηε boogie-woogie κεισδηθή γξακκή
ηνπ κπάζνπ ελφο ηππηθνχ παξαδείγκαηνο 12κεηξνπ blues, ππνγξακκίδνληαο
ηε δηαδνρή ησλ βαζκίδσλ Η – IV -I-V-IV-I κε ηνλ θζφγγν ηεο βάζεο θάζε
βαζκίδαο:

Μνπζηθψλ Κεηκέλσλ
Α΄-Β΄-Γ΄ Γπκλαζίνπ» Βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ
(Μφζρνο
Κ.,
Καλδπιάθε
Μ..,
Σφκπιεξ Μ.)
13
Audio
CD
Γηδαθηηθψλ Παθέησλ
&
Αλζνινγίνπ
Μνπζηθψλ Κεηκέλσλ
Α΄-Β΄-Γ΄ Γπκλαζίνπ»
Π.Η& ΤΠΔΠΘ 2008
- CD Player
Ζιεθηξνληθφο
ππνινγηζηήο κε ερεία
Βηληενπξνβνιέαο
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■Έπεηηα νη καζεηέο αθνχλ ην ηξαγνχδη ‗What‘d I Say‖ (Rhythm & Blues
κνπζηθή) ηνπ Ray Charles θαη δηαθξίλνπλ ζε απηφ ηε δηαδνρή ζπγρνξδηψλ
12κεηξνπ blues.
■ Αθνχλ ην ηξαγνχδη ―Blue Moon of Kentucky‖ (country κνπζηθή) απφ ηνλ
Elvis Presley – ζην μεθίλεκα ηνπ σο hillbilly ηξαγνπδηζηήο - θη έπεηηα ην
ηξαγνχδη ―Rock Around the Clock‖ (Rock and Roll-Rockabilly κνπζηθή)
απφ ηνλ Billy Haley.
Γηαθξίλνπλ νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ελδεηθηηθψλ κνπζηθψλ
παξαδεηγκάησλ πνπ άθνπζαλ
-Δλεξγεηηθή Αθξφαζε Γηαθξίλνπλ ηελ δηαδνρή ζπγρνξδηψλ 12κεηξνπ blues ζε έλα
ζχγρξνλν ηξαγνχδη π.ρ ζην ηξαγνχδη ―Mercy‖ ηεο ηξαγνπδνπνηνχ Duffy (2008)..
-Δλεξγεηηθή Αθξφαζε Αθνχλ ην Rhythm and blues ή εηδηθφηεξα electric blues
ηξαγνχδη ―Crawling Up a Hill" ηνπ John Mayall ζε εθηέιεζε ηνπ 1964 απφ ηνπο
John Mayall & the Bluesbreakers θαη δηαθξίλνπλ ηε κνξθή ηνπ (ΑΒΑ) θαη ηελ
ελνξρήζηξσζε ηνπ (θσλεηηθά, θπζαξκφληθα, φξγαλν, κπάζν, ληξακο). Παξαηεξνχλ
αθφκε πνηα κνπζηθά φξγαλα θάλνπλ ζφιν (θπζαξκφληθα, ειεθηξηθή θηζάξα) θαη ζε
πνην ζεκείν ηνπ ηξαγνπδηνχ. Ο εθπαηδεπηηθφο δεηά λα παξαηεξήζνπλ ηνλ ηξφπν πνπ
