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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΗ ΜΟΤΙΚΗ ΣΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ
A΄ Μζροσ
Α. ΦΤΙΟΓΝΩΜΙΑ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Θ μουςικι εκπαίδευςθ αποτελεί βαςικό πυλϊνα τθσ εκπαίδευςθσ των παιδιϊν ςτισ
τζχνεσ, ειδικά ςτθ ςθμερινι εποχι τθσ τεχνολογίασ και τθσ πλθροφορίασ, όπου κρίνεται
αναγκαίοσ όςο ποτζ ο εγγραμματιςμόσ των παιδιϊν ςτισ τζχνεσ και ςτον πολιτιςμό.
Θ Πουςικι Αγωγι, ωσ αυτοτελζσ γνωςτικό αντικείμενο ςτθν υποχρεωτικι
εκπαίδευςθ, ζχει αφετθρία τον χαρακτιρα τθσ μουςικισ ωσ πανανκρϊπινου φαινομζνου
και ωσ φυςιογνωμικοφ χαρακτθριςτικοφ τθσ ανκρϊπινθσ φπαρξθσ. Επίςθσ, ζχει αφετθρία τθ
κζςθ και τισ λειτουργίεσ που θ μουςικι επιτελεί διαχρονικά, ςυγχρονικά και γεωγραφικά
ςτθ ηωι του ανκρϊπου, κακϊσ και τθ ςθμαςία τθσ μουςικισ για τθν ολοκλθρωμζνθ
ανάπτυξθ τθσ προςωπικότθτασ του παιδιοφ και του/τθσ εφιβου. Χτο πλαίςιο αυτό, θ
διδαςκαλία τθσ αποςκοπεί πρωταρχικά ςτθν ανάγκθ να καλλιεργθκεί μια ςχζςθ του/τθσ
μακθτι/-τριασ με τθ μουςικι, ωσ αιςκθτικι εμπειρία και καλλιτεχνικι δραςτθριότθτα, θ
οποία κα δθμιουργιςει τισ προχποκζςεισ για μια διά βίου εναςχόλθςθ με τθ μουςικι. Θ
ανάγκθ αυτι προβάλλει ιδιαίτερα επιτακτικι ςτθν παροφςα εποχι τθσ Υλθροφορίασ και
τθσ ανάπτυξθσ των Ψεχνολογιϊν Υλθροφορίασ και Επικοινωνιϊν (ΨΥΕ), μζςα ςτα οποία θ
παρουςία τθσ μουςικισ ςυνδζεται με κάκε πλευρά τθσ κακθμερινισ ηωισ του ανκρϊπου.
Θ ανακεϊρθςθ των Υρογραμμάτων Χπουδϊν προςβλζπει ςτθν πραγμάτωςθ ενόσ
αποτελεςματικοφ και δθμιουργικοφ ςχολείου. Χκοπόσ είναι θ ανάπτυξθ μακθτοκεντρικϊν
Υρογραμμάτων Χπουδϊν, ανοικτϊν ςτθν ανάδειξθ διαχρονικϊν αξιϊν, προσ διαμόρφωςθ
δθμιουργικϊν και ςυνειδθτϊν πολιτϊν τθσ χϊρασ, του ζκνουσ, τθσ Ευρϊπθσ και τθσ
οικουμζνθσ. Βαςικζσ αρχζσ των νζων Υρογραμμάτων Χπουδϊν είναι θ φπαρξθ ςυνοχισ
εντόσ τουσ, αλλά και μεταξφ των γνωςτικϊν αντικειμζνων, αποβλζποντασ ςτθ μάκθςθ με
νόθμα, ςτθν οικειοποίθςθ βαςικϊν γνϊςεων, ςτθν εφαρμογι των νζων διδακτικϊν
μεκοδολογιϊν, ςτθν ανάπτυξθ μεταγνωςτικϊν δεξιοτιτων, ςτθν αξιοποίθςθ διδακτικϊν
εργαλείων των νζων τεχνολογιϊν, ςτθ διαφοροποιθμζνθ διδαςκαλία, ςτθ ςυμπερίλθψθ,
ςτθν ανάπτυξθ κοινωνικϊν δεξιοτιτων, ςτθν ενκάρρυνςθ των παιδιϊν ςε κζματα
αειφορίασ, πολιτότθτασ, αιςκθτικισ απόλαυςθσ, διαχρονικϊν αξιϊν, παράδοςθσ και
μφθςθσ ςτον ελλθνικό πολιτιςμό και κατ’ επζκταςθ ςε άλλουσ πολιτιςμοφσ. Ψα νζα
Υρογράμματα αφινουν ανοιχτοφσ χϊρουσ δράςθσ ςτουσ/ςτισ εκπαιδευτικοφσ, ϊςτε να
