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Α ' ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΡΥΘΜΟΣ, ΗΧΟΣ ΚΑΙ 
ΧΡΩΜΑΤΑ 

1. Διάλογοι στην ήπειρο του ρυθμού 

2. Μουσικοί διάλογοι και αντίφωνα 

3. Ανακαλύπτω τη φωνή 

4 . Τα χρώματα των ήχων 



Α ' ΕΝΟΤΗΤΑ: 
ΡΥΘΜΟΣ, ΗΧΟΣ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΑ 
1. Διάλογοι στηνΉπειρο του ρυθμού 

1. Ακούστε το μουσικό κομμάτι «Kikamba» και συμπληρώστε τον πιο κάτω πίνακα: 

α. Από ποιά ήπειρο προέρχεται. 

β. Χαρακτηριστικό του τραγουδιού 
σύμφωνα με τη φωνητική εκτέλεση. 

Υ· Tponos χρήσηε τηε φωνήε. 

δ. Ρυθμόε. 

ε. Όργανα συνοδείαε. 

2. Δημιουργική Ομαδική Εργασία. 

Να εργαστείτε cms ομάδεε oas και: 
(α) Να συνθέσετε κατάλληλη μουσική για το πιο κάτω σενάριο ή για μια δική oas 
ιστορία. 

(β) Να χρησιμοποιήσετε το σώμα, τη φωνή aas, 
όργανα τάξηε και αυτοσχέδια όργανα: σακούλεε 
νάυλον, χαρτιά, φυσήματα OTOUS αυλούε, μπουκά-
λια με νερό (διάφορεε ποσότητεε,για να υπάρχουν 
διαφορετικοί ήχοι), κόρνα, κουδούνα, βήχα, χτύπη-
μα χεριών, φτάρνισμα κλπ.). 
(γ) Να προσθέσετε TIS ανάλογεε κινήσειε και να το 
παρουσιάσετε στην τάξη aas. 
(δ) Να συμπληρώσετε την ιστορία, χρησιμοποιώ-
vcas τη φαντασία oas. 
(ε) Να παρουσιάσετε στην υπόλοιπη τάξη τη σύν-
θεσή aas και να σχολιάσετε εποικοδομητικά TIS 
συνθέσειε aas και TIS συνθέσειε των συμμαθητών 
oas. 

f 

& 

Σημ. Μπορείτε, αν θέλετε, να χρησιμοποιήσετε το τραγούδι "Κου ρι ΛένγκάΓ (Kou Ri Lenqai) 
(βλ. Βιβλίο Μαθητή). 
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Διάλογοι στηνΉπειρο του ρυθμού 

Στο διαγωνισμό με τα ψέματα, ο (Durcns περιέγραφε π cos ο anopos καρ-
πουζιού που φύτεψε, μεγάλωσε μέσα σε λίγεε ώρε5, τόσο, ώστε οι ρίζεε 
τπε καρπουζιάε γέμισαν τη θάλασσα και δεν άφηναν τα πλοία να περ-
νούν. "Το μοναδικό καρπούζι που υπήρχε", διηγείτο ο Φώτηε, "ήταν τόσο 
τεράστιο, όσο evas μεγάλοε πεύκοε. Δοκίμασα με το μαχαίρι μου να 
κόψω ένα κομμάτι, αλλά αυτό έπεσε μέσα στο καρπούζι. Κοίταξα μέσα και 
είδα μια σκάλα, να οδηγεί npos τα κάτω. Άρχισα να κατεβαίνω αργά-αργά 
και σαστισμένοε, βρέθηκα ο' ένα μεγάλο δάσοε, μέσα από το οποίο ακού-
ονταν ήχοι τυμπάνων. Πλησίασα προσεκτικά και είδα δύο φυλέε Αφρικα-
νών να ετοιμάζονται για μια τελετουργία. Αντιλήφθηκα ότι παρακαλού-
σαν το θεό του λιονταριού να TOUS δώσει δύναμη πριν ξεκινήσουν για το 
κυνήγι.Έβλεπα με περιέργεια τη σκηνή..." 

Κείμενο: Άντρη Χατζηγεωργίου-Λυμπουρή 



' 

Α ' ΕΝΟΤΗΤΑ: 

1. Σημειογραφία 

Οι δύο πιο κάτω μουσικέΞ φράσεΐΞ είναι βασισμένεΞ στο τραγούδι "Στέκω 
εμπρόΞ Σου ευλαβικά". Να TIS αντιγράψετε στο κενό πεντάγραμμο: 

φ: i 'J J J J -θ-

φ: 

2. Ακουστική αναγνώριση 

Ακούστε πέντε σύντομα αποσπάσματα από μουσικά κομμάτια, και σημειώστε με 
ΝΑΙ σε ποια υπάρχει αντιφωνία. 

α/α Μουσικά Κομμάτια Υπάρχει αντιφωνία; 

1. Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ (Johann Sebastian Bach): "Ο Haupt 
voll Blut und Wunden", χορικό από τα Πάθη κατά Ματθαίον. 

2. Φραντε Σούμπερτ (Franz Schubert): Νανούρισμα (Wiegenlied) 

3. John Rutter: Ό Love Divine', Anthem για διπλή χορωδία 

4 . Καρλ Opcpcp (Carl Orff): Swaz hie gat umbre - Chume, chum 
geselle min (από το έργο Carmina Burana). 

5. Παραδοσιακό Ηπειρώτικο: "Αλησμονώ και χαίρομαι". 

3 . (α) Αψού χωριστείτε σε ζευγάρια να δημιουργήσετε ένα δικό oas δίστιχο που να απο-
τελείται από μια ερώτηση και μια απάντηση. 
(β) Να μελοποιήσετε την ερώτηση-απάντηση που γράψατε, χρησιμοποιώνταΞ TIS νότεε ΡΕ, 
ΜΙ. ΣΟΛ: 

Φ XT" -θ-
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Μουσικοί διάλογοι και αντίφωνα 

(γ) Να παρουσιάσετε φωνητικά τη σύνθεσή oas στην υπόλοιπη τάξη. 
(δ) Να αξιολογήσετε την εργασία oas και αυτή των συμμαθητών oas. 
(ε) Να ηχογραφήσετε τη σύνθεσή oas. 

3. Σταυρόλεξο 

Σ Μ Ο Σ 

Κάθετα 

1. Ο χαρακτηρίζει την 
Αφρικάνικη Μουσική. 

2. Δημιουργείται όταν φωνάξουμε 
σε ένα φαράγγι. 

3. Η 7η νότα τηε κλίμακαε του Ντο. 

4. Χώρα τηε ανατολική5 Αφρικήε. 

5. Το μουσικό όργανο που μεταφέ-
ρουμε πάντα μαζί μα5. 

6. Η 6η νότα τηε κλίμακαε του Ντο. 

7. Ρυθμικέε ή εκφραστικέε κινήσειε 
του σώματοε στο άκουσμα 
μουσικήε. 

8. Η 3η νότα τηε κλίμακαε του Ντο. 

9. Κρουστά όργανα. 

1. Η δεύτερη μεγαλύτερηΉπειρο5. 

2. Η πρώτη νότα τηε κλίμακαε του 
Ντο. 

3. Η πέμπτη νότα τηε κλίμακαε του 
Ντο. 

4. Όταν δύο μέρη χορού ψάλλουν 
διαδοχικά το ένα σε απάντηση 
του άλλου. 

5. Η τέταρτη νότα τηε κλίμακαε του 
Ντο. 

Ηχώ, Ηχώ, Ηχώ, Ηχώ, Ηχώ, Ηχώ, Ηχώ , Ηχώ 
Β 
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D 

1. Παιχνίδι γνωριμίες και αυτοσχεδιασμού 

Να παίξετε με τη βοήθεια του καθηγητή oas το παιχνίδι γνωριμίαΞ και αυτοσχεδιασμού όπου ο 
κάθε ένα5 από so0s θα παρουσιάζει το όνομά του με διαφορετικέ5 φωνητικέ5 εκτελέσει: Για 
παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 6i0cpopous ήχουε, ona)s κοφτούΞ, oupioOs, ψιθυ-
piaroOs, δυνατούΞ, με γκλισσάντι, σε διαφορετικό ύψθ5, με διαφορετική χροιά και διάρκεια. 

2. Δραστηριόχητεε aKpoaans 

(α). Αφού ακούσετε τη "Σεκουέντζα III", του Λουτσιάνο 
Μπέριο, να συμπληρώσετε τα πιο κάτω: 
• Ο συνθέτπΞ χρησιμοποιεί TIS λέξεis που μελοποίησε με 
πολλού5 Tponous. Αναφέρετε δύο από aurcws: 

Γράψετε με ποιο τρόπο μετρά το χρόνο ο συνθέτη5 στο έργο αυτό. 

(β) Γράψετε TIS εντυπώσει oas για TOUS 6i0cpopous Tponous χρήση5 Tns φωνή5 και TIS 
αλλαγέε στο συναίσθημα. 

3. ΔημιουργικέΒ εργασίεΒ 

Ή Δική μα5 διαφήμιση". 
(α) Να επιλέξετε ΤΡΕΊΞ λέξε^ από TIS ΠΙΟ κάτω και να TIS υπογραμμίσετε: 

5 
Nescafe, Lipton, Evian, Perrier, Coca Cola, Pepsi Cola, Fiat, Alfa Romeo, 
Madame Figaro, Ολυμπιακή, Sony, Fuji κ.ά. 

Wi 
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Ανακαλύπτω την φωνή 

(β) Με διάφορεε φωνητικέε τεχνικέε, να επεξεργαστείτε, στην ομάδα oas, TIS λέξειε που 
επιλέξατε π.χ. να χρησιμοποιήσετε μέροε των λέξεων, να τονίσετε όλεε ή μερικέε από TIS 
συλλαβέε ή ακόμα και γράμματα. Να αλλάζετε τα σημεία δυναμικήε, ύψουε, διάρκειαε, 
ταχύτηταε και χροιάε. Να χρησιμοποιήσετε ήχουε κοφτούε, συρτούε, ψιθυριστούν, σε hip-
hop, μεγκλισσάντι κ,λπ. 
(γ) Με βάση αυτό το υλικό, να δημιουργήσετε τη δική oas σύνθεση: 
• Η σύνθεσή oas να έχει αρχή και τέλοε. Να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία ins Επανάλη-

ψηε και τηε Αντίθεσηε. 
• Να αποφασίσετε σε ποια σημεία η σύνθεσή oas θα εκτελείται από σόλο φωνή ή ομα-

δικά και σε ποια σημεία θα υπάρχει αυτοσχεδιασμόε για σόλο ή για περισσότερα μέρη. 
• Να προσθέσετε σημεία έκφρασηε και σιωπήε (παύσειs). 

(δ) Να χρησιμοποιήσετε γραφική παρτιτούρα, για να γράψετε το έργο oas. 

(ε) Να παρουσιάσετε τη σύνθεσή aas στην υπόλοιπη τάξη και να ακούσετε την κριτική των 
συμμαθητών aas. 

13 



ΡΥΘΜΟΣ, ΗΧΟΣ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΑ 

Ορισμένα από τα γενικά αποδεκτά σύμβολα ins oOyxpovns σημειογραφίαε. 

• θ -

[ ] or 
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+• Λ ν 
t r t t 

• • 
• · 

* 

ν 

" Λ > · -
Γ%. ^ 

Ήχοι κατά προσέγγιση (ψηλοί, χαμηλοί, κ.Λπ) 

Ήχοι ομιλίας 

Με κομμένη ανάσα 

Κλικ με το στόμα 

Ήχος σύντομος, τραγουδιστός 

Ήχος ψιθυριστός 

Ήχος ψιθυριστός, αλλά σύντομος 

Ήχος με το στόμα κλειστό 

Ήχος με το χέρι μπροστά στο στόμα 

Το χέρι κάτω από το στόμα 

Ατονος ήχος, χωρίς χρώμα στη φωνή 

Ήχος με αναπνοή 

Ήχος με εκπνοή 

Τραγουδιστός ήχος - το χέρι χτυπά το στόμα 

Γέλιο 

Ήχοι ομιλίας, χαμηλοί 

Ήχοι ομιλίας ψηλοί 

a -
'U m ti* <2+ 
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Ανακαλύπτω την φωνή 

Αξιολόγηση ίων ομάδων 

Με βάση χα πιο κάτω κριτήρια αξιολογήστε/ σχολιάστε τη σύνθεσή oas, onoos και 
TIS σ υ ν θ έ σ ε ι των συμμαθητών aas: 

Κριτήρια Ομάδα Α Ομάδα Β Ομάδα Γ Ομάδα Λ Ομάδα Ε 

Έγινε χρήση σημείων 
δυναμικήε (ένταση), 
διαφορετικού ύψουε, 
διάρκειαε/ Taxucncas; 

Έγινε χρήση ήχων κο-
φτών, συρτών, ψιθυ-
ριστών, γκλισσάντι, μέ-
pos των λέξεων, κ.τ,λ.; 

Χρησιμοποιήθηκαν 
στοιχεία έκφρασηε; 

Υπήρχε συγχρονι-
σμόε/συντονισμόε; 

Τι θα μπορούσε να 
αλλάξει ώστε να 
βελτιωθεί το αποτέ-
λεσμα: 

Zas άρεσε το τελικό 
αποτέλεσμα: 
Δικαιολογήστε την 
απάντησή aas. 

4. Ακουστική αναγνώριση 

Να σημειώσετε στο ακουστικό παράδειγμα που oas δίνεται, ιδιότητε5του ήχου και τεχνικέε 
εκτέλεσηs που αναγνωρίζετε: 

Ακουστικά παραδείγματα 

ΣυνθέτηΞ: Τζορτζ Κραμπ 
(Georqe Crumb, 1929). 
Έργο: Απόσπασμα από το έργο 
"Αρχαίεε Φωνέε Παιδιών" 
(Ancient Voices of Children). 

Ιδιοτητεε του ηχου και τεχνικεε εκτελεσηε 



1. Παιχνίδι με TOUS nxous. 

Ενώ στέκεστε σε κύκλο να χωριστείτε σε τέσσερα ομάδεΞ. Η κάθε ομάδα θα αντιπροσωπεύ-
ει κάθε μια ομάδα οργάνων Tns opxhcnpas: έγχορδα, ξύλινα πνευστά, χάλκινα πνευστά και 
κρουστά. Με την καθοδήγηση του καθηγητή aas, η κάθε ομάδα θα αυτοσχεδιάζει κίνηση στη 
μουσική που αντιπροσωπεύει. Οι άλλεΞ ομάδεΞ θα μένουν ακίνητεΞ. Όταν εκτελεί όλη η ορχή-
στρα, θα κινείστε όλοι ταυτόχρονα. Η κίνησή oas να είναι ανάλογη με την ένταση του ήχου. 

2. Ακρόαση 

Το έργο O6ny0s στην ορχήστρα για νέουΞ, έργο 34" του συνθέτη Μπέντζιαμιν Μπρίττεν εί-
ναι σε μορφή "Θέμα με ΠαραλλαγέΞ". Γ ράφτηκε με σκοπό την παρουσίαση Tns xpoi0s και 
των δυνατοτήτων των διαφόρων οργάνων Tns opxhorpas. Ακούστε το πιο κάτω απόσπα-
σμα από το έργο και συμπληρώστε TIS κατηγορίε5 οργάνων που ακούτε. 