ηειεηψλεη ην ηξαγνχδη ζε ζρέζε κε ηνλ αληίζηνηρν ζηίρν ―My life is just a slow train
crawling up a hill‖ (κνπζηθφο ρξσκαηηζκφο ηνπ ζηίρνπ κε ritardando).
-Δλεξγεηηθή Αθξφαζε (ζπλέρεηα ηεο πξνεγνύκελεο δξαζηεξηόηεηαο) Αθνχλ λεφηεξε
δηαζθεπή (2003) ηνπ blues ηξαγνπδηνχ ―Crawling Up a Hill" ηνπ John Mayall απφ
ηελ ηξαγνπδνπνηφ Katie Melua ή αλαδεηνχλ ζην Γηαδίθηπν βίληεν κε δσληαλή
εθηέιεζε ηνπ ηξαγνπδηνχ. Γηαθξίλνπλ ηηο δηαθνξέο ζε ζρέζε κε ηελ απζεληηθή
εθηέιεζε απφ ηνπο John Mayall & the Bluesbreakers (πεξηζζφηεξα jazz ζηνηρεία θαη
αληίζηνηρε ελνξρήζηξσζε, πην ήξεκε δηάζεζε, αξγφ tempo ζηε λεφηεξε εθηέιεζε).
Δλεξγεηηθή Αθξφαζε Αλαδεηνχλ ζην Γηαδίθηπν βίληεν καγλεηνζθνπεκέλσλ
δσληαλψλ εκθαλίζεσλ κνπζηθψλ θαη κνπζηθψλ ζπλφισλ ηεο jazz, rock and roll,
rock, pop, disco, reggae, rap, hip-hop θαη techno κνπζηθήο. Παξαηεξνχλ πνηα
κνπζηθά φξγαλα παίδνπλ, πνηα πξσηαγσληζηνχλ θαη κέζσ ησλ θηλεκαηνγξαθεκέλσλ
πιάλσλ ζπλδένπλ ην ζηπι ηεο κνπζηθήο κε ηε γεληθφηεξε αηζζεηηθή ηεο πεξηφδνπ
δεκηνπξγίαο ηεο.
-Δθηέιεζε Μνπζηθήο Υσξίδνληαη ζε νκάδεο εξγαζίαο κε ζέκα ηηο κνπζηθέο ηνπο
πξνηηκήζεηο φζνλ αθνξά δεκνθηιή κνπζηθά ξεχκαηα ηνπ 20 νπ – 21νπ αηψλα. Κάζε
νκάδα ζα εθηειέζεη έλα αγαπεκέλν ηεο ηξαγνχδη θαη ζα παξνπζηάζεη ην κνπζηθφ
ξεχκα ζην νπνίν αλήθεη, ηελ ηζηνξία ηνπ, ηνλ θαιιηηέρλε δεκηνπξγφ ηνπ, ην κήλπκα
πνπ ζέιεη λα κεηαθέξεη ή ην ζπλαίζζεκα πνπ ζέιεη λα εθθξάζεη, ην θνηλσληθφ θαη
πνιηηηθφ πιαίζην ζην νπνίν εληάζζεηαη θη άιια ζπλαθή ζέκαηα
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ 3νο : πλδέσ ηε κνπζηθή κε άιιεο ηέρλεο θαη επηζηήκεο
ΣΟΥΟΙ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ

ΤΛΙΚΑ-ΜΔΑ

Οη καζεηέο λα κπνξνχλ:
● Να ζπλδέζνπλ δεκηνπξγηθά ηε κνπζηθή κε ην Λφγν,ην
Θέαηξν, ηα Δηθαζηηθά, θ.ά.
● Να θαηαλνήζνπλ ην ιεηηνπξγηθφ ξφιν ηεο κνπζηθήο
ζε άιιεο ηέρλεο π.ρ. ζην Θέαηξν, ζηνλ Κηλεκαηνγξάθν,
θ.ά.

3.1.
Μνπζηθή θαη
άιιεο ηέρλεο

-Δλεξγεηηθή Αθξφαζε Πξνζεγγίδνπλ ηελ ambient κνπζηθή
αθνχγνληαο ην θνκκάηη ―Hands Cover Bruise‖ ησλ Trent Reznor
θαη Atticus Ross απφ ην soundtrack ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο ηαηλίαο
―The Social Network‖ ηνπ David Fincher. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο
αθξφαζεο έρνπλ αξρηθά ηα κάηηα ηνπο θιεηζηά κέρξη λα
θαληαζηνχλ έλα φλεηξν ή κηα ζθελή θηλεκαηνγξαθηθήο ηαηλίαο
πνπ κπνξεί λα πεξηγξάθεη ε κνπζηθή∙ μεθηλνχλ έπεηηα λα γξάθνπλ
ή λα δσγξαθίδνπλ φ, ηη θαληάζηεθαλ παξάιιεια κε ηελ αθξφαζε.
ην ηέινο πεξηγξάθνπλ ιεθηηθά ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ηνπο
πξνθάιεζε ε κνπζηθή. Μπνξνχλ έπεηηα λα παξαθνινπζήζνπλ ηηο
ζθελέο απφ ηελ ηαηλία πνπ αληηζηνηρνχλ ζηε κνπζηθή πνπ
άθνπζαλ θαη λα παξαηεξήζνπλ ηελ αιιειεπίδξαζε εηθφλαοκνπζηθήο.
(Μνπζηθή θαη Κηλεκαηνγξάθνο, Μνπζηθή θαη Δηθαζηηθά

-Γηδαθηηθφ Παθέην «Μνπζηθή
Γ΄
Γπκλαζίνπ»
(Μ.Γεκεηξαθνπνχινπ,
Μ.Σδέλνπ,
Π.Αλδξνχηζνο),
ΟΔΓΒ 2010 Βηβιίν Μαζεηή –
Σεηξάδην
Δξγαζηψλ-Βηβιίν
Δθπαηδεπηηθνχ)
ρνιηθφ Βηβιίν
«Αλζνιφγην
Μνπζηθψλ
Κεηκέλσλ
Α΄-Β΄-Γ΄
Γπκλαζίνπ»
Βηβιίν
Δθπαηδεπηηθνχ (Μφζρνο Κ.,
Καλδπιάθε Μ.., Σφκπιεξ Μ.)
13 Audio CD Γηδαθηηθψλ
Παθέησλ
&
Αλζνινγίνπ
Μνπζηθψλ Κεηκέλσλ Α΄-Β΄-Γ΄
Γπκλαζίνπ» Π.Η& ΤΠΔΠΘ
2008
- CD Player
Ζιεθηξνληθφο ππνινγηζηήο κε
ερεία
Βηληενπξνβνιέαο

Κξηηηθή αθξφαζε Οη καζεηέο παξαθνινπζνχλ έλα ζεαηξηθφ έξγν
θαη ζρνιηάδνπλ ην πψο ζπλδπάζηεθε ε κνπζηθή κε ην
πεξηερφκελν ηνπ έξγνπ.
Μνπζηθή δεκηνπξγία Νηχλνπλ κνπζηθά έλα ζεαηξηθφ έξγν
επηιέγνληαο ερνγξαθεκέλε κνπζηθή ή δεκηνπξγψληαο νη ίδηνη ηε
κνπζηθή ή ηα αερεηηθά «εθέ» πνπ απαηηνχληαη. Οη καζεηέο
ηξαγνπδνχλ ή εθηεινχλ κνπζηθά φξγαλα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
ζεαηξηθήο
παξάζηαζεο.
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Οη καζεηέο κπνξνχλ:
● Να ζπλδέζνπλ ηε κνπζηθή κε ην ιφγν
● Να δνπλ ηηο καζεκαηηθέο αληηζηνηρίεο ηεο Μνπζηθήο
(κνλφρνξδν Ππζαγφξα, ζεηξέο Φηκπνλάηζη θιπ)
● Να ζπλδέζνπλ ζηνηρεία ηεο ηζηνξίαο ηεο κνπζηθήο κε
ηελ ηζηνξία ηνπ αλζξψπηλνπ πνιηηηζκνχ γεληθφηεξα