μποροφν να παρεμβαίνουν ςτθ διαμόρφωςθ τθσ διδαςκόμενθσ φλθσ, ανάλογα με το
επίπεδο των μακθτϊν/-τριϊν. Λδιαίτερθ προςοχι δίνεται ςτισ μεταβατικζσ τάξεισ, των
οποίων τα μακθςιακά αποτελζςματα διατυπϊνονται με ςαφινεια και με τρόπο
ιεραρχθμζνο και ςυνεχι. Ψα νζα Υρογράμματα ζχουν ωσ αφετθρία τα μακθςιακά
προςδοκϊμενα αποτελζςματα (γϋ ςτιλθ, τα οποία αντιςτοιχοφν ςτισ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ,
ςτάςεισ), δθλαδι όλα όςα χρειάηεται να γνωρίηει ο/θ μακθτισ/-τρια, να κατανοεί και να
μπορεί να εφαρμόςει μετά τθν ολοκλιρωςθ κάκε μακθςιακισ διαδικαςίασ. Θ ζμφαςθ
μετακινείται από το γνωςτικό αντικείμενο ςτθ διδακτικι διαδικαςία προσ τουσ/τισ
μακθτζσ/-τριεσ και τα προςδοκϊμενα αποτελζςματα μάκθςθσ, όπου θ βάςθ ςχεδιαςμοφ
είναι τα μακθςιακά αποτελζςματα και επομζνωσ όλεσ οι υπόλοιπεσ παράμετροι εξαρτϊνται
από τον κακοριςμό αυτϊν. Χτα νζα ΥΧ, επίςθσ, δίνεται ςθμαςία και ςτισ ενδεικτικζσ
δραςτθριότθτεσ, οι οποίεσ επιλζγονται με βάςθ τθν αντιςτοίχιςι τουσ κάκε φορά με το
προςδοκϊμενο μακθςιακό αποτζλεςμα. Ψα νζα Υρογράμματα Χπουδϊν, ακόμθ,
προβλζπεται να είναι κατάλλθλα και για ψθφιακι αποτφπωςθ και ςυμβατά με τθ μορφι
εφχρθςτου υπερμεςικοφ υλικοφ, κάτι που κακιςτά πολφ εφκολθ τθν προςβαςιμότθτά τουσ.
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Χτο Υρόγραμμα Χπουδϊν τθσ Πουςικισ, τα προςδοκϊμενα αποτελζςματα
αναφζρονται ςε όλεσ τισ εκφάνςεισ τθσ μουςικισ αγωγισ –καλλιζργεια μουςικότθτασ,
μουςικϊν δεξιοτιτων, δθμιουργικισ ζκφραςθσ– που μποροφν να πραγματοποιθκοφν ςτο
πλαίςιο τθσ υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ. Αναπτφςςονται ςπειροειδϊσ, διαρκρωμζνα εντόσ
τεςςάρων Κεματικϊν Υεδίων, και επιτυγχάνονται μζςα από τθν εφαρμογι βιωματικϊν και
ενεργθτικϊν μουςικϊν δραςτθριοτιτων με ςυγκεκριμζνθ ςτόχευςθ και οργανωμζνο
πλαίςιο. Ψα προςδοκϊμενα μακθςιακά αποτελζςματα πθγάηουν από τισ επιδιϊξεισ του
μακιματοσ τθσ Mουςικισ ςε ςχζςθ με τθν ολοκλθρωμζνθ ανάπτυξθ τθσ προςωπικότθτασ
του παιδιοφ και του/τθσ νζου/-ασ, τθν καλλιζργεια ςτάςεων και αξιϊν και ακόμθ ςε ςχζςθ
με τθ ςφνδεςθ τθσ μουςικισ με τθν ευρφτερθ κοινωνία, τθν ιςτορία του ανκρϊπου και το
περιβάλλον του (φυςικό και ανκρωπογενζσ). Θ ολιςτικι αυτι προςζγγιςθ του μουςικοφ
φαινομζνου, μζςα από τθν ενεργι ςυμμετοχι του/τθσ μακθτι/-τριασ ςε δθμιουργικζσ και
βιωματικζσ δράςεισ ςε όλο το φάςμα τθσ μακθτικισ ηωισ του/τθσ, μπορεί να δθμιουργιςει
τισ προχποκζςεισ για τθν ανάπτυξθ μιασ διά βίου ςχζςθσ του/τθσ με τθν τζχνθ τθσ
μουςικισ.