Θέμα: A l legro m a e s t o s o e largamente. 

1. To βασικό θέμα Α του έργου ακούεται 
πρώτα από όλη την ορχήστρα. 

2. Ακούεται από τα 

3. Ακούεται από τα 

4. Ακούεται από τα 

5. Ακούεται από τα 

6. Ακούεται από ... 

3. Δημιουργικέε εργασίεε 

(α) Να χωριστείτε σε 4 ομάδε5. Η κάθε ομάδα να μπορεί να χρησιμοποιήσει πνευστά, με-
λωδικά κρουστά όργανα και κρουστά όργανα με ακαθόριστο ύψοΞ. 

(β) Να εργαστείτε cms ομάδεΞ oas και να χρησιμοποιήσετε TIS ΠΙΟ κάτω VOTES για να συνθέ-
σετε μια μουσική (2 μέτρα). 

Χ Γ -θ- ΧΕ 3 Ε 
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Τα χρώματα των ήχων 

(γ) Να εκτελέσετε το μουσικό oas θέμα: 
• στα μελωδικά κρουστά (μεταλλόφωνο, ξυλόφωνο) 
• στα πνευστά (αυλούε), 
• ρυθμικά, στα κρουστά με ακαθόριστο ύψοε (τρίγωνο, καστανιέτεε, ντέφι, μαράκεε κ,τ.λ), 
• με όλα τα μουσικά όργανα Tns ομάδαε oas. 

Θα αποφασίσετε με ποια σειρά θα ακουστούν οι 3 πρώτεε κατηγορίεε. Τελευταία, όμωε, θα 
πρέπει να ακουστεί ολόκληρη η ορχήστρα oas! 

(δ) Να παρουσιάσετε τη σύνθεσή oas στην υπόλοιπη τάξη και να ακούσετε την κριτική των 
συμμαθητών oas 

4. Ακουστική αναγνώριση 

Ακούστε έξι σύντομα αποσπάσματα από μουσικά κομμάτια, και σημειώστε ποια κατηγορία 
οργάνων εκτελεί το καθένα. Όπου υπάρχουν αποσιωπητικά, να συμπληρώσετε την κατη-
γορία οργάνων που ακούτε. 

α/α Μουσικά Κομμάτια Κατηγορία οργάνων 

1. Allegro από το έργο "Μια μικρή νυχτερινή μουσική" του 
Βόλφγκανγκ Αμαντέουε Μότσαρτ. 

2. "Ψάπφα" του Ιάννη Ξενάκη 

3. Βαλε από το έργο "Σερενάτα για " του 
Πιοτρ 1λιτ5 Τσαϊκόφσκι. 

4. "lonisation'"EvTYKap Βαρέζ (Edgard Var6se) 

5. "Τανγκό" (Tango) από το έργο Εσπάνια (Espana) του 
Ίσαακ Αλμπένιθ (Isaak ΑΙάόηΐζ). 

6. "Βαλε" από το έργο "Λυρικά Κομμάτια" τουΈντβαρντ 
Γκρίηγκ (Edward Grieg). 

5. Εργασία στο διαδίκτυο 

Να βρείτε πληροφορίεε στο διαδίκτυο και αλλού για τη ζωή και το έργο του Μπέντζαμιν 
Μπρίττεν (Benjamin Britten) και τα όργανα Tns συμφωνικήε ορχήστραε. 
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Β' ΕΝΟΤΗΤΑ: 
Γ·ΥΜΙ:<: 

1 α. Επιμένω μουσικά 1 

1. Δημιουργική εργασία 

(α) Να συνθέσετε μελωδικά ή/και ρυθμικά οστινάτι cms πιο κάτω μελωδίεΞ. 
(β) Να εκτελέσετε TIS συνθέσειS oas cos εξήε: 

• Να ξεκινήσετε με τα μελωδικά ή/και ρυθμικά οστινάτι (για 2 μέτρα) cos εισαγωγή. 
• Να προσθέσετε τη μελωδία (με την επανάληψη). 
• Να τελειώσετε με τα μελωδικά ή/και ρυθμικά aas οστινάτι (για 2 μέτρα) OJS επίλογο, 

(γ) Να σχολιάσετε TIS συνθέσε ι aas μετουε συμμαθητέ5 aas. 

• Να εκτελέσετε με φωνέ5 ή/και με μουσικά όργανα την πιο κάτω μελωδία: 

? i l 
$ ι h 

Εις τον α - φρό, εις τον α - φρό της θά - λασ σας 

• Στη συνέχεια να προσθέσετε μελωδικό ή/και ρυθμικό οστινάτο διάρκειαε evos μέτρου. 
• Για το μελωδικό oas ostinato να χρησιμοποιήσετε TIS νότε5 Ρε χαμηλό και Ρε ψηλό σε 

ρυθμό που εσεί5 θα επιλέξετε: 
Ρε ψηλό 

Ρε χαμηλό 

Να εκτελέσετε την πιο κάτω μελωδία στα μουσικά oas όργανα: 

φ 2 f f £ 3 3 w £ 3 3 r π r r 1 j r 
Oh when the Saints go march-ing in, oh when the Saints go march-ing in. 
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Επιμένω μουσικά 1 

• Στην συνέχεια να προσθέσετε μελωδικό ή/και ρυθμικό οστινάτο διάρκειαε ενόΞ μέτρου. 
• Το μελωδικό oas οστινάτο θα πρέπει να περιέχει TIS ΠΙΟ κάτω νότεΞ, σε ρυθμό που εσεί5 

θα επιλέξετε: ΣΟΛ ΡΕ 

Σολ Ρε 

Να εκτελέσετε την πιο κάτω μελωδία στα μουσικά oas όργανα. 

3Ε 

• Στη συνέχεια, να προσθέσετε μελωδικό ή/και ρυθμικό οστινάτο διάρκεια5 εν05 μέτρου. 
• Για το μελωδικό oas ostinato να χρησιμοποιήσετε TIS νότε5 Φα και Λα σε ρυθμό που 

εσεί5 θα επιλέξετε: 

Φα Λα 

• Να συνθέσετε μια μελωδία 4 μέτρων για το πιο κάτω ρυθμικό οστινάτο και να την 
εκτελέσετε στα μελωδικά oas όργανα. 

Χρησιμοποιείστε TIS πιο κάτω νότε5: 

Ψ 
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2. Ακουστική αναγνώριση 

Να ακούσετε τα πιο κάτω σύντομα αποσπάσματα, να σημειώσετε αυτά που έχουν συνοδεία 
οστινάτο και να αναφέρετε το είδοΞ του (ρυθμικό ή μελωδικό): 

Ακουστικά παραδείγματα Οστινάτο Ei5os οστινάτο 

Καμίλ Σαιν Zavs (Camille Sain Saens), 
"Ο κύκνοΞ" από το καρναβάλι των 
ζώων. 

Ζόλταν Κόνταϋ (Zoltan Kodaly), "Βιεν-
νέζικο Μουσικό Ρολόι" από τη Σουίτα 
(από την όπερα) "Χάρυ ΓιάνοΞ" (Hary 
Janos). 

Βαγγέλη Παπαθανασίου, "Η Κατάκτη-
ση του Παραδείσου" (Conquest of Pa-
radise). 

Λούντβιχ βαν Μπετόβεν (Ludwig van 
Beethoven), "FCir Elise". 
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Β ' Ε Ν Ο Τ Η Τ Α : 

1 β. Επιμένω μουσικά 2 
Υ " 7 < 1 ί Γ * 1 Ζ [ · Υ Μ Κ ΐ : 

1. Ακουστική αναγνώριση των Οστινάτι 

Να ακούσετε τα πιο κάτω αποσπάσματα και να σημειώσετε με ι / όσα περιέχουν οστινάτι: 

α/α Ακουστικά παραδείγματα Α π α ν τ ή σ ε ι 

1. Τσίκ Κορία (Chick Corea), "Children's Song αρ.6" 

2. Γ κούσταβ Χολστ (Gustav Hoist), Πλανήτη5 Apns 

3. Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ, (Johann Sebastian Bach), «Ω! 
Θεία Κεφαλή» (0 Haupt voll Blut und Wunden), χορικό Αρ. 
63, από τα "Πάθη κατά Ματθαίον" 

4. Χένρυ Πέρσελ (Henry Purcell), Rondeau από το έργο "Ab-
delazer" 

5. Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, "Ελα ψυχούλα μου" 

6. Γκαμπριέλ Πιερνέ (Gabriel Pierne), "Εμβατήριο των μικρών 
μολυβένιων στρατιωτών" από το έργο για πιάνο "Άλμπουμ 
για TOUS μικρού5 μου φίλου5" (ορχηστρική διασκευή). 

2. Δημιουργική εργασία 

• Να χωριστείτε σε τέσσερα ομάδεΞ. Να χρησιμοποιήσετε TIS νότεΞ ντο1, σι και λα, για να 
δημιουργήσετε δικέ5 oas μελωδίεΞ πάνω από ένα ή περισσότερα μελωδικά οστινάτι 
του τραγουδιού "Life is Life" του συγκροτήματοε Opus." 

• Να παρουσιάσετε την εργασία oas στην τάξη. 
• Να αξιολογήσετε τη δική aas σύνθεση και αυτή των συμμαθητών σαs. 

(α) 

Ρ 
- J h i k 1 1 1 
§ 1 J 1 Μ β k-» 

0 
7 «Μ Λ It-» 

0 
7 

Φ l-m Λ k-» 
0 

7 «Μ * Ιτ-» J 
ι 
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(β) 

4 1 

Jf 2, mm — m m m 1*1m m --U— 

(γ) 
.? 

1J 7 J i [ [ f J J 
3 

CET * 
3 

1J 7 J' ILU d · 
3 

— • — ? — 

r?4 1 

J? 2 .—-— - A — f — Μ m d— i— 1* Λ 
= | = P = F m m 4=F^| -*—ί— -*—ί— - * J - « Ρ 

3. Οπτική αναγνώριση του μελωδικού Οστινάτο 

Να κυκλώσετε us μουσικέΞ φράσεΐΞ που είναι μελωδικά οστινάτι: 

e 
κτλ. 

£ 
μ κόρνα 

ff 
> > > > > > > > > > > > 

4. Μουσική Σαλάτα 

Να βάλετε τα γράμματα στη σειρά για να σχηματίσετε μούσικέΞ λέξείΞ: 

• σοτινοτά · φόζασωνο 

• λιδεκόμω · τολά 
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ULIMJAIII.III.IIU.1·, 

5. Έρευνα στο διαδίκτυο 

Να ερευνήσετε στο διαδίκτυο για πληροφορίεΞ σχετικά (α) 
με τπ μουσική ποπ, τη μουσική κινηματογράφου και τη 
μουσική Τζαζ και 
(β) με το έργο "Η κατάκτηση του Παραδείσου" (Conquest 
of Paradise). 

v:\ftvr-: 

2 3 



Β ' Ε Ν Ο Τ Η Τ Α : 

Υ Φ Α Ι Ν Ω Μ Ο Υ Σ Ι Κ Η 

2α. M O U O I K C S σε πέντε TOVOUS 1 

1. Παιχνίδι Αυτοσχεδιασμού 

Να σταθείτε σε κύκλο. Με την καθοδήγηση του καθηγητή oas να χρησιμοποιήσετε μελωδικά 
όργανα τάξηε για να (α) βρείτε δικά oas μελωδικά οστινάτι και (β) αυτοσχεδιάσετε μελωδίεε 
πάνω από τα μελωδικά οστινάτι των συμμαθητών oas. 

2. Σχηματισμόε πεντατονικήΒ κλίμακαβ 

(α) Να κυκλώσετε TIS νότε5 του πιο κάτω νέγρικου τραγουδιού "Λιλ Λάιζα Τζέιν" (μόνο μια 
φορά την κάθε νότα). Προσέξετε να μην κυκλώσετε δύο cpopss την ίδια νότα. 

Λιλ Λάϊζα Τζέιν 
Li'l Liza Jane Νέγρικο 

Απόδοση σία Ελληνικά: Μάρω Σκορδή 

ΤΕ 
J j I J * * ι - ^ J I J * * 

Ι.Ένα KO PI-τσι α-γαπώ Λιλ Λάϊ -ζα Τζέιν, πέ-ρα μακρυά στη Βαλ-τι μό' Λιλ Λά ϊ -ζα 

-WT ^ V - ητ. * 
- S ? — J — Λ-ί —• 0 Λ • ±2 — θ 

· — - · 
I—J 

— 

Τζέιν. Ω! Ε - λά ϊ -ζα Λιλ Λά ϊ - ζα Τζέιν. Ω! Ε - λά ϊ -ζα Λιλ Λά ϊ -ζα Τζέιν. 

(β) Αφού σχεδιάσετε το κλειδί του Σολ, να αντιγράψετε με ανιούσα σειρά, στο πιο κάτω 
πεντάγραμμο, TIS νότε5 που κυκλώσατε, ξεκινώΝ/Tas από την πιο χαμηλή npos την πιο ψηλή 
(σε μισά). 

(γ) Να τραγουδήσετε την κλίμακα που έχετε σχηματίσει, 

(δ) Ποια εντύπωση oas δημιουργεί το άκουσμά Tns; 
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Μουσικέε σε πέντε TOVOUS 1 

3. Δημιουργική Εργασία 

Να ακούσετε το Α ' θέμα από τη 2η κίνηση xr\s ΣυμφωνίαΞ "Του Νέου Κόσμου" του Άντονιν 
Ντβόρζακ και να προσθέσετε cnixous στα πρώτα τέσσερα μέτρα: 

Α' Θέμα από in II κίνηση 
Tns ΣυμφωνίαΒ αρ.9 "Του Νέου Κόσμου" Αντονιν Ντβόρζακ 

(Antonin Dvorak) (1841 -1904) 

Largo 

i i 

Συχνά η μουσική που ακούμε \jas ταξιδεύει σε συγκεκριμένεΞ χώρεΞ. Αυτό οφείλεται Kupicjs: 

• Στο είδοΞ xns κλίμακαΞ το οποίο διαφέρει ανάλογα με τη μουσική παράδοση ms x(I)pas 
προέλευσηΞ του τραγουδιού. 

• Στα παραδοσιακά όργανα που χρησιμοποιούνται, τα οποία είναι χαρακτηριστικά σε κάθε 
χώρα. 

• Στον τρόπο φωνητικήΞ εκτέλεσηΞ, ο onoios διαφέρει από χώρα σε χώρα. 

Τα αποσπάσματα που θα ακούσετε πιο κάτω είναι γραμμένα σε πεντατονικέΞ κλίμακεΞ. 