3.2. Μνπζηθή
άιια καζήκαηα

θαη

-Δλεξγεηηθή Αθξφαζε κε ρξήζε ΣΠΔ Αλαδεηνχλ ζην Γηαδίθηπν
βίληεν κε ηελ αξρή ησλ ηίηισλ ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο γαιιηθήο
κνπζηθήο ηαηλίαο ―Les Parapluies de Cherbourg‖ ηνπ Jacques
Demy. Παξαηεξνχλ ηε κνπζηθή ηνπ Παξαηεξνχλ ηε κνπζηθή ηνπ
Michel Legrand.κε ηελ νπνία μεθηλά ε ηαηλία ζε ζρέζε κε ηε
ζθελή ηεο βξνρήο θαη ησλ πεξαζηηθψλ κε ηηο νκπξέιεο.
Αθνχλ έπεηηα ην νκψλπκν ηξαγνχδη ηεο ηαηλίαο πνπ ζπλέζεζε ν
Michel Legrand γηα ηε Νάλα Μνχζρνπξε θαη δηαβάδνπλ ηνπο
ζηίρνπο ζηα γαιιηθά.
(Μνπζηθή θαη Γαιιηθά, Μνπζηθή θαη Κηλεκαηνγξάθνο)
-Δλεξγεηηθή αθξφαζε κε ρξήζε ΣΠΔ Αθνχλ θαη δηαβάδνπλ ζηα
αγγιηθά ηνπο ζηίρνπο ηνπ ηξαγνπδηνχ ―Why‖ ηεο ηξαγνπδνπνηνχ
Tracy Chapman θαη κε βάζε ην θνηλσληθφ πεξηερφκελν ηνπ
ηξαγνπδηνχ (πφιεκνο, θηψρηα θαη ππνζηηηζκφο ησλ παηδηψλ αλά
ηνλ θφζκν επκάξεηα ησλ αλεπηπγκέλσλ θνηλσληψλ,
εγθιεκαηηθφηεηα, κνλαμηά) δεκηνπξγνχλ κε ηε βνήζεηα ηνπ
πξνγξάκκαηνο Microsoft Movie Maker ή άιινπ αληίζηνηρνπ δνπιεχνληαο αηνκηθά ή θαηά νκάδεο κηα ηαηλία αληίζηνηρνπ
πεξηερνκέλνπ πνπ ζα πξνβάιιεηαη παξάιιεια κε ην ηξαγνχδη.
(Μνπζηθή θαη Αγγιηθά)
-Δλεξγεηηθή αθξφαζε Αθνχλ ην ―Macky Messer‖ απφ ηελ
«Όπεξα ηεο Πεληάξαο» ησλ Bertolt Brecht θαη Kurt Weill ζε
απζεληηθή εθηέιεζε απφ ηελ Lotte Lenya θαη δηαβάδνπλ ηνπο
ζηίρνπο ζηα γεξκαληθά. Έπεηηα αθνχλ ην ίδην ηξαγνχδη ―Mack the
Knife‖ –δηαβάδνληαο παξάιιεια ηνπο ζηίρνπο ζε αγγιηθή
απφδνζε - απφ ηνλ Louis Armstrong θη έπεηηα ζε λεφηεξε
εθηέιεζε απφ ηνλ Robbie Williams. Παξαηεξνχλ ηηο δηαθνξέο
κεηαμχ ησλ ηξηψλ εθηειέζεσλ.
(Μνπζηθή θαη Γεξκαληθά, Μνπζηθή θαη Αγγιηθά)