Β. ΚΟΠΟΘΕΙΑ
Χκοπόσ του μακιματοσ τθσ Πουςικισ είναι θ καλλιζργεια τθσ μουςικότθτασ και των
μουςικϊν δεξιοτιτων των μακθτϊν/-τριϊν μζςα από τθ διδαςκαλία ποικίλων πρακτικϊν
τθσ μουςικισ ςτο πλαίςιο αλλθλεπίδραςθσ και αλλθλοςυμπλιρωςθσ εμπειρικισ και
κεωρθτικισ γνϊςθσ. Απϊτεροσ ςκοπόσ είναι θ καλλιζργεια ςτάςεων και αξιϊν των παιδιϊν:
αιςκθτικι καλλιζργεια, αιςκθτικι κρίςθ, αντίλθψθ μθνυμάτων τθσ μουςικισ, διαμόρφωςθ
ςυμπεριφοράσ κατά τθ διάρκεια μουςικϊν και καλλιτεχνικϊν γεγονότων – ςυναυλία,
ζκκεςθ εικαςτικϊν ζργων, κεατρικι παράςταςθ. Υροωκείται θ ανάπτυξθ μουςικϊν
δεξιοτιτων και γνϊςεων των μακθτϊν/-τριϊν μζςα από επικζντρωςθ ςε προςφερόμενεσ
ουςιϊδεισ, βαςικζσ, ιεραρχθμζνεσ και ςυςτθματικά δομθμζνεσ από τάξθ ςε τάξθ γνϊςεισ
και μζςα από δραςτθριότθτεσ που επικεντρϊνονται ςτουσ άξονεσ διδακτικισ τθσ μουςικισ:
μουςικι ακρόαςθ, μουςικι εκτζλεςθ και μουςικι δθμιουργία, όπωσ κα αναφερκεί
παρακάτω, δραςτθριότθτεσ μουςικισ ανάγνωςθσ και γραφισ με κατάλλθλο τρόπο και
ανάλογα με τθν θλικία των παιδιϊν, κακϊσ και βιωματικζσ δραςτθριότθτεσ ανάπτυξθσ τθσ
φανταςίασ και δθμιουργικότθτασ. Θ καλλιζργεια τθσ μουςικότθτασ, τθσ ζμφυτθσ ικανότθτασ
του ανκρϊπου για καλλιτεχνικι και δθμιουργικι ζκφραςθ, αποβλζπει ςτθν ολοκλθρωμζνθ
ανάπτυξθ τθσ προςωπικότθτάσ του/τθσ μακθτι/-τριασ και παράλλθλα ςτθ δθμιουργία μιασ
διά βίου ςχζςθσ του/τθσ με τθν τζχνθ τθσ μουςικισ.
Χυνοπτικά, ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ το μάκθμα τθσ
Πουςικισ περιλαμβάνει γενικοφσ ςτόχουσ–προςδοκϊμενα αποτελζςματα (γνϊςεισ,
δεξιότθτεσ, ςτάςεισ), ςτο πλαίςιο των οποίων οι μακθτζσ/-τριεσ αναμζνεται:
− Ρα αναπτφξουν δεξιότθτεσ ενεργθτικισ μουςικισ ακρόαςθσ.
− Ρα αναπτφξουν τισ φωνθτικζσ τουσ δεξιότθτεσ.
− Ρα αναπτφξουν δεξιότθτεσ ςτθν εκτζλεςθ μουςικϊν οργάνων.
− Ρα αναπτφξουν δεξιότθτεσ αυτοςχεδιαςμοφ και ςφνκεςθσ μουςικισ.