4. Ακρόαση 

Ενώ ακούτε τα πιο κάτω αποσπάσματα μουσικήΞ από διάφορεΞ χώρεΞ, να συμπληρώσετε 
TIS πιο κάτω στήλεΞ: 

Ακουστικά 
παραδείγματα 

0 γάμο5 ms Μάϊρη 
(Main's Wedding) 

Γιάννη μου 
το μαντήλι σου Sakura 

0 xopos των πνευμάτων 
(xoposίων Ερυθροδέρ-
μων "Βόρειων Τσεροκί") 

Χώρα προέλευση 

Ένα βασικό όργανο 

0 poAos των οργάνων 
(σόλο, εισαγωγή, συνοδεία) 

Ei6os (poovns/ φωνών 



Β ' Ε Ν Ο Τ Η Τ Α : 

ΥΦΑΙΝΩ ΜΟΥΣΙΚΗ 
2β. M O U O I K S S σε πέντε xovous 2 

1. Ακρόαση 
"Ασχημούλα, η πριγκίπισσα των παγόδων" από τη Σουίτα Μπαλέτου Ή μάνα μου η 
χήνα", του Mcjpis Ραβέλ (Maurice Ravel, 1875-1937) 

Ο Mcjpis Ραβέλ χρησιμοποίησε για το έργο του Ή Μάνα μου η Χήνα", εκτόΞ από τα συνηθι-
σμένα όργανα ms ορχήστραΞ και κάποια άλλα ανάμεσα στα οποία μια τσελέστα, μια άρπα, 
ένα ταμ-ταμ. Αφού ακούσετε το κομμάτι "Ασχημούλα, η πριγκίπισσα των παγόδων" να 
σημειώσετε ποια άλλα μουσικά όργανα ξεχωρίσατε: 

(α) Ένα ξύλινο πνευστό όργανο: 

(β) Δύο κρουστά μελωδικά όργανα: 

(γ) Ένα κινέζικο κρουστό όργανο: 

2. Δημιουργική Εργασία στην Πεντατονική Κλίμακα ΝΤΟ 

Κομφούκιοε: Η Μουσική είναι η αιτία και το αποτέλεσμα ms αρμονίαε του Σύμπαντοε. 

(α) Να χωριστείτε σε πέντε ομάδεΞ. Η κάθε ομάδα να επιλέξει, με κλήρο, μια από TIS πιο κά-
τω πέντε νότεΞ ms πεντατονικήΞ, οι οποίεΞ σύμφωνα με την κινέζικη φιλοσοφία εκφράζουν 
στο σύνολο TOUS πληρότητα και ισορροπία στη ζωή του ανθρώπου: 

Πεντατονική κοσμολογική σημασία 

ΝΤΟ ΡΕ ΜΙ ΣΟΛ ΛΑ 

Xpovos Φθινόπωρο Ανοιξη Καλοκαίρι ΧειμώναΞ 

Γη Μέταλλο Ξύλο Φωτιά Νερό 

Κέντρο Δύση Ανατολή N0TOS Bopp0s 

Kpovos Αφροδίτη ΔίαΒ Apns ΕρμήΞ 

Συναίσθημα Φροντίδα Οργή Χαρά ΦόβΟΞ 
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Μουσικέε σε πέντε xovous 2 

(β) Να δημιουργήσετε ένα μικρό έργο βασισμένο στο συναίσθημα που oas προκαλεί η λέξη 
που oas έτυχε. 

Να χρησιμοποιήσετε: 

• Σταθερό παλμό στη βασική νότα που oas έτυχε. 

• Μπορντούν (Συνήχηση δύο νοτών: xns βασική5 VOTOS και μια5 άλλη5 VOTOS, μια 5η ή 4η 
πιο ψηλά) 

• Δύο ή περισσότερεε νότε5 ταυτόχρονα. 

• Ένα μελωδικό οστινάτο ή/και 

• Αυτοσχεδιασμό με OS νότε5 xns πεντατονική5. Η σύνθεσή oas να τελειώσει με τη βασική 
νότα n is ομάδα5 oas. 

(γ) Η κάθε ομάδα να παρουσιάσει την εργασία m s στην τάξη. Με τη καθοδήγηση του κα-
θηγητή oas, θα παίζετε κάποιε5 φορέ5 δύο ή περισσότερεε ομάδε5 ταυτόχρονα, κάποιεε 
φορέ5 όλε5 οι ομάδε5 μαζί και κάποιε5 φορέ5 μια ομάδα μόνη ms. 

3.Έρευνα στο διαδίκτυο 

(α) Να επιλέξετε ένα από τα πιο κάτω τραγούδια. 
(β) Να ερευνήσετε το διαδίκτυο ή άλλεε πηγέ5, για να βρείτε σύγχρονεΞ εκτελέσε ι του 
τραγουδιού που επιλέξατε. 

• Γιάννη μου το μαντήλι σου 

• Sakura 

• Στο νησί Tns Αϊόνα (lona boat song) 

• Apip0vYK(Arirang). 
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3 . Ανεβαίνω τη σκάλα 

1. Κλίμακα ins ΝΤΟ μείζονο5 

(α) Με βάση το τραγούδι (βλ. Βιβλίο Μαθητή), αφού βάλετε το κλειδί του Σολ και το μέτρο 
2/4, στο πιο κάτω πεντάγραμμο, να σχηματίσετε την κλίμακα ins Ντο ΜείζονοΞ, σε αξίεε 
μισού. Να χρησιμοποιήσετε την πρώτη νότα κάθε τέσσερα μέτρα, του τραγουδιού, μέχρι να 
ολοκληρωθεί η ανιούσα κλίμακα ms Ντο μείζονοΞ. 

(β) ΑριθμήστετίΞ νότεΞ τηΞ κλίμακαΞ ms Ντο μείζοναΞ, από τα 1 - 8. 
Σημειώστε τα ημιτόνια, με μια καμπύλη γραμμή. Στην κλίμακα κάθε νότα που ανεβαίνει ή 
κατεβαίνει την ονομάζουμε βαθμίδα. Την πρώτη νότα τη λέμε πρώτη βαθμίδα (ms κλίμα-
Kas), τη δεύτερη νότα (Ρε) δεύτερη βαθμίδα, κ.τ.λ. Την πρώτη βαθμίδα τη λέμε και τονική 
διότι αυτή μαΞ δίνει τον κύριο τόνο στην κλίμακα και την 5η βαθμίδα τη λέμε δεσπόζουσα 
διότι είναι ο δεσπόζων TOVOS μετά την τονική. 

(γ) Βάλτε σε κύκλο, στην πιο κάτω μελωδία, δύο συνεχόμενεΞ νότεΞ που σχηματίζουν με-
ταξύ TOUS ημιτόνιο. 

(δ) Να αναγνωρίσετε την κλίμακα Tns μελωδίαΞ και το χορό που αντιπροσωπεύει. 

2. ΔημιουργικέΒ Εργασίεε 

(α) Να χρησιμοποιήσετε νότεΞ από την κλίμακα ms Ντο μείζονοΞ και να δημιουργήσετε μια 
μουσική φράση των τεσσάρων μέτρων: 

α. Ομάδα Α ' και Ομάδα Γ ' (ερωτηματική φράση) 
β. Ομάδα Β ' και Ομάδα Δ ' (απαντητική φράση) 

(β) Να αξιοποιήσετε την παύση τετάρτου και τα ημιτόνια (Μι-Φα και Σι-Ντο). 
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Μουσικέε σε πέντε TOVOUS 2 

(γ) Να χρησιμοποιήσετε το ανάλογο τέμπο, σημεία έκφρασηΞ και δυναμικήΞ. Να καταγρά-
ψετε τη σύνθεσή oas. 

Ομάδε5 Α ' και Γ ' 

4 
ο 

S j J 
ΟμάδεΞ Β ' και Δ 

£ 
(δ) Στη συνέχεια, γίνεται παρουσίαση δύο ομάδων κάθε φορά: Πρώτα παρουσιάζουν το 
κομμάτι TOUS ΟΙ ομάδεΞ Α ' και Β' , η μια μετά την άλλη, xcjpis να σταματούν και ύστερα οι 
ομάδεΞ Γ ' και Δ ' με τον ίδιο τρόπο. 

3. Ακρόαση. Σύγκριση μουσικών έργων 

Ενώ ακούτε τα πιο κάτω έργα να τα συγκρίνετε με βάση τον πιο κάτω πίνακα: 

ΟμοιότητεΞ και δ ιαφορέΞ 

Έργο 
ΖακΌφφεναμπαχ 

(Jaques Offenbach), "Can-Can" 
Καμίγ laiv-Iavs (Camille Saint-Saens), 

"XeAcovss" (από ίο έργο "To Καρναβάλι των Ζώων") 

θέμα 

Μουσικά Όργανα 

Τέμπο 

Έκφραση 

4. Έρευνα στο διαδίκτυο 

Να βρείτε πληροφορίεΞ (α) για TOUS Ρίτσαρντ ΡότζερΞ, Ζακ Όφφενμπαχ, Καμίγ Zaiv-Zavs 
για τα έργα TOUS και (β) για το μιούζικαλ "Η μελωδία ms ευτυχίαΞ". 
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Γ' ΕΝΟΤΗΤΑ: 
10. As κάνουμε μια επανάληψη 1 

1. Η κλίμακα ins ΣΟΛ μείζονοΒ 

OKes οι μελωδίεΞ είτε us τραγουδούμε, είτε us εκτελούμε με τα διάφορα μουσικά όργανα, 
σχηματίζονται από τιε VOTES μια5 κλίμακαΒ. Η διαφορά μόνο είναι, noos οι VOTES αυτέ5 δεν 
παρουσιάζονται πάντα με την ίδια τακτική σειρά, oncjs cms κλίμακεΞ, αλλά βρίσκονται TIS πε-
ρισσότερεΞ ψορέΞ ανακατωμένεΞ σε σειρά, ακανόνιστη και διαφορετική ή στη μελωδία δεν 
συμπεριλαμβάνονται oXes οι νότεΞ τηΞ κλίμακαΞ. Γ ι αυτό όταν θα σχηματίσουμε την κλίμα-
κα στην οποία είναι γραμμένο ένα τραγούδι πολλέΞ φορέΞ πρέπει να συμπληρώσουμε TIS 
νότεΞ που λείπουν. 

(α) Το ελληνικό δημοτικό νησιώτικο τραγούδι "Ψαροπούλα" είναι γραμμένο στη Σολ μείζο-
να. Να κυκλώσετε TIS VOTES στο πιο κάτω πεντάγραμμο (μόνο μια φορά την κάθε νότα). Προ-
σέξετε να μην κυκλώσετε δύο φορέΞ την ίδια νότα. 

m m 
-ε - κ ινά-μια ψα - ρο - πού - λα απ' τ η ν ' Υ - δρα τη μι - κρού - λα 

(β) Να αντιγράψετε με ανιούσα σειρά, στο πιο κάτω πεντάγραμμο, TIS νότεΞ που κυκλώσατε, 
ξεκινώνταε από την πιο χαμηλή npos την πιο ψηλή (σε ολόκληρα), ώστε να συμπληρωθεί η 
κλίμακα tns Σολ μείζονοΞ (να ανεβαίνει). 

(γ) Να σημειώσετε με καμπύλη γραμμή τα ημιτόνια. Η δομή xns κλίμακαΞ είναι η ίδια με αυ-
τή Tns Ντο μείζονο5, που μάθατε: 

TOVOS, TOVOS, ημιτόνιο, TOVOS, TOVOS, TOVOS, ημιτόνιο. 

Με οπλισμό 

m 3 Γ -θ- Ο 

Xo>pis οπλισμό. 
Προσέξτε να βάλετε τη δίεση στη νότα Φα. 

m 
ο 
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As κάνουμε μια επανάληψη 1 

2. Μουσική Ορθογραφία 

Τα τρέ 

Να ακούσετε την πιο κάτω μελωδία και να συμπληρώσετε TIS VOIES 
που λείπουν OTOUS acrepioKous: 

Τα τρένα που ιρύγαν 
Μουσική Σταύρου Ξαρχάκου 

* * * * * * Στίχοι Βαγγέλη Γκούφα 

να που φυ γαν α - γα πες μου π ή - ρανε 

3. Αντιστοίχηση 

Να συνδέσετε τα πιο κάτω έργα με TOUS συνθέτε5 TOUS: 

Ασχημούλα, η πριγκίπισσα των παγόδων Ζωρζ Μπιζέ (Georges Bizet) 

Το νανούρισμα του Jimbo Κλωντ Ντεμπυσί (Claude Debussy) 

Σεκουέντζα III για γυναικεία φωνή Βαγγέλη5 Παπαθανασίου 

Καριγιόν Άντονιν Ντβόρζακ (Antonin Dvomk) 

Το καρναβάλι των ζώων Mojpis Ραβέλ (Maurice Ravel) 

1492 Η κατάκτηση του Παραδείσου Μπέντζαμιν Μπρίττεν (Benjamin Britten) 

Συμφωνία του Νέου Κόσμου Ρίτσαρντ ΡότζερΞ (Richard Rodqers) 

Η Μελωδία Tns Euujxias Καμίγ Σαιν-Σανε (Camille Saint-Saens) 

Οδηγόε στην Ορχήστρα Λουτσιάνο Μπέριο (Luciano Berio) 

4. Ακουστική Αξιολόγηση 

Ενώ ακούτε αποσπάσματα από τα πιο κάτω έργα, να συμπληρώνετε TIS διάφορεΞ στήλεε: 

α/α έργο Υπάρχει 
οστινάτο; 

Κλίμακα: 
Μείζων ή Πεντατονική; 

Φωνέ5, ορχήστρα, 
σόλο όργανα 

1. Αριράνγκ 

2. Γιάννη μου το μαντήλι σου 

3. Λεοπόλδου Μότσαρτ (Leopold 
Mozart)/rιόζεφ Χάυντν (Joseph Haydn): 
Η Συμφωνία των Παιχνιδιών I 

4. Mops Ραβέλ (Maurice Ravel): 



ΑΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΜΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1 

5. Σταυρόλεξο 

Ρ WW Ρ « 9 
π 9 

Κ » Ε 
Ο Ν 

9 Τ 
Α 
Τ 
Ο 
Ν ο 

Ε » I 
Κ 
Η Ο 

Ο 

1. Εκτελούνται με το δοξάρι. 

2. Ei5os κλίμακαε με TOVOUS και 
ημιτόνια. 

3. Ενόργανη μουσική που αποτελεί-
ται από "κομμάτια στη σειρά". 

4. Επίμονο μουσικό σχήμα. 

5. Το μικρότερο έγχορδο τηε ορχή-
στραε. 

6. Κινέζικο κρουστό όργανο. 

1. Ο ΉΧΟΞ TOUS παράγεται με φύ-
σημα. 

2. Χαρακτηριστικό του ήχου. 

3. Το χρώμα στη μουσική. 

4. Νότα. 

5 Ανγκλέ. 

6. Στη μείζονα κλίμακα υπάρχουν 
δύο 

7. Πνευστό μουσικό όργανο που χρη-
σιμοποιείται και στη μουσική τζαζ. 

8. Σειρά από μούσι KOOS ήχουε. 

9. Κατηγορία πνευστών. 

10. Κρουστό μελωδικό όργανο με 
μεταλλικέε ράβδουε. 
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1. Μουσική σε δύο xpovous 

1. Ακουστική Αξιολόγηση 

(α) Να ακούσετε αποσπάσματα από τα πιο κάτω έργα και να σημειώσετε ποια είναι σε 
διμερέΞ μέτρο. Αν θέλετε, μπορείτε κατά την ακρόαση να διευθύνετε τη μουσική: 

α/α έργο Ναι/Οχι 

1. Λούντβιχ βαν Μπετόβεν (Ludwig van Beethoven): θέμα από τη II 
κίνηση Tns ΣυμφωνίαΞ αρ.7, Allegretto 

2. Βασίλη Τσιτσάνη: "Φραγκοσυριανή" - Χασάπικο 

3. Τζουζέπε Βέρντι (Giuseppe Verdi): La Donna e Mobile (Φτερό στον 
άνεμο) από την όπερα "Ριγκολέτο" (Rigoletto) 

4. Παραδοσιακό Ελληνικό-Κυκλαδίτικο: Το τραγούδι του γάμου 

5. Παραδοσικό ΚέρκυραΞ: ΚερκυραϊκόΒ Xopos (ρούγα) 

(β) Ενώ ακούτε τα πιο κάτω ακουστικά αποσπάσματα που είναι γραμμένα σε διμερέΞ μέτρο, 
να γράψετε στην κενή στήλη τα όργανα που ταιριάζουν: Συμφωνική Ορχήστρα, Ορχήστρα 
Εγχόρδων, Φλάουτο, Μπουζούκι, ΜπαγλαμάΞ. 