Γηδαθηηθφ Παθέην «Μνπζηθή
Γ΄
Γπκλαζίνπ»
(Μ.Γεκεηξαθνπνχινπ,
Μ.Σδέλνπ,
Π.Αλδξνχηζνο),
ΟΔΓΒ 2010 Βηβιίν Μαζεηή –
Σεηξάδην
Δξγαζηψλ-Βηβιίν
Δθπαηδεπηηθνχ)
ρνιηθφ Βηβιίν
«Αλζνιφγην
Μνπζηθψλ
Κεηκέλσλ
Α΄-Β΄-Γ΄
Γπκλαζίνπ»
Βηβιίν
Δθπαηδεπηηθνχ (Μφζρνο Κ.,
Καλδπιάθε Μ.., Σφκπιεξ Μ.)
13 Audio CD Γηδαθηηθψλ
Παθέησλ
&
Αλζνινγίνπ
Μνπζηθψλ Κεηκέλσλ Α΄-Β΄-Γ΄
Γπκλαζίνπ» Π.Η& ΤΠΔΠΘ
2008
- CD Player
Ζιεθηξνληθφο ππνινγηζηήο κε
ερεία
Βηληενπξνβνιέαο
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ 4νο: Μνπζηθή εληόο θη εθηόο ζρνιείνπ
ΣΟΥΟΙ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Οη καζεηέο λα κπνξνχλ:
 Να λνηψζνπλ ηε ραξά ηεο δεκηνπξγίαο θαη ηεο
απνδνρήο ηνπ δεκηνπξγήκαηφο ηνπο απφ ην
ελδνζρνιηθφ θαη εμσζρνιηθφ αθξναηήξην
 Να ληψζνπλ ηε ραξά θαη ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ
πξνζθέξεη ε παξνπζίαζε κηαο εθδήισζεο, γεληθφηεξα,
κε κνπζηθή πνπ εθηειείηαη δσληαλά θαη ζε πξαγκαηηθφ
ρξφλν ελψπηνλ θνηλνχ
 Να παξαθνινπζνχλ πνηθηιία κνπζηθψλ δξψκελσλ
(ζπλαπιίεο, θνληζέξηα, θηι.) θαη λα ζπκπεξηθέξνληαη
αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε
 Να απνθηήζνπλ δεμηφηεηεο ρνξσδνχ, ζπκκεηέρνληαο
ζε θσλεηηθά ζχλνια ή ρνξσδίεο, πνπ ζα κπνξνχλ λα
εκθαλίδνληαη ζε πνηθίιεο θαη δηαθνξεηηθέο εθδειψζεηο
εληφο θαη εθηφο ζρνιείνπ

4.1. ρνιηθέο
εμσζρνιηθέο
εθδειώζεηο

θη

4.2.
Δθπαηδεπηηθά
πξνγξάκκαηα άηππεο
εθπαίδεπζεο

4.3.
Αγσγή

Μνπζεηαθή

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ
-- Παξνπζηάδνπλ έλα κνπζηθφ πξφγξακκα επ‘ επθαηξία
δηαθφξσλ
ενξηαζκψλ,
επεηείσλ,
εθδειψζεσλ/
αθηεξσκάησλ ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ ή ζε άιινπο
ρψξνπο π.ρ.
Μνπζηθφ πξφγξακκα ζρνιηθήο ενξηήο 28εο Οθησβξίνπ,
Μνπζηθφ πξφγξακκα ζρνιηθήο ενξηήο 17ε Ννεκβξίνπ,
Μνπζηθφ πξφγξακκα ζρνιηθήο ενξηήο 25εο Μαξηίνπ
Δθδειψζεηο ζρεηηθά κε ζέκαηα κνπζηθά ή επξχηεξνπ
ηζηνξηθνχ,
θνηλσληθνχ
θαη
πεξηβαιινληηθνχ
ελδηαθέξνληνο, π.ρ.
«Σν λέν θχκα»
«Σα ηξαγνχδηα ηνπ Μάλνπ»
«Κηλεκαηνγξαθηθά ηξαγνχδηα»
«Μίθεο Θενδσξάθεο – Μάλνο Υαηδηδάθηο»
«Σα ηξαγνχδηα καο»
«Μηα ζάιαζζα κηθξή»
«Μνπζηθή νηθνινγία»
«Οη ηζηνξίεο ησλ αλζξψπσλ θαη ηα ηξαγνχδηα ηνπο»

ΤΛΙΚΑ-ΜΔΑ
Πηάλν,
κνπζηθά
φξγαλα Orff,
CD Player, ζχζηεκα
κηθξνθσληθήο
κε
θνλζφια, ειεθηξνληθφο
ππνινγηζηήο κε
βηληενπξνβνιέαο