− Ρα αποκτιςουν γνϊςεισ και να αναπτφξουν δεξιότθτεσ
αποκωδικοποίθςθσ διαφόρων ειδϊν μουςικισ ςθμειογραφίασ.

ανάγνωςθσ.

και

− Ρα αποκτιςουν γνϊςεισ ωσ προσ τα βαςικά μουςικά ςτοιχεία υφισ (ρυκμόσ, μελωδία,
μορφι, θχόχρωμα, δυναμικι αγωγι, ρυκμικι αγωγι, ςυνιχθςθ) και τουσ διαφορετικοφσ
τρόπουσ με τουσ οποίουσ αυτά ςυνδυάηονται ςτα διάφορα είδθ και ςτιλ μουςικισ.
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− Ρα αποκτιςουν και να ενιςχφςουν κετικζσ ςτάςεισ και ςυμπεριφορζσ ςε ςχζςθ με τθν
ακρόαςθ, εκτζλεςθ και δθμιουργία μουςικισ.
− Ρα αποκτιςουν ςυνείδθςθ του ρόλου τθσ μουςικισ διαχρονικά και ςυγχρονικά ςτθ ηωι
του ανκρϊπου.
− Ρα δθμιουργοφν ςυνδζςεισ μεταξφ του επιςτθμονικοφ και καλλιτεχνικοφ πεδίου τθσ
μουςικισ και άλλων επιςτθμονικϊν ι καλλιτεχνικϊν πεδίων.
− Ρα αποκτιςουν ςυνείδθςθ τθσ κζςθσ και των λειτουργιϊν που επιτελεί θ μουςικι ςτθ
ςφγχρονθ μεταβιομθχανικι και πολυπολιτιςμικι κοινωνία, ςτο πλαίςιο τθσ εποχισ τθσ
πλθροφορίασ που διανφουμε ςιμερα.
Επιπλζον, ςτο μάκθμα τθσ Πουςικισ ςυμπεριλαμβάνονται και ειδικοί ςτόχοι/
προςδοκϊμενα αποτελζςματα, όπωσ o/θ μακθτισ/τρια:
− Ρα ακοφει προςεκτικά τουσ ιχουσ και τθ μουςικι, να ανταποκρίνεται με ποικίλουσ
τρόπουσ (π.χ. με κίνθςθ, με τραγοφδι) και να αναγνωρίηει τα ςυςτατικά ςτοιχεία και τισ
ζννοιεσ τθσ μουςικισ: μελωδία, ρυκμό, δυναμικι αγωγι, ρυκμικι αγωγι, θχόχρωμα,
ςυνιχθςθ, δομι κ.ά. με αυξθμζνθ αντιλθπτικότθτα, ςυντονιςμό, εκφραςτικι ελευκερία
και πρωτοβουλία, εκδθλϊνοντασ τα ςυναιςκιματα και τθν αιςκθτικι του/τθσ ςυγκίνθςθ.
− Ρα χρθςιμοποιεί τθ φωνι του/τθσ ελζγχοντασ τθν άρκρωςθ, τθν τονικι και ρυκμικι
ακρίβεια, τα δυναμικά και εκφραςτικά ςτοιχεία (π.χ. φράςεισ και αναπνοζσ),
επεκτείνοντασ τθ φωνθτικι του/τθσ ζκταςθ και αναπτφςςοντασ τθν ακουςτικι του/τθσ
μνιμθ και τθν ερμθνευτικι του/τθσ ικανότθτα.
− Ρα εξοικειϊνεται με τθν παραγωγι μουςικϊν ιχων και να αποδίδει, με αυξανόμενο
ζλεγχο τθσ τεχνικισ, ςφνκετα ρυκμικά και μελωδικά ςχιματα, ςυνοδείεσ και ςυνθχιςεισ
(ρυκμικζσ – μελωδικζσ), μουςικά ζργα με τθ φωνι, με μουςικά όργανα κακοριςμζνου και
μθ κακοριςμζνου τονικοφ φψουσ, με βάςθ τθν ακουςτικι του/τθσ μνιμθ και τθ χριςθ
ςυμβατικισ ι μθ ςυμβατικισ ςθμειογραφίασ.