α/α έργο Όργανο - Όργανα 

1. Ζωρζ Μπιζέ (Georges Bizet): "Αλλαγή cppoup0s" 
(Les dragons d' Alcala) από την όπερα Κάρμεν 
(Carmen). 

2. Σπύρου Ολλανδέζου / Πάνου Θεοδωρίδη: Το γε-
λεκάκι που φορεί5 

3. Νίκου Σκαλκώτα: Κλέφτικο5 από το έργο "Πέντε 
Ελληνικοί Χοροί". 

4. Πιοτρ Ίλιτε Τσαϊκόφσκι (Piotr llyich Tchaikovsky): 
"Ο xopos των αυλών" από τη Σουίτα μπαλέτου 
"Καρυοθραύσιτβ". 
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ΥΦΑΙΝΩ ΚΙ ΑΛΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗ 

2. Δημιουργική Εργασία 

(α) Να εργαστείτε σε ζευγάρια, για να συνθέσετε τη δική oas μελωδία σε διμερέΞ μέτρο. Να 
χρησιμοποιήσετε TIS νότεΞ ΡΕ, ΣΟΛ, ΛΑ, ΣΙ, ΝΤΟ1, ΡΕ1, για να γράψετε μια μουσική ερώτηση 
(4 μέτρα) και μια μουσική απάντηση (4 μέτρα). 
(β) Να την παρουσιάσετε cn:ous συμμαθητέΞ oas. 
(γ) Να αξιολογήσετε τη δική oas σύνθεση και αυτή των συμμαθητών oas. 

% 
& Ψ 

3. Έρευνα στο διαδίκτυο 

Να ερευνήσετε στο διαδίκτυο και να συλλέξετε πληροφορίεΞ σχετικά με την κατασκευή των 
Ελληνικών μουσικών λαϊκών οργάνων: μπουζούκι, μπαγλαμάΞ. 
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Α, Β στη σειρά 
ϊ 

1. Παιχνίδι Αυτοσχεδιασμού 

Με τη βοήθεια του καθηγητή oas να αυτοσχεδιάσετε σε ζευγάρια τη δική oas ρυθμική 
σύνθεση με τη χρήση του σώματο5, cos κρουστού οργάνου (παλαμάκια, κτύπημα OTOUS μη-
ρού5, τα πόδια στο πάτωμα κ.λπ.). Προσέξτε να χρησιμοποιήσετε επαναλήψείΒ, εκφραστικά 
στοιχεία ms μουσική5 (f, ρ, cresc., dim., κ.λπ.) και αντίθεση μεταξύ του α (πρώτου) και του β 
(δεύτερου) μέρουΞ. 

2. Μουσική και Σχήματα 

Ποιο από τα πιο κάτω σχήματα θα μπορούσαμε να πούμε ότι δείχνουν μια διμερή μορφή; 

\VK 
(α) (β) 

(Υ) 

3. Η κλίμακα Tns Φα μείζονοε 

(α) Το τραγούδι "Δέκα παλικάρια" είναι γραμμένο στην κλίμακα Tns Φα μείζονο5. Να κυ-
κλώσετε TIS νότε5 στο πιο κάτω πεντάγραμμο (μόνο μια φορά την κάθε νότα). Προσέξετε να 
μην κυκλώσετε δύο φορέ5 την ίδια νότα. 

/ ] . Π ι . Π Π ι γι J e g g s £ 
Ρ Ρ 

Κιό-λη νύχτα λέ-γα-με τρα - γοϋ-δια για τη λε-βε-ντιά κιό-λη νύχτα κλαίγα-με γο - ργόνα Πονά - γιά 

(β) Να αντιγράψετε με ανιούσα σειρά, στο πιο κάτω πεντάγραμμο, TIS νότε5 που κυκλώσα-
τε, ξεκινώντα5 από την πιο χαμηλή npos την πιο ψηλή (σε ολόκληρα), ώστε να συμπληρω-
θεί η κλίμακα Tns Φα μείζονο5 (να ανεβαίνει). Προσέξτε! Η Σι ύφεση υπάρχει στην αρχή 
του πενταγράμμου, OJS οπλισμ05. 
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ΥΦΑΙΝΩ ΚΙ ΑΛΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗ 

(γ) Να σημειώσετε με καμπύλη γραμμή τα ημιτόνια. Η δομή ms κλίμακα5 είναι η ίδια με αυ-
τή ms Ντο μείζονοε, που μάθατε: 

TOVOS, TOVOS, ημιτόνιο, TOVOS, TOVOS, TOVOS, ημιτόνιο. 

4 -θ-

H Ύφεση (b) πριν από ένα φθογγόσημο υπονοεί βάρυνση κατά ένα ημιτόνιο. 

(δ) Να τραγουδήσετε την κλίμακα Tns Φα μείζονο5. 

4. Ακουστική Αξιολόγηση: 

Να ακούσετε τα πιο κάτω μουσικά κομμάτια και να σημειώσετε ΝΑΙ σ' αυτά που είναι σε διμε-
ρή μορφή. 

α/α έργο Διμερή5 Μορφή; 

1. Μπάρτοκ: Παιδικά κομμάτια για πιάνο αρ. 1 

2. Τσαϊκόφκσΐ: Τρέπακ (pcooiKos xopos) 

3 . ΣαμιώτισσαΟ στροφή) 

4 . Pandur, pandur, andanduri (OUYYPIKOS xopos) 

5. Δημιουργική Εργασία 

( α ) Να συνθέσετε σε ζευγάρια μια μελωδία σε διμερή μορφή Ι Ι : Α : Ι Ι : Β : Ι Ι (4 μέτρα+ 4 μέ-
τρα. Να υπάρχει αντίθεση μεταξύ Α μέρου5 και Β μέρου5). Η μελωδία oas να είναι σε μέτρο 
2 /4 και να χρησιμοποιήσετε εκφραστικά στοιχεία Tns μουσική5 (f, ρ, cresc., dim., κ.λπ.). Να 
χρησιμοποιήσετε TIS νότε5 ΦΑ, ΣΟΛ, ΛΑ, ΣΙΡ, ΝΤΟ'. 
(β) Να γράψετε τη σύνθεσή oas με συμβατική σημειογραφία. 
(γ) Να παρουσιάσετε την εργασία oas crrous συμμαθητέΞ oas. 
(δ) Να ηχογραφήσετε TIS συνθέσει oas. 

ερώτηση 

y L 2 
(π\ % 

απαντηση 

Β 
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1. Παιχνίδι Αυτοσχεδιασμού 

(α) Να επαναλαμβάνετε σύντομα ρυθμικά σχήματα/μοτίβα με δέκατα έκτα που θα oas δίνει 
ο καθηγητήΞ oas (β) Να αυτοσχεδιάσετε σε ζευγάρια σύντομεΞ ρυθμικέΞ ερωτήσε ι και 
απαντήσει που θα περιλαμβάνουν δέκατα έκτα. 

2. Αντιγραφή παρτιτούραε 

Να αντιγράψετε πιο κάτω την πρώτη φράση του τραγουδιού "Στου καιρού τη ζυγαριά": 

Φ ι 1 
Τρέ-χε ι , τρέ -χε ι , τρέχε ι το νε-ρό Τρέ-χει, τρέ-χει, τρέ-χει το νε -ρό στο μύ - λο 

(Μουσική: Δημήτρη Παπαδημητρίου Στίχοι: Νίκου Γκότσου) 

3. Ακρόαση και Μουσική Ορθογραφία 

Ακούστε την πρώτη φράση του κερκυραϊκού χορού Ή πέρδικα" και συμπληρώστε πιο κάτω 
OS VOTES που λείπουν: 

* * * 

3Ε 

S 1 •Φ—Φ 
= i 

* * 

Δώσε τούτη γει-τονιά στην παραπάνω ρούγα τη φωλιά της έ χ τ ι σ ε μια πέρδικα μικρούλα 

4. Μελοποίηση στίχων 

(α) Να χωριστείτε σε 4 ομάδε5 και να μελοποιήσετε την πιο κάτω παροιμία στο ρυθμό που 
oas δίνεται, χρησιμοποιώντα5 TIS νότε5 Ντο, Ρε, Μι, Φα, Σολ, Λα. Η τελική oas νότα να είναι 
Ντο. Να χρησιμοποιήσετε cms συνθέσε ι oas στοιχεία έκφραση5. 
(β) Να χρησιμοποιείτε την ίδια νότα, όπου υπάρχουν δέκατα έκτα. 
(γ) Να παρουσιάσετε τη σύνθεσή oas orous συμμαθητέ5 oas και να την αξιολογήσετε. 
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ΥΦΑΙΝΩ ΚΙ ΑΛΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗ 

Προσέξτε: Η παροιμία ξεκινά με ελλιπέΒ μέτρο. 

Γ 
Των φρο - νί-μων τα παι-διά πριν πει - νά-σουν μα-γε ι -ρεύ - ουν. 

5. Ακουστική Αναγνώριση 

Να ακούσετε τα πιο κάτω σύντομα αποσπάσματα και να σημειώσετε με ΝΑΙ, αυτά σία οποία 
υπάρχουν δέκατα έκτα: 

α/α έργο Ναι/Οχι 

1. "Παιδιά, ms ΕλλάδοΞ παιδιά". Μουσική: Μιχάλη Σουγιούλ, Στίχοι: 
Μίμη Τραϊφόρου, Τραγούδι: Σοφία Βέμπο 

2. Ό κύκνοΞ" από το έργο "Το καρναβάλι των ζώων" του Καμίγ Σαιν-
ΣανΞ (Camille Saint-Saens). 

3. "Τηλλυρκώτισσα", Παραδοσιακό Κύπρου 

4. "Χορωδιακό των κυνηγών" από την όπερα "0 ελεύθεροΞ σκοπευ-
ms" του Καρλ Μαρία φον Βέμπερ (Carl Maria von Weber) 
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Τί-κε-τα-κε 

6. "Χελιδόνι σε κλουβί" του Μάνου Χατζιδάκι 

Αφού ακούσετε την πρώτη στροφή του τραγουδιού "Χελιδόνι σε κλουβί" του Μάνου Χατζι-
δάκι να: 
(α) κυκλώσετε τα δέκατα έκτα. 
(β) προσθέσετε το τέμπο (moderato ή allegro) και σημεία έκφρασπΞ (ρ, f, mf) όπου νομίζετε 
ότι χρειάζονται. 

Χελιδόνι σε κλουβί 
(Λαϊκή Αγορά) Μουσική: Μάνου Χατζιδάκι 

Στίχοι: Νίκου Γκάτσου 

Που το πά - νε το παι - δί 
Με κοι - τά - νε κα - θεαυ - γή 

χε -λ ι - δό - νι 
και τα μά - τια 

σε κλου 
τους πλη 

βί 

ΥΠ 

• — m 

Που το πά - νε το παι - δί 
Με κοι - τά - νε κά - θεαυ - γή 

και κα - νείς δεν το 'χει δει 
και τα λό - για τ ο υ ς _ κραυ - γή 

9 φ φ φ φ 

13 

Που το παν το πα - λι 
Με κοι - τά - νε με κοι 

κά - ρι κά-θε νύ - χτα με φεγ - γά - ρι 
τά - νε και τα μαύ - ρα τους φο - ρά - νε 

α r 
19 

που το πά-νε τι του λέ - νε και τ'α - δέλ-φια του το κλαί 
κιέ - νας πα-ρα-πέ - ρα οτέ - κει και κρα - τά - ε ια-οτρο-πε - λέ 

νε. 
κι_ 

η Ρ 

27 

Στης ψ υ - χής μου τον κα - θρέ φτη ι - σκιος αρ-χι -σε ν α _ πεφ τει, 

£ 
ί - διαη μοί - ρα που με - δέρ νει, ί - διαη μοί - ρα που με παίρ νει 
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1. Δημιουργική Εργασία. "As κάνουμε το δικό μαε Ροντό" 

(α) Να χωριστείτε σε τέσσερα σμάδεΞ. Να δημιουργήσετε με την ομάδα oas, μια μικρή με-
λωδία, των τεσσάρων μέτρων, σε μέτρο 2/4. Να χρησιμοποιήσετε αξίεΞ τετάρτων, ογδόων 
και δεκάτων έκτων στο ίδιο ύψοΞ. Να συνοδεύσετε τη μελωδία oas με μουσικά όργανα τά-
£ns. Να χρησιμοποιήσετε χρωματισμούΞ, legato-staccato και σημεία επανάληψηΞ, για να 
εκτελέσετε τη μελωδία oas δύο φορέΞ. 

Α ομάδα. Να χρησιμοποιήσετε TIS νότεΞ ΝΤΟ, ΡΕ, ΜΙ, ΦΑ, ΣΟΛ, για να συνθέσετε το Θέμα Α. 
Η μελωδία oas να τελειώνει με τη νότα ΝΤΟ. 

ί "ΤΤ" «» Ο 

Γ-
ΓΛ\ Λ Ι V \) 4 I 
• · 

Β ομάδα. Να χρησιμοποιήσετε TIS νότε5 ΣΟΛ, ΛΑ, ΣΙ, ΝΤ01, ΡΕ1, για να συνθέσετε το 
πρώτο Επεισόδιο (Β). 

ί ο <> Ί Ε 

* 1 Λ —G 

Γ ομάδα. Να χρησιμοποιήσετε TIS νότε5 ΜΙ, ΛΑ, ΣΙ, ΝΤΟ, ΡΕ, για να συνθέσετε το δεύτερο 
Επεισόδιο (Π. 

ο ο 

ο ί ψ 
Δ ομάδα. Να χρησιμοποιήσετε TIS νότε5 ΦΑ, ΣΟΛ, ΛΑ, ΣΙ ύφεση, ΝΤΟ, για να συνθέσετε το 
τρίτο Επεισόδιο (Δ). 

Ι ΓΕ ΤΓ 5 

χ L a 
% —Β <d 



Μουσική σε κύκλο 

(α) Να χωριστείτε σε τέσσερα ομάδεε. Να δημιουργήσετε με την ομάδα oas, μια μικρή με-
λωδία, των τεσσάρων μέτρων, σε μέτρο Ζ/Λ. Να χρησιμοποιήσετε αξίεε τετάρτων, ογδόων 
και δεκάτων έκτων στο ίδιο ύψοε. Να συνοδεύσετε τη μελωδία oas με μουσικά όργανα τά-
?ns. Να χρησιμοποιήσετε χρωματισμούς legato-staccato και σημεία επανάληψηε, για να 
εκτελέσετε τη μελωδία oas δύο φορέε. 