-Δθηέιεζε Μνπζηθήο πκκεηνρή ηεο ρνξσδίαο ηνπ
ζρνιείνπ ή ηεο νξρήζηξαο ζην πιαίζην πνιηηηζηηθψλ
εθδειψζεσλ ηεο ηνπηθήο ή επξχηεξεο θνηλφηεηαο,
καζεηηθνχ δηαγσληζκνχ ή πνιηηηζηηθνχ καζεηηθνχ
θεζηηβάι.
Δθηέιεζε Μνπζηθήο κε ρξήζε ΣΠΔ Παξνπζηάδνπλ έλα
κνπζηθφ πξφγξακκα δσληαλά ζην Γηαδίθηπν
ζπλδεφκελνη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν (real time) κε έλα
ζρνιείν ζε άιιε ρψξα νη καζεηέο ηνπ νπνίνπ
παξνπζηάδνπλ θη εθείλνη κε ηε ζεηξά ηνπο ην δηθφ ηνπο
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πξφγξακκα.
-Δθηέιεζε
Μνπζηθήο-Γεκηνπξγία
Μνπζηθήο
Παξνπζηάδνπλ ηξαγνχδηα θαη κνπζηθή γηα πνιχηερλα
δξψκελα ή κνπζηθνζεαηξηθέο παξαζηάζεηο πνπ
πεξηιακβάλνπλ ηε ζπλδξνκή πνιιψλ ηερλψλ, π.ρ.
■ ην πιαίζην ηεο παξνπζίαζεο ηνπ ζεαηξηθνχ έξγνπ
«Ζ Γεηηνληά ησλ Αγγέισλ» ηνπ Ηάθσβνπ Κακπαλέιε
εθηεινχλ ηξαγνχδηα θαη κνπζηθή ηνπ Μίθε Θενδσξάθε
απφ ην νκψλπκν ζεαηξηθφ έξγν αιιά θαη ηξαγνχδηα ηνπ
ηαχξνπ Ξαξράθνπ απφ ην δίζθν «Κφζκε αγάπε κνπ»
Γεκηνπξγνχλ δηθά ηνπο θείκελα θαη ζθεηο γηα λα
επελδχζνπλ ηα ηξαγνχδηα απφ ηελ «Όκνξθε Πφιε» θαη
ηε «Μαγηθή Πφιε» ζε κνπζηθή ηνπ Μίθε Θενδσξάθε
■ ην πιαίζην ηνπ ζεαηξηθνχ έξγνπ «Ζ δσή ηνπ
Γαιηιαίνπ» ηνπ Μπέξηνιη Μπξερη νη καζεηέο
κεινπνηνχλ ηνπο ζηίρνπο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην
θείκελν θαη παξνπζηάδνπλ ηα αληίζηνηρα ηξαγνχδηα ζην
πιαίζην κηαο παξάζηαζεο ηνπ έξγνπ πνπ ιακβάλεη
ρψξα ζην ζρνιείν ή εθηφο ζρνιείνπ ζε δξάζεηο
πνιηηηζκνχ ηεο ηνπηθήο ή επξχηεξεο θνηλφηεηαο.
■ Αλεβάδνπλ παξαζηάζεηο Θεάηξνπ θηψλ κε θηγνχξεο
ή εζνπνηνχο –ραξαθηήξεο θηγνχξσλ βαζηζκέλεο ζην
έξγν ηνπ Βαζίιε Ρψηα «Καξαγθηνδηθά»
θαη
παξνπζηάδνπλ κε ηε ρνξσδία θαη ηελ νξρήζηξα ηνπ
ζρνιείνπ ηα ηξαγνχδηα πνπ έρνπλ δεκηνπξγήζεη νη ίδηνη
νη καζεηέο κεινπνηψληαο ηνπο αληίζηνηρνπο ζηίρνπο
ηνπ Β.Ρψηα
■ ην πιαίζην ηεο επίζθεςεο ζε έλα κνπζείν
παξνπζηάδνπλ έλα κνπζηθφ πξφγξακκα κε ηίηιν «Η
κνπζηθή πάεη κνπζείν» ην νπνίν πεξηιακβάλεη γλσζηά
ηνπο ηξαγνχδηα ηξαγνχδηα ή ηξαγνχδηα πνπ έρνπλ
δεκηνπξγήζεη νη ίδηνη νη καζεηέο πνπ ζρεηίδνληαη
γεληθφηεξα κε ηζηνξηθά, θνηλσληθά, πεξηβαιινληηθά, ή
πνιηηηζηηθά ζέκαηα πνπ δηαπξαγκαηεχεηαη ην κνπζείν ή
εηδηθφηεξα κε ηα εθζέκαηα ηνπ κνπζείνπ.
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Μεξηθέο εκαληηθέο Δπηζεκάλζεηο