Α ο μ ά δ α . Να χρησιμοποιήσετε TIS νότεε ΝΤΟ, ΡΕ, ΜΙ,ΦΑ,ΣΟΛ για να συνθέσετε το θέμα Α. 
Η μελωδία oas να τελειώνει με τη νότα ΝΤΟ. 

2. Να απαντήσετε τα πιο κάτω: 

Β ομάδα Να χρησιμοποιήσετε TIS νότεε ΣΟΛ, ΛΑ, ΣΙ, ΝΤ01, ΡΕ1, για να συνθέσετε το 
πρώτο Επεισόδιο (Β). 

& ν \ 4* V*. L
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t 
3. Να απεικονίσετε με ζωγραφιέε ή γεωμετρικά σχέδια τη μορφή του "Ροντό" 
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Ε' ΕΝΟΤΗΤΑ: 
ΤΑΞΙΔΕΥΩ ΜΕ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ 
1 α. Ταξίδι στο παρελθόν 1 

1. Ομοιότητεε/Διαφορέε 

θα ακούσετε τον Ύμνο "Δόξα στ' όνομά Του" του Φραντε Σούμπερτ και το Έντελβάϊε" του 
Richard Rodgers. Να σημειώσετε TIS ομοιότητεε και TIS διαφορέε: 

Ομοιότητεε και διαφορέε 

α/α Έργα "Δόξα στ' όνομά Του" 
του Φραντε Σούμπερτ 

Έντελβάϊε" 
του Richard Rodgers 

1. Μέτρο 

2. Ei5os 

3. Χορωδία/σόλο 

4. Όργανα/Συνοδεία 

5. Χώρα 

6. Εποχή 

2. Δημιουργική Εργασία 

(α) Να μελοποιήσετε το πιο κάτω δίστιχο, σε τριμερέε μέτρο, στην κλίμακα Tns Σολ μείζονοε: 

Φ 
Ε - σ έ ν α Θ ε - έ το σύμπαν υ-μνεί για Σε τα που-λιά λα-λούντηναυ-γή. 

(β) Να χρησιμοποιήσετε όλεε ή μερικέε από TIS ΠΙΟ κάτω νότε5 TNS κλίμακαε TNS Σολ 
μείζονοε: 

ϋ Τ Γ 
Τ Γ 

(γ) Να χρησιμοποιήσετε σημεία έκφρασηε (piano, pianissimo, forte, fortissimo, crescendo, 
diminuendo). 
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Ταξίδι στο παρελθόν 1 

(δ) Να προσθέσετε στη σύνθεσή oas συνοδεία με το ρυθμικό I I | »—φ—m—|— 
σχήμα των 3/4, oncos λέμε, 'ουμ-τσα-τσα'. 
(ε) Να παρουσιάσετε cms υπόλοιπεε ομάδεε την εργασία oas και να αξιολογήσετε τη 
σύνθεσή oas, onoos και TIS συνθέσε ι των συμμαθητών oas. 

3. Ακουστική Αναγνώριση 

Ποια από τα πιο κάτω ακουστικά αποσπάσματα είναι σε τριμερέε μέτρο; Γράψτε ΝΑΙ στο σω-
στό. 

α/α έργο Ναι/Οχι 

1. Άστα τα μαλάκια σου (Μουσική: Μιχάληε Σουγιούλ Στίχοι: Αλέκοε 
Σακελλάριοε & Γιαννακόπουλοε Χρήστοε). 

2. Πιανίστεε από το έργο "Το καρναβάλι των ζώων" του Καμίγ Σαιν-
Σανε (Camille Saint-Saens). 

3. Ρομάντζα, Ισπανικό Παραδοσιακό. 

4. θερινά Σινεμά του Λουκιανού Κηλάιδόνη. 

4. Σημειογραφία 

Να αντιγράψετε πιο κάτω, TIS δύο πρώτεε φράσειε του ύμνου "Δόξα στ' όνομά Του" από τη 
Γερμανική Λειτουργία του Φραντε Σούμπερτ (βλ. Βιβλίο Μαθητή). 

m r τ if " ρ μ · 

Δό - ξα οτ'ό - νο - μά Του τα - γιο κι - ε - ρο. 
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ΤΑΞΙΔΕΥΩ ΜΕ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ 

5. Σταυρόλεξο 

1. Γερμανική Έργο του 1. Δυνατά, στα Ιταλικά. 
Σούμπερτ. 2. Χαμηλέε γυναικείεε φωνέε. 

2. Νότα. 3. Η τηε ευτυχίαε. 2. Νότα. 3. Η τηε ευτυχίαε. 
3. FINE στα Ελληνικά. 4. Αυστριακόε συνθέτηΞ. 
4. Λουλούδι των Άλπεων. 5. Υπάρχει και εκκλησιαστικό... 
5. Βαθμιαία αύξηση του ήχου.. 6. Πρωτεύουσα τηε Αυστρίαε. 
6. Απαλά/ σιγανά, στα Ιταλικά. 7. Υψίφωνοε. 

8. Αμερικανόε συνθέτηε, στενόε συ-
νεργάτηε του Χάμμερστάιν. 

6. Έρευνα 

Να κάνετε μια μικρή έρευνα στο διαδίκτυο ή αλλού, για να βρείτε τραγούδια άλλων χωρών 
που αναφέρονται σε λουλούδια. 



Ε' ΕΝΟΤΗΤΑ: 
ΤΑΞΙΔΕΥΩ ΜΕ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ 

1 β. Ταξίδι στο παρελθόν 2 

Ά 
S a 

1. Ακουστική αναγνώριση Tns Τριμερούς Μορφήε 

Αφού ακούσετε TOUS ΠΙΟ κάτω χορούε από τη Σουίτα Μπαλέτου "Καρυοθραύστηε" του 
Πιοτρ'Ιλιτε Τσαϊκόφσκι (Piotr llych Tchaikovsky) να σημειώσετε με ΝΑΙ αυτούε που είναι 
γραμμένοι σε Τριμερή Μορφή και με ΟΧΙ αυτούε που δεν είναι σε Τριμερή Μορφή. Τα βασικά 
θέματα για τον κάθε χορό βρίσκονται πιο κάτω: 

α/α έργο Ναι/Οχι 

1. Κινέζικοε Xopos 

2. Xopos Tns ζαχαρένιαε νεράιδαε 

3. Τρέπακ (ρωσικόε xopos) 

1. ΚινέζικοΞ Xopos 
Το χορό αυτό αποδίδουν έναε Κινέζοε και δύο Κινέζεε πίνο-
vras τσάι. Η μελωδία παίζεται πρώτα από το φλάουτο και έπει-
τα από το πίκολο. Στο απόσπασμα αυτό ακούονται επίοηε δύο 
φαγκότα, τα βιολοντσέλα, τα κοντραμπάσα σε πιτσικάτο και το 
γκλόνκεσπίηλ. 

Θ Ε Μ Α 

Πίκολο 

Μια μικρογραφία του κανονικού φλάουτου, περίπου στο μισό του 
(χωράει στην τσέπη του εκτελεστή). Παίζεται με τον ίδιο τρόπο, oncos το 
κανονικό φλάουτο (πλάγια) και ακούγεται μια οκτάβα ψηλότερα απ' αυτό. 
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ΤΑΞΙΔΕΥΩ ΜΕ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ 

2. Xopos ins ζαχαρένιοι νεράιδαε 

Ο Τσαϊκόφσκι σ' αυτό το χορό δίνει τη μελωδία στην τσε-
λέστα (βλ Β'ενότητα, μαθ.2β), ένα μουσικό όργανο που 
πρωτοάκουσε στο Παρίσι, με ουράνιο γλυκύ ήχο. Η μελω-
δία συνοδεύεται με 'πιτσικάτο' από τα έγχορδα τηε ορχή-
στρας Η απαντητική μελωδία δίνεται από το μπάσο κλα-
ρινέτο. 

Μπάσο κλαρινέτο 

Η έκτασή του είναι μια οκτάβα πιο χαμηλά από αυτή του συνηθισμένου κλα-
ρινέτου και διαφέρει κάπωε cos npos το σχήμα, επειδή η χαμηλότερη άκρη 
του στρέφεται npos τα πάνω και καταλήγει σε καμπάνα, ενώ η ψηλότερη 
άκρη του συνεχίζεται σε σωλήνα που λυγίζει npos τα κάτω, ώστε να φτάνει 
στο στόμα του εκτελεστή. Παράγει τον ήχο με μια καλαμένια γλωσσίδα, η 
οποία διακόπτει περιοδικά τη ροή του αέρα, που κινείται μέσα σε ένα 
ραμφοειδέε επιστόμιο (μπουκίνο). 

θέμα Α 
έγχορδα πιτσικάτο τσελέστα μπάσο κλαρίνο 

Πιτσικάτο (ιτ. Pizzicato). Οδηγία OTOUS εκτελεστέε 
εγχόρδων να παράγουν TOUS φθόγγουε με τσίμπημα 
Tns χορδήε και όχι με το δοξάρι. Ο τρόποε παραγωγήε 
του ήχου προσομοιάζει με τον τρόπο που παράγεται ο 
ήχοε τηε κιθάραε και τηε άρπαε. 

θέμα Β 
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Ταξίδι στο παρελθόν 2 

3. PCOOIKOS xopos Τρέπακ" 

Ο Ρωσικόε xopos "Τρέπακ" από τη Σουίτα μπαλέτου"Καρυοθραύστηε" του ΠιότρΊλιτε 
Τσαϊκόφσκι εκφράζει την εθνικότητα του συνθέτη. Είναι γρήγοροε και πολύ εντυπω-
σιακόε. Χρησιμοποιείται όλη η συμφωνική ορχήστρα και οι χορευτέε επιδεικνύουν 
την ικανότητα και τη δεξιοτεχνία TOUS. Είναι γραμμένοε σε Τριμερή Μορφή. 

Mepos Α 
θέμα Α 

c j i m r m 
Μεσαίο μέρο5 Β 

θέμα Β 

V ·4 η - -V*/ yszz 1 *i • ^ ' >5= 
4 ? — 4 m Π a-U- Jr J)1 $ 

2. Δημιουργική Εργασία 

(α) Να συνεργαστείτε με μια άλλη ομάδα, και να δημιουργήσετε το δικό oas έργο σε Τριμε-
ρή Μορφή. Π.χ. 

Α ομάδα - Α μέροε του έργου 

Β ομάδα - Β μέροε του έργου 

Α ομάδα - Α μέροε του έργου 

Γ ομάδα - Α μέροε του έργου 

Δ ομάδα - Β μέροε του έργου 

Γ ομάδα - Α μέροε του έργου 

(β) Το Β μέροε του έργου θα πρέπει να είναι αντίθετο ωε προε το Α μέροε: 

Α ΜΕΡΟΣ (ΟΜΑΔΕΣ Α και Γ) 
• Βηματική, ωε επίτο πλείστον, μελωδία που να περιλαμβάνει δέκατα έκτα. 

• Να χρησιμοποιήσετε σημεία έκφρασηε (piano, ρΐ3ηΐεεΐηηο, α-θεεθηάο) και να προσθέ-
σετε στη σύνθεσή σαε συνοδεία με μελωδικά και ρυθμικά όργανα τάξηε. 

• Να χρησιμοποιηθούν οι νότεε Ρε, Μι, Φα#, Σολ, Λα: 

• Να τελειώσετε με τη νότα Σολ. 
ΤΓ 
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ΤΑΞΙΔΕΥΩ ΜΕ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ 

Β ΜΕΡΟΣ (ΟΜΑΔΕΣ Β και Δ) 
• Η μελωδία να κινείται με πηδήματα και να περιλαμβάνει τέταρτα, όγδοα και μισά. 

• Να χρησιμοποιήσετε σημεία έκφρασηε (forte, fortissimo, diminuendo) και να προσθέ-
σετε στη σύνθεσή oas συνοδεία με μελωδικά και ρυθμικά όργανα τάξηε. 

• Να χρησιμοποιηθούν οι νότεε Σολ, Λα, Σι, Ντο', Ρε':" 

• Να τελειώσετε με τη νότα Ρε'. 

i i 

(γ) Να παρουσιάσετε oris υπόλοιπεε ομάδεε την εργασία oas και να αξιολογήσετε τη σύν-
θεσή oas, ona)s και TIS συνθέσειs των συμμαθητών oas. 

ΚΙ ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. 

3. Από TOUS πιο κάτω συνδυασμούε διαλέξτε και υπογραμμίστε εκείνον που συμβολίζει την 
Τριμερή Μορφή: 

(α )ΑΑΒΒ (β)ΒΓΔ (γ) ΑΒΑΓAAA (δ )ΑΑΒΑ' 

4. Να απεικονίσετε με ζωγραφιέε ή γεωμετρικά σχέδια την Τριμερή μορφή. 
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Ταξίδι στο παρελθόν 2 

5. Ακούσατε τον "κινέζικο χορό", το "χορό rns ΖαχαρένιαΞ ΝεράϊδαΞ" και το ρωσικό χορό "Τρε-
πάκ" από τη Σουίτα Μπαλέτου 'ΚαρυοθραύστηΞ' του ΠιοτρΊλιΐΞ Τσαϊκόφσκι, noios xopos oas 
άρεσε περισσότερο και γιατί; 

6. Να επιλέξετε από το διαδίκτυο τη χορογραφία που προτιμάτε για το Ρωσικό Χορό "Τρε-
πάκ" ή το Χορό των αυλών από το μπαλέτο "Καρυοθραύστη5" του Πιοτρ ΊλιΐΞ Τσαϊκόφσκι 
(Piotr llyich Tchaikovsky). 
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Ε ' Ε Ν Ο Τ Η Τ Α : 

τ α ξ ι δ ε υ ω μ ε τ η μ ο υ σ ι κ η 
2 . Στη χώρα του παραμυθιού 

1. Δημιουργική εργασία 

Να εργαστείτε cms ομάδεε oas: 
(α ) να διαβάσετε προσεκτικά το πιο κάτω κείμενο. 

Στην περσινή καλοκαιρινή κατασκήνωση στην Κρήτη, επισκεφθήκαμε, επι-
τέλουε, το φαράγγ ι m s Σαμαριάε.Έπειτα από πολλέε ώ ρ ε ε περπάτημα στο 
πανέμορφο φαράγγι , έν ιωθα κούραση αλλά και α ισθήματα δέουε και ικα-
vono inans. Ο ήχοε του νερού με συντρόφευε, ώσπου άρχισα να ακούω 
δίπλα μου περίεργουε nxous και ο φόβοε μου ότι θα συναντούσα TOUS κα-
λικάντζαρουΞ από τα παραμύθια Tns γ ιαγ ιάε μου ζωντάνεψε. Ξαφνικά, 
συνειδητοποίησα ότι όχι μόνο εγώ, αλλά όλοι γ ύ ρ ω μου άρχισαν να φοβού-
νται .Όλοι αρχίσαμε να τρέχουμε με δυσκολία, κοιτώνταε πίσω TIS σκιέε από 
τα ψηλά δέντρα και τα παιχνίδια που έκανε το φ ω ε μέσα στο φαράγγ ι /Οταν 
τελικά αποκάμαμε, σταματήσαμε στο νερό για μια ανάσα. Τελε ίωε αυθόρ-
μητα κάποιοε από μαε άρχισε να τραγουδά και χωρίε να το καταλάβουμε 
όλοι τον ακολουθήσαμε, ίσωε από το φόβο μα5. Το τραγούδι έφερε και το 
χορό και ξαφνικά αντ ιληφθήκαμε ότι ανάμεσα μαε προστέθηκαν και οι σκ ιέε 
που μαε κυνηγούσαν και TIS οποίεε φοβόμασταν.Ήταν τα παιδιά από τη δι-
πλανή κατασκήνωση που είχαν σκηνοθετήσει τη μικρή μαε περιπέτεια. 

Κείμενο: Άντρη Χατζηγεωργίου-Λυμπουρή 

(β) να βασιστείτε στο κείμενο και να δημιουργήσετε μια ηχοεικόνα ή ηχοϊστορία, στην ο-
ποία να υπάρχουν εναλλαγέε στην ταχύτητα, την ένταση, τον τονισμό κ,λπ. 
(γ) να γράψετε τη σύνθεσή oas με συμβατική σημειογραφία. 

(δ) να παρουσιάσετε στην υπόλοιπη τάξη τη σύνθεσή oas και να σχολιάσετε εποικοδομη-
τικά TIS συνθέσε ι oas και TIS συνθέσε ι των συμμαθητών oas. 
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Στη χώρα του παραμυθιού 

2. Ακουστική αναγνώριση 

Να ακούσετε τα πιο κάτω αποσπάσματα και να συμπληρώσετε τον πίνακα: 

Έργα 
Επιτάχυνση 

(Accelerando) a tempo Επιβράδυνση 
(Rallentando) 

Όργανα 
/φωνέε 

Γιόζεφ και Γιόχαν Iipaous ο II 
(Joseph και Johann Strauss II): 
Pizzicato Polka, opus 234 (από-
σπασμα) 
Mnpaps, Γιοχάνεε (Johannes 
Brahms): OUYYPIKOS xopos αρ. 5. 
(απόσπασμα) 

Καλίνκα, λαϊκό ρωσικό τραγούδι 

3. Μικρή έρευνα 

Να ερευνήσετε στο Διαδίκτυο ή σε άλλεε πηγέε, για να βρείτε περισσότερεε πληροφορίεε 
για παραδόσειε αναφορικά με TOUS καλικάντζαρουε σε άλλεε χώρεε και εποχέε: TpoMs 
(Σκανδιναυϊκέε χώρεε), Καλικάνζαροι (Ελλάδα, KOnpos, Ρωσία), Πάναε και οι Σάτυροι (Αρ-
χαία Ελλάδα), Φαύνοε (Γαλλία), Goblins/Νάνοι (Ιρλανδία) κ.λπ. 

51 



I 
L v ^ s 3 

1 

ΣΤ' ΕΝΟΤΗΤΑ: 
χ ο ρ ε υ ω me τ η μ ο υ σ ι κ η 
1 α. Χορεύω Ελληνικά 1 - Καλαματιανοί 

1. Το Παιχνίδι των παροιμιών σε ρυθμό Καλαματιανού 

(α) Να επαναλαμβάνετε, σαν ηχώ, παροιμίεε σε ρυθμικά σχήματα, σε μέτρο 7/8, που θα oas 
δίνει ο καθηγητής oas. Στη συνέχεια, με τη βοήθεια του καθηγητή oas, χωρισμένοι σε ομά-
δες να εκτελείτε τΐ5 παροιμίες ταυτόχρονα, cos οστινάτο, χρησιμοποιώντας το σώμα ως 
κρουστό όργανο, (β) Να χρησιμοποιήσετε τις νότες Μι, Φα, Σολ# και Λα της λα ελάσσονος 
αρμονικής για να αυτοσχεδιάσετε χρησιμοποιώντας ρυθμικά σχήματα σε μέτρο 7/8. Ενώ 
αυτοσχεδιάζετε με τη σειρά, μερικοί μαθητές να εκτελούν, ταυτόχρονα, ένα μπορντούν (νό-
τες ΛΑ και ΜΙ, ταυτόχρονα) στο ρυθμό του καλαματιανού. 

2. Σχηματισμό^ ms κλίμακαε Λα ελάσσονο5 αρμονικήε 

(α) Να κυκλώσετε μια μόνο φορά, κάθε νότα του πρώτου μέρους του τραγουδιού "Καλότυ-
χα είναι τα βουνά". 

Ι J ill J J II .—Λ η ^ m ι ι 

1.Ka - λό - τυ -χαε ι - να ι τα βου-νά no - τέ ταυς δεν γερ - νού - νε Κα νού - νε. 
2.Και καρ-τε-ρούν την ά - ν ο ι - ξ η τ 'ό - μορ-φο Κα-λο - και - ρι Και κοϊ - ρι. 

(β) Να χρησιμοποιήσετε τις νότες που κυκλώσατε, πιο πάνω, σε ολόκληρα, για να συμπλη-
ρώσετε την ανιούσα κλίμακα της Λα ελάσσονος αρμονικής. Σας δίνονται οι πρώτες τρεις 
νότες της κλίμακας. Προσέξετε, να γράφετε την κάθε νότα σε σχήμα οβάλ. 

(γ) Να σημειώσετε με μικρές καμπύλες TOUS τόνους και τα ημιτόνια. Προσέξτε το τριημιτό-

(δ) Να τραγουδήσετε την κλίμακα της Λα ελάσσονος αρμονικής. 
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Χορεύω Ελληνικά 1 - Καλαματιανόβ 

3. Σύγκριση δύο παραδοσιακών τραγουδιών 

Να συγκρίνετε τα δύο δημοτικά τραγούδια "Καλότυχα είναι τα βουνά" και "Μήλο μου κόκκι-
νο" σημειώνοντας τη σωστή απάντηση πιο κάτω: 

Καλότυχα είναι τα βουνά Μήλο μου κόκκινο 

Κλίμακα: 

Μείζων/ελάσσων αρμονική 

Υπάρχει Τριημιτόνιο: 

Μέτρο 

Ρυθμόε 

XapaKTiipas 

4. Δημιουργική Εργασία. "As δημιουργήσουμε το δικό μαε Καλαματιανό" 

Να χωριστείτε σε ομάδες, για να δημιουργήσετε ένα καλαματιανό σκοπό στη λα ελάσσονα 
αρμονική: 
(α) Η σύνθεσή σας να είναι γραμμένη σε μέτρο 7 / 8 και να αποτελείται από 4 μέτρα: μια 
μουσική ερώτηση (2 μέτρα) και μια μουσική απάντηση (2 μέτρα). 
(β) Να χρησιμοποιήσετε το τριημιτόνιο και τις νότες Ρε, Μι, Φα, Σολ#, Λα, Σι, Ντο': 

Φ ~α~ 
~π~ ~ΓΓ~ 

(γ) Να συνοδεύσετε τη σύνθεσή σας με τη νότα Μι (όπως φαίνεται πιο κάτω) καθώς και με 
κρουστά όργανα τάξης και να την παρουσιάσετε στην τάξη σας. 
(δ) Να αξιολογήσετε τη σύνθεσή σας και αυτή των συμμαθητών σας. 

(ε) Να ηχογραφήσετε την εργασία σας στον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή. 

# 
$3 Γ Ρ Γ Γ 'Γ Ρ Γ Γ Τ Ρ Γ Γ 'Γ Ρ Γ Γ 

Στην α - πα - νω γει - το-vi - τσα α - γα-πώ μια κο - πελ-λί - τσα. 

J J Ι J j ) J J , J j j J | J J > j J -
Ψ r p r r ' r p r r r p r r ' r p r r 

5. Έρευνα στο διαδίκτυο 

Να ερευνήσετε το διαδίκτυο, για να βρείτε πληροφορίες σχετικές με σύγχρονουςΈλληνες 
συνθέτες, οι οποίοι χρησιμοποιούν στα έργα τους το ρυθμό του Καλαματιανού. 
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ΣΤ' ΕΝΟΤΗΤΑ: 
χ ο ρ ε υ ω μ ε τ η μ ο υ σ ι κ η 
1 β. Χορεύω Ελληνικά 2 -Τσάμικοε 

1. Παιχνίδι Αυτοσχεδιασμού 

(α) Να σταθείτε σε κύκλο χωρισμένοι σε ομάδεΞ και να επαναλαμβάνετε ρυθμικά μοτίβα που 
θα oas δίνει ο καθπγητήΞ oas. 
(β) Με την καθοδήγηση του καθηγητή oas να δημιουργήσετε ένα είδθ5 ρυθμικήΞ συνοδείαΞ 
σε ρυθμό τσάμικο. 
(γ) Πάνω από τη συνοδεία που δημιουργήσατε να αυτοσχεδιάζετε με τη σειρά, δικέΞ oas 
απαντητικέΞ ρυθμικέΞ φράσεΐΞ σ' αυτέΞ που oas δίνει ο καθηγητήΞ oas. Μπορείτε να χρησι-
μοποιήσετε: 

• Τα ονόματά oas, ρυθμικά · Ρυθμικέ5 φράσεΐ5 με την τεχνική "χιπ-χοπ" 

2. Ακουστική αναγνώριση 

Να αναγνωρίσετε σε ποιε5 από TIS ΠΙΟ κάτω ακροάσεΐ5 υπάρχει ο τσάμικο5 ρυθμ05: 

Έργο Ναι Όχι 

Ένα νερό κυρά Βαγγελιώ" 

"Evas anTOS", Ελληνικό Παραδοσιακό 

Ελληνικό Παραδοσιακό Κυκλαδίτικο τραγούδι του γάμου. 

"Συνεφιασμένη Κυριακή" του Βασίλη Τσιτσάνη 

Ό Μύθθ5" του Μάνου Χατζιδάκι 

3. Εργασία στο διαδίκτυο 

Να εργαστείτε στο διαδίκτυο για: 

(α) Να βρείτε πληροφορίε5 για το κλαρινέτο και να 
επιλέξετε ένα μουσικό κομμάτι που oas αρέσει. 
(β) Να συγκρίνετε το κλαρινέτο με το παραδοσια-
κό κλαρίνο. 
(γ) Να παρουσιάσετε στην τάξη την εργασία oas. 
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ΣΤ' ΕΝΟΤΗΤΑ: 
χ ο ρ ε υ ω μ ε τ η μ ο υ σ ι κ η 
2 . Χορεύω ευρωπαϊκά - BaAs 

1. Δημιουργική Εργασία. Ένα βιεννέζικο πάρτι του 19ου αιώνα' 

As δημιουργήσουμε ένα βιεννέζικο πάρτι του 19ου 
αιώνα. Φανταστείτε την ατμόσφαιρα που δημιουρ-
γείται σε ένα τέτοιο πάρτι στις στολισμένες αίθουσες 
χορού, με τους πολυελαίους, τους καθρέφτες, τις κυ-
ρίες με τα μακριά φορέματα εποχής, τον ήχο των πο-
τηριών, την ορχήστρα να εκτελεί διάφορα μινουέτα, 
βαλς και πόλκες και τα ζευγάρια να στροβιλίζονται 
στο ρυθμό τους. 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΒΑΛΣ 
(α) Να χωριστείτε σε τέσσερις ομάδες: 

Ομάδεε Α και Β. Να συνθέσετε ένα μικρό βαλς. Να 
προσθέσετε μια απλή συνοδεία και σημεία έκφρασης και να το εκτελέσετε με μουσικά 
όργανα τάξης. 
ΟμάδεΞ Γ και Δ. Να δημιουργήσετε μια χορογραφία για τη μουσική των συμμαθητών σας. 
Να σκεφτείτε διαφορετικές κινήσεις για την Εισαγωγή, τη μελωδία Α, τη μελωδία Β και την 
Coda. 
(β) Να παρουσιάσετε ενορχηστρωμένη τη σύνθεση και τη χορογραφία σας στην τάξη, σε 
ανάλογη ατμόσφαιρα, με σκοπό να ζωντανέψετε το κλίμα της εποχής. 

Εισαγωγή 

Tempo di valse 

JP i j i ¥ = i 
& | t - M — ' *5 

* 

Μελωδία A 

Ψ 
Μελωδία Β 

17 

£ :J * J υ 
Coda (Επίλογο5) 

=*=l 

1 -G 1 
0 



δ ι 

Ζ ΕΝΟΤΗΤΑ: 

1. Δημιουργική Εργασία 

1. (α) Να χωριστείτε σε 4 ομάδεΞ και να χρησιμοποιήσετε μουσικά όργανα τάξηΞ και φω-
vis με διάφορουε τρόπουΞ εκτέλεσηΞ, για να περιγράψετε με ΉΧΟΥΞ TIS ΠΙΟ κάτω εικόνεΒ. 

(β) Χρησιμοποιείστε στο έργο oas OS ιδιότητεε του ήχου: ταχύτητα-ρυθμική αγωγή 
(accelerando, rallentando, a tempo) και ένταση (crescendo και diminuendo). 

(γ). Γράψετε με προσωπική σημειογραφία τη σύνθεσή oas. 

Ο μ ά δ α Α. Ένα άλογο που καλπάζει. Στεκόμαστε στην άκρη ενόΞ πολύ μεγάλου καταπρά-
σινου λιβαδιού. Από μακριά βλέπουμε ένα άλογο να καλπάζει ήρεμα. Ύστερα αρχίζει να 
επιταχύνει τον καλπασμό του και να έρχεται npos το μέροΞ μα5. Το άλογο καλπάζει όλο και 
πιο γρήγορα, πιο γρήγορα, μα5 πλησιάζει, περνά από μπροστά μα5 με ταχύτητα. Διατηρεί 
ένα σταθερό ρυθμό. Αρχίζει να απομακρύνεται ελαττώνονταε τον καλπασμό του. ΤέλοΞ, 
παρακολουθούμε το άλογο να σταματά και να στέκει ακίνητο. 

Ο μ ά δ α Β. Απογείωση αεροπλάνου. Είμαστε σ' ένα αεροπλάνο, για να ταξιδεύσουμε από 
την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη. Το αεροπλάνο κινείται αργά, κάνει επιτάχυνση και απογειώ-
νεται. Πετά στον ουρανό με μια σταθερή ταχύτητα. Φτάνει πάνω από το αεροδρόμιο rns 
ΘεσσαλονίκηΞ. Αρχίζει να πετά πιο χαμηλά και ελαττώνει ταχύτητα. Προσγειώνεται ομαλά 
και σταματά εντελώε. 

Ο μ ά δ α Γ. Μοτοσικλέτα. Η αδελφή μου αγόρασε μια όμορφη κόκκινη μηχανή, για να πηγαί-
νει γρήγορα στη δουλειά της. Όταν την έφερε στο σπίτι ανέβηκα κι εγώ πάνω, για να με πάει 
βόλτα. Με το γύρισμα του μοχλού, η μηχανή πήρε μπροΞ. Ξεκινήσαμε αργά-αργά και μόλΐΞ 
ένοιωσε σίγουρη για τον εαυτό TDS, άρχισε να οδηγεί με άνεση xcjpis φόβο.Έτρεχε σταθε-
ρά, μέχρι που κάναμε το γύρο του τετραγώνου. Όταν φάνηκε το σπίτι uas, η αδελφή μου 
έκοψε ταχύτητα και αργά-αργά σταματήσαμε στην πιλοτή τηΞ πολυκατοικίαΞ pas. 