Σν κάζεκα ηεο Μνπζηθήο ζηε Γεληθή Δθπαίδεπζε έρεη θαηεμνρήλ ραξαθηήξα εξγαζηεξηαθφ, ιφγσ ηεο αλάγθεο αλάπηπμεο δεμηνηήησλ
θαη πξαθηηθψλ δεκηνπξγηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ πξνζέγγηζε ηεο Σέρλεο ηεο Μνπζηθήο. Ζ πνηφηεηα ησλ ζρνιηθψλ
κνπζηθψλ εξγαζηεξίσλ θαζνξίδεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ πνηφηεηα ηνπ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο θαη άξα απνηειεί θιεηδί γηα ηελ
επίηεπμε ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ.



Σν κάζεκα ηεο Μνπζηθήο ζα πξέπεη λα πιαηζηψλεηαη απφ κνπζηθά φξγαλα. Σα φξγαλα απηά ζα πξέπεη λα είλαη ζπκβαηά θαη λα
θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ.





Απνηειεί αλαγθαηφηεηα ε δεκηνπξγία ελφο Αξρείν κε Παξηηηνχξεο ρνξσδηαθψλ έξγσλ Διιήλσλ ζπλζεηψλ (απφ ηελ επνρή ηεο Κξεηηθήο
Αλαγέλλεζεο έσο ζήκεξα), ηα νπνία κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ θαηά βαζκφ δπζθνιίαο, ζεκαηνινγηθά, θαηά χθνο, θαηά αξηζκφ
θσλψλ θιπ. Σν Αξρείν απηφ, ην νπνίν ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηε ζπλεξγαζία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη ηνπ
Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ, ζα:
1. Γηεπθνιχλεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κνπζηθήο ζε φιεο ηηο βαζκίδεο, νη νπνίνη ζα έρνπλ έηνηκν πιηθφ γηα ηηο ζρνιηθέο εθδειψζεηο,
ηεθκεξησκέλν απφ ην επίζεκν Κξάηνο
2. Καηαγξάςεη θαη ζα δηαζψζεη έξγα ηα νπνία θηλδπλεχνπλ απφ πηζαλή απψιεηα.
3. Καηαγξάθεηαη επίζεκα ε Υνξσδηαθή Γεκηνπξγία ησλ Διιήλσλ πλζεηψλ.
Δίλαη απαξαίηεηε ε ζπλερήο επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κνπζηθήο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζνχλ γηα ην λέν Πξφγξακκα πνπδψλ
θαζψο θαη γηα ηηο λέεο ηάζεηο θαη εθαξκνγέο ζην ρψξν ηεο Μνπζηθήο Δθπαίδεπζεο. χκθσλα κε ηηο πξνηάζεηο ηνπ Νένπ ρνιείνπ, ην
Πξφγξακκα πνπδψλ Μνπζηθήο απνηειεί έλα αλνηρηφ θαη επέιηθην πξφγξακκα ζπνπδψλ ην νπνίν έρεη σο ζηφρν λα βνεζήζεη ηνλ
εθπαηδεπηηθφ θαη λα δηεπξχλεη ηηο επηινγέο ηνπ. Κάηη ηέηνην απαηηεί ελδπλάκσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ζπλερή ελεκέξσζε θαη επηκφξθσζε
θαη παξνρή θηλήηξσλ ζε έλα πιαίζην δηα βίνπ κάζεζεο.
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