Ο μ ά δ α Δ. Τρένο. Το σπίτι του Γιάννη είναι κοντά στο σταθμό του Θησείου. Πολλέε φορέε 
που τον επισκέπτομαι χαζεύουμε τα τρένα που περνάνε από το σταθμό.Έρχονται με φόρα 
από το Μοναστηράκι και μόλΐΞ πλησιάσουν κόβουν ταχύτητα σταδιακά μέχρι που σταμα-
τάνε. Φορτώνουν και ξεκινάνε συνεχίζονταΞ το ταξίδι TOUS, αργά-αργά επιταχύνονταΞ. Μό-
λιε πιάσουν ταχύτητα χάνονται στο τούνελ. 
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As κάνουμε μια επανάληψη 2 

2. Ακουστική Αναγνώριση 1 

α/α ΕΡΓΟ ΜΕΤΡΟ 
Διμερές 
Τριμερές 

Μέτρο 7/8 

ΧΟΡΟΣ 
Καλαματιανός 

Τσάμικος 
Βαλς, Συρτάκι 

1. Γιόχαν Στράους I: "Απόηχοι από τη Λώρε-
λάι του Ρήνου" (Lorelei Ρήθΐη Klange). 

2. Σαμιώτισσα 

3. Μάνου Χατζιδάκι: "Ο Μύθος" 

4. Μίκη Θεοδωράκη: Φινάλε από το έργο 
"Ζορμπάς οΈλληνας" 

3. Ακουστική Αναγνώριση 2 

Ακούστε τα πιο κάτω αποσπάσματα και αναγνωρίστε αν είναι γραμμένα σε μείζονα ή ελάσ-
σονα κλίμακα: 

α/α Ακουστικό παράδειγμα μείζων ελάσσων 

1. ΒΓθήηης, Ουγγρικός Χορός Αρ. 5 

2. Haydn, βασικό θέμα "Συμφωνία της Εκπλή-
ξεως" II κίνηση. 

3. Καράβι-Καραβάκι, δημοτικό 

4. Μίκη Θεοδωράκη, "Βασίλεψες αστέρι μου" 
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ΑΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΜΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2 

4. Σημειογραφία 

Ακούστε τα πιο κάτω αποσπάσματα και αναγνωρίστε το είδος του μέτρου και το είδος του 
χορού: 
Να χωρίσετε, στα πιο κάτω παραδείγματα, τα μέτρα με διαστολές: 

(α) Φ 
(θέμα από το "Τουρκικό Εμβατήριο" από το έργο "Τα ερείπια των Αθηνών" του Λούντβιχ βαν Μπετόβεν) 

(β) - Μ s j j ρ j j j \ \ t j r r ^ *^crcj* 
(Θέμα οπό την III κίνηση, "Μινουέτο" οπό τη Συμφωνία αρ. 39, Κ.543 του Βόλφγκανγκ Αμαντέουε Μό-
τσαρτ) 

^ *• * 
* -, - ^ 
1 ^ 3 

m 
J 

>>r ν'« ji ·.x 

/ \ ^ Λ* *\ -
- I A * \Λ 

\ * "• ·_ '· W ^ 

. 
' w ' 

• \ 
Μ "\ . ·\ι 1 \ *-• 

V 9 
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As κάνουμε μια επανάληψη 2 

5. Σταυρόλεξο 

Κάθετα 

1. Ξύλινο πνευστό που χρησιμοποιεί 
μονό καλάμι. 

2. Ξύλινο πνευστό, μικρό φλάουτο. 

3. Ο πρόγονος αυτού του μουσικού ορ-
γάνου ήταν το κυνηγετικό Χρη-
σιμοποιείτο στο κυνήγι, για να δίνει 
παραγγέλματα. 

4. Έγχορδο όργανο μεγαλύτερο από 
το βιολί. 

5. Χάλκινο πνευστό που χρησιμοποιεί 
έμβολο. 

6. Έγχορδο που παίζεται με τα δάκτυλα. 

7. Κρουστό που χορδίζεται σε συγκεκρι-
μένη νότα. 

8. Ξύλινο πνευστό που εκτελείται πλάγια. 

9. Μικρό κρουστό με μεμβράνη. 

10. Έδιναν παραγγέλματα στη μάχη. 

1. Το πιο χαμηλόφωνο από τα ξύλινα 
πνευστά. 

2. Το πιο μεγάλο έγχορδο με δοξάρι. 

3. Το φλάουτο είναι όργανο. 

4. Μικρό κρουστό όργανο από μέταλλο. 

5. Το πιο μεγάλο χάλκινο πνευστό. 

6. Το πιο μικρό έγχορδο με δοξάρι της 
συμφωνικής ορχήστρας. 

7. Κρουστό που χρησιμοποιείται στους 
λαϊκούς ισπανικούς χορούς. 

8. Μεγάλο έγχορδο με δοξάρι. 

9. Παράγουν ήχο με χτύπημα (πληθυ-
ντικός αριθμός). 



ν wp r 
Η ' Ε Ν Ο Τ Η Τ Α : 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΤΖΕΚΤ 
1 α. Το Νερό 

1. Παιχνίδια με το νερό 
Να χωριστείτε σε τέσσερα ομάδεΞ. Αφού πειραματιστείτε με TOUS Tponous που περι-
γράφονται στην ομάδα που ανήκετε να δημιουργήσετε ένα μικρό έργο με ήχουΞ. Να 
παρουσιάσετε τη σύνθεσή oas στην υπόλοιπη τάξη. Να αξιολογήσετε τη δική oas ερ-
γασία και αυτή των συμμαθητών oas. 

Να γεμίσετε κουβάδεε με νερό. Να κρατάτε μικρέε κούπεε, να TIS γεμίζετε με νερό και να TIS 
αδειάζετε αργά πίσω CJTOUS κουβάδεε. Να αποφασίσετε πόσοι μαθητέΞ θα γεμίζουν και θα 
αδειάζουν το νερό ταυτόχρονα και με ποια σειρά, ώστε να δημιουργήσετε ένα μικρό έργο. 
Να χρησιμοποιήσετε παύσει , crescendo, αποκορύφωμα και diminuendo. 

Να κρατάτε χάλκινεΞ σωλήνεε κρεμασμένεΞ από σπάγκο TIS οποίεΞ να βυθίζετε σε κουβά-
δεε με νερό. Ενώ TIS ανεβοκατεβάζετε, να TIS χτυπάτε με μεταλλικούΞ επικρουστήρεΞ (ή με 
μεταλλικά κουτάλια), για να παράγεται έναΞ χαρακτηριστικόΞ ήχοΞ. Να δοκιμάσετε να us 
χτυπάτε με διάφορουΞ τρόπουΞ π.χ. δυνατά, απαλά, γκλισσάντο κ.τ.λ. Να αποφασίσετε τη 
σειρά με την οποία θέλετε να εκτελέσετε TOUS ήχουΞ που επιλέξατε και πόσοι μαθητέΞ θα εκ-
τελούν ταυτόχρονα, ώστε να δημιουργήσετε ένα μικρό έργο. Να χρησιμοποιήσετε παύσεΐΞ, 
accelerando, ritartando, σταθερό χρόνο και αποκορύφωμα. 

Να βάλετε διαφορετική ποσότητα νερού σε πλαστικά μπουκάλια και να φυσάτε πάνω από το 
στόμιο, ώστε να παράγονται διάφοροι ήχοι, διαφορετικού ύψουΞ. Να αποφασίσετε noious 
ήχουε προτιμάτε, με ποια σειρά θα TOUS παρουσιάσετε και nooous ήχουΞ θα έχετε ταυτό-
χρονα (διφωνία, τριφωνία, πολυφωνία κ.τ.λ.), ώστε να δημιουργήσετε ένα μικρό έργο. Να 
χρησιμοποιήσετε παύσει , απαλούΞ και δυνατούΞ ήχουΞ και αποκορύφωμα. 

Να βάλετε διαφορετική ποσότητα νερού σε γυάλινα ποτήρια και να τα "κουρδίσετε" σε συγ-
κεκριμένεΞ νότεΞ προσθέτονταΞ ή αφαιρώνταΞ νερό και χτυπώνταΞ τα με μεταλλικά κου-
τάλια. Να αποφασίσετε τη σειρά με την οποία θέλετε να εκτελέσετε TOUS ήχουΞ που επιλέξα-
τε και πόσοι μαθητέΞ θα εκτελούν ταυτόχρονα, ώστε να δημιουργήσετε ένα μικρό έργο. Να 
χρησιμοποιήσετε παύσει , απαλούΞ και δυνατούΞ ήχουΞ, accelerando και ritartando. 
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Το νερό 

2. Δημιουργική Εργασία - ΜΙΑ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ 

Να χωριστείτε σε τέσσερις σμάδεε και να δημιουργήσετε μια ηχοεικόνα που θα περιγράφει 
μια καταιγίδα. Η Α ' ομάδα θα περιγράφει τη βροχή, η Β ' ομάδα θα περιγράφει τον άνεμο, η 
Γ ' ομάδα τα μαύρα σύννεφα που μαζεύονται στον ουρανό και η Δ ' ομάδα θα περιγράφει τις 
βροντές. Να παρουσιάσετε την ηχοεικόνα σας με την καθοδήγηση του καθηγητή σας. 

3. Πολυθεμαιική εργασία /πρότζεκτ με θέμα το νερό 

Για τρία συνεχόμενα μαθήματα θα έχετε την ευκαιρία να εργασθείτε 
δημιουργικά στην ίδια δική σας σύνθεση με θέμα το νερό. Σε κάθε 
μάθημα θα χρησιμοποιείτε και θα προσθέτετε νέο υλικό και εμπει-
ρίες, θα μπορείτε να κάνετε αλλαγές, θα τελειοποιείτε την εργασία 
σας, θα την παρουσιάζετε και θα την αξιολογείτε. Την τελική ολοκλη-
ρωμένη παρουσίαση η οποία θα γίνει στο 4ο μάθημα, μπορούν να 
παρακολουθήσουν καθηγητές άλλων μαθημάτων ή γονείς. 

1. Να χωριστείτε σε 4 ομάδες και να επιλέξετε ένα από τα πιο 
κάτω θέματα, για να δημιουργήσετε ένα μουσικό έργο: 

• Κατακλυσμός. Εκρήξεις. Τσουνάμι. 

• Καταιγίδα. 

• θάλασσα, ποταμοί, ψάρια, ψαράδικα, τραγούδια ξενιτιάς. 

• Ένα Φεστιβάλ Νερού. 

• Έρευνα για τπν ιστορία/τη γεωγραφία/ τα προβλήματα ενός ποταμού, χείμαρου, λίμνης 
της περιοχής. Να γράψετε λεπτομέρειες για τους επισκέπτες, σε ένα μικρό βιβλιαράκι. 

Περιγραφή του ταξιδιού μιας σταγόνας της βροχής (πέφτει στην πόλη, στα χωράφια, στη 
• θάλασσα κ.λπ.) 

Μια ηχοϊστορία που να σχετίζεται με το νερό. 

Έλλειψη νερού σε μια κοινότητα, προβληματισμός/ιστορία. 

Μια ιστορία από τη Μυθολογία (Ποσειδώνας, Νηρηίδες, νεράιδες των ποταμών, γοργό-
• νες, δελφίνια κ.ά.) 
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ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΤΖΕΚΤ 

2 . Στην σύνθεσή oas μπορείτε να χρησιμοποιήσετε: 

• Μουσική pan, ζωγραφική, χορό, παντομίμα, δραματοποίηση, κίνηση, φωνή, ή/και μου-
σικά όργανα, oAous TOUS hxous του νερού που εξερευνήσατε και να μιμηθείτε iponous 
που χρησιμοποίησαν οι συνθέτεΒ oris ακροάσεΐΞ που ακούσατε. 

• Αυτοσχέδια όργανα. Να μελετήσετε μουσικά όργανα που σχετίζονται με το νερό και την 
κατασκευή TOUS. Να τα χρησιμοποιήσετε, εάν επιθυμείτε, στο έργο oas. 

• Μελοποίηση δόκιμων ποιημάτων/ ποιημάτων από το βιβλίο Tns λογοτεχνίαΞ oas/δικών 
oas ποιημάτων για τη θάλασσα, TOUS ποταμού5, τα ψάρια, κ.λπ. Στη μελοποίηση μπο-
ρείτε να χρησιμοποιήσετε οποιεσδήποτε τεχνικέε σύνθεσηΞ έχετε μάθει από την αρχή 
Tns xpovi0s. Ακόμα, χρησιμοποιήστε φωνήματα, στακάτο, πιτσικάτο, μονομερή μορφή, 
διμερή μορφή, τριμερή μορφή, μορφή ροντό, σημεία έκφραση5 (piano, forte, pianissi-
mo, fortissimo, crescendo, diminuendo, accelerando, ritartando, τονισμ05 κ.λπ.). 

• Δημοτικά τραγούδια, ποιήματα, έργα τέχνηΞ μεγάλων ζωγράφων που έχουν σχέση με 
το νερό. 

• ΠαροιμίεΞ, σοφά λόγια, λαϊκέΞ φράσεΐΞ με θέμα το νερό που συναντάμε στην καθημε-
ρινή ζωή (π.χ. "είπε το νερό νεράκι", ξέρει το μάθημα νερό, "έκανε μια τρύπα στο νερό", 
"κουβαλάει το νερό με το κόσκινο" κ.ά.). 

3 . Κάποια παιδιά, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά TOUS, μπορούν να σχηματίσουν πολύ μι-
κρέε ομάδεε του ενόε ή των δύο ατόμων, για να αναλάβουν ένα από τα πιο κάτω: 

• Ομάδα κινηματογραφιστών/φωτογράφων, η οποία θα οπτικογραφεί/φωτογραφίζει TIS 
ομάδε5 κατά την εργασία TOUS στην τάξη, Ka0cI)S και το τελικό αποτέλεσμα. 

• Ομάδα κοστουμιών, σκηνικών/διακόσμησηε. 

• Ομάδα Ήχου, η οποία θα ηχογραφεί TIS ομάδε5 κατά την εργασία TOUS στην τάξη, Ka0ci)s 
και το τελικό αποτέλεσμα. 

• Ομάδα Φωτισμού. 

• Ομάδα ΔημοσιογραφίαΞ (Δημόσιε5 σχέσεΐ5, Διαφήμιση. Πρόγραμμα, προσκλήσεΐ5, 
άρθρο στο περιοδικό του σχολείου, συνεντεύξε^). 
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Η' ΕΝΟΤΗΤΑ: 
ΣΧΕΑΙΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΤΖΕΚΤ 
2 3 . Το Νερό, Θάλασσα 

1. Μουσική και Κίνηση 

ΥΛΙΚΑ. Τρία υφάσματα λεπτά και βαριά (για να κινούνται εύκολα), 4 μέτρα μήκοε π. Χ 1 μέ-
τρο πλάτοε περίπου, σε τρία διαφορετικά χρώματα (γαλάζιο, λευκό, γαλάζιο σκούρο). Μπο-
ρείτε να ετοιμάσετε, προαιρετικά, στο σπίτι oas ή στο μάθημα τηε Τέχνπε/Τεχνολογίαε κου-
πιά και πανί βάρκαε. 
ΙΣΤΟΡΙΑ.Ένα καλοκαιρινό πρωινό, η θάλασσα φαινόταν ήρεμη και λαμπερή κάτω από το 
εκτυφλωτικό φωε του ήλιου. Οι γλάροι ισορροπούσαν στον ουρανό και έψαχναν να βρουν 
ρεύματα αέροε για να παίξουν και να στροβιλιστούν μαζί TOUS. Ο Οδυσσέαε και η παρέα του 
αποφάσισαν να πάνε με τη βάρκα να εξερευνήσουν την απέναντι πλευρά του νησιού που 
παραθέριζαν. Στα μισά τηε διαδρομήε, η Μαρία που ήταν λίγο ζαλισμένη αποκοιμήθηκε... 
(να τελειώσετε την ιστορία όπωε εσείε νομίζετε). 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Να χωριστείτε σε 4 ομάδεε και να εκφρά-
σετε με κίνηση την πιο πάνω ιστορία ενώ ακούτε το έργο 
"θάλασσα" του Έλληνα συνθέτη Σταμάτη Σπανουδάκη 
(γ. 1948). Να αποφασίσετε τι κινήσειε θα χρησιμοποιήσετε 
και με ποια σειρά. 

Α' ΟΜΑΔΑ 

Τα κύματα. Έξι μαθητέε - δύο για κάθε ύφασμα - θα κου-
νούν τα υφάσματα έτσι ώστε να θυμίζουν τη θάλασσα με τα 
κύματά τηε. Η θάλασσα κάποτε θα είναι ήρεμη και κάποτε 
θα είναι αγριεμένη. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν 

υφάσματα να φανταστείτε ότι εσείε είστε τα κύματα και να κινηθείτε ανάλογα. Μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε γαλάζια, λευκά και γαλάζια σκούρα μεγάλα χρωματιστά μαντήλια. 

Β' ΟΜΑΔΑ 
Οι ψαράδεΞ με τα δίκτυα TOUS. 

Γ ΟΜΑΔΑ 

Οι κωπηλάτεΞ οι οποίοι θα διασχίζουν 
κωπηλατώνταε τη θάλασσα. 

Δ' ΟΜΑΔΑ 
Οι γλάροι. 
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2. Δημιουργική Εργασία 

Να εργαστείτε με TIS ομάδεε oas στα θέματα που επιλέξατε το προηγούμενο μάθημα. Να 
κάμετε αλλαγέε, δ ιορθώσει και να προσθέσετε κίνηση, rnxous από τον Η.Υ. και γενικά νέο 
υλικό σύμφωνα με TIS νέεε εμπειρίεε που αποκτήσατε. Να παρουσιάσετε την εργασία oas 
στην υπόλοιπη τάξη και να την αξιολογήσετε. 

3. Εργασία για ίο σπίτι 

Να εργαστείτε σε ζευγάρια και να χρησιμοποιήσετε το διαδίκτυο ή/και διάφορεε άλλεε πη-
γέε για να μαζέψετε πληροφορίεε για ένα από τα ακόλουθα θέματα: 
(α) τραγούδια τηε ξενιτιάε, τραγούδια για ψαράδεε και τραγούδια για τη θάλασσα. 

(β) ιστορίεε από τη Μυθολογία που έχουν σχέση με τη θάλασσα. 

(γ) έργα ζωγραφικήε, noinons με θέμα τη θάλασσα. 

(δ) Μεγάλεε ναυμαχίεε που έκριναν την ιστορία λαών. 
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Η' ΕΝΟΤΗΤΑ: 
ΣΧΕΑΙΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΤΖΕΚΤ 
1 γ. Το Νερό, Θάλασσα 

Μουσική και Κίνηση. Ένα παιχνίδι tpavraoias. 

Να χωριστείτε σε δύο ομάδεΞ για να δημιουργήσετε κίνηση για να εκφράσετε την πιο κάτω 
φανταστική εικόνα στη μουσική "ΑτμόσφαιρεΒ" του Gyorgy Ligeti. Η Β 'ομάδα θα αποτε-
λείται μόνο από 2-4 μαθητέΞ. 

Πορεία. 
1. Αφού διαβάσετε TIS δύο εικόνε5, πιο κάτω, να ακούσετε προσεκτικά απόσπασμα από 
τη μουσική και να φανταστείτε διάφορεΞ κ ινήσει που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, για 
να εκφράσετε τι s εικόνεΞ. 

2. Να σκορπιστείτε στο χώρο και να παρουσιάσετε με κίνηση OS δύο εικόνεΞ, ενώ ακού-
τε τη μουσική του Gyorgy Ligeti. 

Εικόνα 1. As φανταστούμε nojs βρισκόμαστε σε ένα παγωμέ-
νο πλανήτη. Τα πάντα είναι ακίνητα. Η μόνη εντύπωση Kivnons 
που υπάρχει, είναι ένα αχνό φωΞ από ένα μακρινό ήλιο που 
φωτίζει τα διάφορα σχήματα το ένα μετά το άλλο. 

Α' ΟΜΑΔΑ 
Να αντιληφθείτε την απόκοσμη, μυστηριώδη σιωπή που υπάρ-
χει στον παγωμένο πλανήτη και να σχηματίσετε TIS παγωμένεΞ 
εικόνεΞ του τοπίου. Να εκφράσετε με κίνηση aures xis εικόνεΞ 
και τα παγωμένα σώματα: Να στέκεστε σε διάφορεε παγωμένεΞ στάσεΐΞ στο μυστήριο αυτό 
τόπο, ενώ κάποια από αυτά τα παγωμένα σώματα να κινούνται πάρα πολύ αργά και να 
αλλάζουν θέση. 

Εικόνα 2. Μέσα από τα εκατομμύρια χρόνια ms ύπαρξήΞ του, 
ο μακρινόΞ ήλιοε μεγαλώνει και αργά-αργά η θερμοκρασία 
στον παγωμένο πλανήτη ψηλώνει. Ο ndyos αρχίζει να λιώνει. 
Σύντομα, παρουσιάζονται λίμνεΞ με νερό, το οποίο απλώνεται 
συνεχώε, μέχρι που ολόκληροΞ ο πλανήτηε σκεπάζεται με νερό. 

Β' ΟΜΑΔΑ 
Η ομάδα Β θα αποτελείται από 2-4 μαθητέΞ οι οποίοι θα υποδύ-
ονται το ρόλο των ηλιαχτίδων. Οι ηλιαχτίδεΞ θα αγγίζουν με τη 
σειρά ένα-ένα TOUS μαθητέ5 MS ομάδα5 Α, οι οποίοι θα αρχί-
ζουν να ξεπαγώνουν με πολύ αργέ5 και μικρέΞ κινήσει. ΊσωΞ με πολύ μικρέ5 κινήσει, 
αφού η πιο πάνω πορεία έχει πάρει εκατομμύρια χρόνια! 
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ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΤΖΕΚΤ 

Α' ΟΜΑΔΑ 

Γίνεται ένα είδοΞ μεταμόρφωσπΞ, ενώ ο πάγοε λιώνει και γίνεται νερό. Πόσο αργά μπορείτε 
να ξεπαγώσετε από TIS παγωμένεΞ, ακίνπτεΞ στάσεΐΞ που είχατε προηγουμένου; Ποιο 
είδοΞ Kivnons θα χρησιμοποιήσετε για να δείξετε ότι έχετε μετατραπεί σε νερό; θ α πρέπει να 
μετακινηθείτε από το ένα μέροΞ στο άλλο ή θα πρέπει να παραμείνετε εκεί που είστε; 

ΑΚΡΟΑΣΗ: "ΑτμόσφαιρεΞ" 
Συνθέτηε: Γκυόργκι Λιγκέτι, Gyorgy Ligeti 

Η λέξη "Ατμόσφαιρα" αποτελείται από TIS λέξειS: ατμόΞ 
και σφαίρα. Γενικά Ατμόσφαιρα καλείται το αεριώδεε 
περίβλημα που μπορεί να περιβάλλει κάποιο ουράνιο 
σώμα. Ειδικότερα όμωΞ στη Μετεωρολογία χαρακτηρί-
ζεται αυτό που περιβάλλει τη Γ η, το οποίο συγκρατείται 
λόγω ins βαρύτητάΞ Tns, και φθάνει σε ύψΟΞ περίπου 3.500χλμ. 

Ο Γκυόργκι Σάντορ Λιγκέτι (Gyorgy Sandor Ligeti, 1923-2006) ή-
ταν OIJYYPOS συνθέτη5 ΕβράίκήΞ καταγωγήε, ο onoios μεγάλωσε 
στη Ρουμανία, έζησε στην Ουγγαρία και αργότερα στην Αυστρία. Κα-
τά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο ο i6ios και η οικογένειά του στάλθηκαν σε 
στρατόπεδα συγκεντρώσεωΞ από τα οποία ο i6ios επέζησε, αλλά 
πολλά μέλη ms οικογένειάΞ του πέθαναν (Άουσβιτε). Το 1958, εργά-
στηκε στο Στούντιο ΗλεκτρονικήΞ Mouoims του Κάρλχάιντζ Στόκχα-
ουζεν (Kariheinz Stockhausen, 1928-2007) στην Κολωνία (Γερμα-
νία). Πολλή από τη μουσική του αν και δεν είναι ηλεκτρονική, έχει το 
ίδιο ακουστικό αποτέλεσμα. Ανάπτυξε ένα είδοΞ μουσικήε το οποίο ο 
i6ios ονάμαζε "μικροπολυφωνία" η οποία δίνει την αίσθηση Tns κίνη-
ons xoopis τη χρήση Tns παραδοσιακήΞ μελωδίαΞ και του ρυθμού. 
Στα φωνητικά του έργα οι τραγουδιστέε πρέπει να χρησιμοποιούν 

κραυγέΞ και φωνήματα, για να αποδώσουν συναισθήματα xoopis λέξειs. Τα έργα του περι-
λαμβάνουν μουσική για ορχήστρα, χορωδία και μουσική δωματίου. Στο πλατύ κοινό είναι 
περισσότερο γνωστόΞ για τη μουσική που έγραψε για τα κινηματογραφικά έργα του Stanley 
Kubrick: "2001: A Space Odyssey", "The Shining" και "Eyes Wide Shut". 

To έργο "Ατμόσφαιρε5" (Atmospheres, 1961) γράφτηκε για μεγάλη συμφωνική ορχήστρα, 
xcjpis κρουστά και εξερευνά την έκταση και TIS ηχητικέ5 δυνατότητε5 των μουσικών αυτών 
οργάνων, xcjpis ηλεκτρονικά μέσα. Ξεκινά με μια απαλή συγχορδία στην οποία χρη-
σιμοποιούνται όλα τα όργανα Tns ορχήστρα5, ώστε να ακούγονται ταυτόχρονα όλε5 οι νότε5 
εν05 ηχητικού φάσματο5 πέντε οκτάβων. Σε κάποια σημεία, μερικέε οικογένειε5 οργάνων 
Tns ορχήστρα5 σταματούν να παίζουν, έτσι ώστε να δίνεται η αίσθηση ότι οι συγχορδίεΞ κι-
νούνται πάνω από το ακροατήριο. Στο έργο, ο συνθέτηΞ χρησιμοποιεί βιπράτο στα έγχορδα 
και χτυπήματα OTIS χορδέΞ, πολύ ψηλέΞ νότεΞ στα ξύλινα πνευστά (ιδιαίτερα τα πίκολο), 
ήχουΞ (που δεν δημιουργούν καμιά μελωδία) στα χάλκινα πνευστά, και δύο εκτελεστέΞ οι 
οποίοι δονούν τιΞχορδέΞ του πιάνου. 

Δ Η Μ Ι Ο Υ Ρ Γ Ι Κ Η ΕΡΓΑΣΙΑ. Να εργαστείτε με TIS ομάδεΞ oas στα θέματα που επιλέξα-
τε το προηγούμενο μάθημα. Να κάνετε αλλαγέ5, δ ιορθώσε ι και να προσθέσετε κίνηση, 
ήχου5 από τον Η. Υ. και γενικά νέο υλικό σύμφωνα με TIS νέεε εμπειρίε5 που αποκτήσατε. Να 
παρουσιάσετε την εργασία oas στην υπόλοιπη τάξη και να την αξιολογήσετε. 



Η' ΕΝΟΤΗΤΑ: 
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΤΖΕΚΤ 
1 δ. Το νερό 

Τελική Παρουσίαση 

Η τελική παρουσίαση των ομάδων μπορεί να γίνει στην τάξη, ή στο θέατρο του σχολείου. 

• Μπορείτε να καλέσετε TOUS γονείΞ oas, συμμαθητέε oas, άλλα τμήματα του σχολείου, 
καθηγητέΒ άλλων μαθημάτων ή όλο το σχολείο. 

• Η κάθε ομάδα μπορεί να στολίσει με το δικό ms τρόπο την τάξη/αίθουσα/θέατρο, με 
διάφορα έργα τέχνηΞ, με μοτίβα νερού κ.ά. 

• Μπορούν να προσφερθούν δροσιστικά ποτά/ κρέμε5 με νερό (νερό, χυμοί, πάγο5, μαχα-
λεπί κ.λπ.). 

• Μπορείτε να παρουσιάσετε έκθεση φωτογραφιών ηχογραφήσεων, μικρών ερευνών 
κ.ά. που έχετε ετοιμάσει κατά τη διάρκεια του 'πρότζεκτ'. 

Οι ομάδε5 υποστήριξηε που εργάζονταν κατά τη διάρκεια ms συνθετικήΞ εργασίαΞ του 
'πρότζεκτ' να αναλάβουν την παρουσίαση/διεκπεραίωση ms nap0crraans: 

Η Ομάδα κινηματογραφιστών/ φωτογράφων θα οπτικογραφήσει/ φωτογραφί-
σει την παράσταση. 

Η Ομάδα κοστουμιών, σκηνικών/ διακόσμησηε θα ετοιμάσει την παράσταση 
(σκηνικά, κοστούμια, cppovricn£s σκηνή5 κ.ά.).Ένα5 ua0nms θα έχει το ρόλο του υπεύ-
θυνου σκηνή5. 

Η Ομάδα Ήχου θα ηχογραφήσει την παράσταση και έχει την ευθύνη για τα ηχητικά. 

Η Ομάδα Φωτισμού θα έχει την ευθύνη του φωτισμού κατά τη διάρκεια ms παράστα-
ans. 

Η Ομάδα Δημοσιογραφία5 θα ετοιμάσει TIS προσκλήσε^, τα προγράμματα, TIS αφί-
σε5, την παρουσίαση, το δελτίο τύπου, άρθρα, περιοδικά και ιστοσελίδα. θα είναι επίση5 
η ομάδα υποδοχή5. 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! 
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Με απόφαση της Ελληνικής Κυβέρνησης τα διδακτικά βιβλία του 
Δημοτικού, του Γυμνασίου και του Λυκείου τυπώνονται από τον 
Οργανισμό Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων και διανέμονται δωρε-
άν στα Δημόσια Σχολεία. Τα βιβλία μπορεί να διατίθενται προς 
πώληση, όταν φέρουν βιβλιόσημο προς απόδειξη της γνησιότη-
τάς τους. Κάθε αντίτυπο που διατίθεται προς πώληση και δε φέρει 
βιβλιόσημο θεωρείται κλεψίτυπο και ο παραβάτης διώκεται σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Νόμου 1129 της 15/21 
Μαρτίου 1946 ((DEK 1946, 108, Α ). 

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε τμήματος αυτού του βιβλίου, που 
καλύπτεται από δικαιώματα (copyright), ή η χρήση του σε οποιαδήποτε μορφή, χωρίς 
τη γραπτή άδεια του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. 
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