− Ρα εξερευνά, να δθμιουργεί, να επιλζγει και να οργανϊνει τουσ ιχουσ, ςυνκζτοντασ και
αυτοςχεδιάηοντασ με δεξιότθτα, φανταςία και ελευκερία χρθςιμοποιϊντασ τθ φωνι ι
μουςικά όργανα (ςυμβατικά ι αυτοςχζδια), το ςϊμα ι άλλα αυτοςχζδια μζςα και
ακόμθ κατάλλθλο μουςικό πρόγραμμα ι διαλογικό εκπαιδευτικό λογιςμικό.
− Ρα αντιλαμβάνεται διαιςκθτικά πϊσ τα μουςικά ςτοιχεία ςυνδυάηονται και
οργανϊνονται με ςυγκεκριμζνουσ τρόπουσ, για να διαμορφωκεί ζνα αιςκθτικό
αποτζλεςμα, και να περιγράφει με απλοφσ όρουσ τθ μουςικι που ζχει ακοφςει,
τραγουδιςει ι παίξει, αναπτφςςοντασ παράλλθλα ςτοιχειϊδεισ γνϊςεισ μουςικισ
ορολογίασ.
− Ρα επεκτείνει τθ γνωριμία του/τθσ με τθ μουςικι διαφόρων τόπων, παραδόςεων,
εποχϊν, κακϊσ και με τον πολιτιςμικό ρόλο τθσ μουςικισ διαχρονικά, ςυγχρονικά και
γεωγραφικά, και να αναγνωρίηει ομοιότθτεσ, διαφορζσ και αλλθλεπιδράςεισ ςτο πλαίςιο
διαφόρων μουςικϊν ιδιωμάτων.
− Ρα διαπιςτϊνει τθ ςχζςθ τθσ μουςικισ με άλλεσ τζχνεσ διαχρονικά ςε μια ολιςτικι
προςζγγιςθ τθσ τζχνθσ τθσ μουςικισ.
− Ρα ςυνεργάηεται και να αλλθλεπιδρά με άλλουσ/-εσ, να αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ και
να προτείνει ιδζεσ και δθμιουργικζσ «λφςεισ», ςυμμετζχοντασ ενεργά και με
αυτοπεποίκθςθ ςε ατομικζσ, ομαδικζσ ι ομαδοςυνεργατικζσ δραςτθριότθτεσ,
ςυνειδθτοποιϊντασ ςταδιακά, ζςτω και διαιςκθτικά, τον προςωπικό του/τθσ ρόλο, τθ
ςυμβολι των άλλων, τθν ανάγκθ ςεβαςμοφ και αποδοχισ του άλλου και τθν ζνταξθ όλων
αυτϊν ςτο πλαίςιο τθσ μουςικισ ενεργοποίθςθσ και δθμιουργίασ ςε ζνα «όλο».
Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
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Γ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ – ΘΕΜΑΣΙΚΑ ΠΕΔΙΑ
Ψο Υρόγραμμα Χπουδϊν Πουςικισ αποτελεί μια πρόταςθ θ οποία γίνεται με όραμα
τον ςταδιακό μεταςχθματιςμό τθσ παιδείασ, ςτθ βάςθ μιασ πραγματιςτικισ προςζγγιςθσ
του ςχολείου, αξιοποιϊντασ τισ υπάρχουςεσ κεςμοκετιςεισ, τισ λειτουργικζσ δομζσ και το
ανκρϊπινο δυναμικό του. Ψο Υρόγραμμα Χπουδϊν Πουςικισ για το Δθμοτικό αποτελεί ζνα
ανοικτό και ευζλικτο ΥΧ, το οποίο διευκολφνει τον/τθν εκπαιδευτικό να οργανϊςει και να
ςχεδιάςει το μάκθμα τθσ Πουςικισ ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ και τα ενδιαφζροντα των
μακθτϊν/-τριϊν του/τθσ, ακολουκϊντασ τθν αρχι τθσ διαφοροποιθμζνθσ διδαςκαλίασ,
μζςα από καινοτόμεσ διδακτικζσ προςεγγίςεισ, και αξιοποιϊντασ τισ δυνατότθτεσ των νζων
τεχνολογιϊν και τθσ ψθφιακισ εκπαίδευςθσ. Ψα παραπάνω προχποκζτουν τθν φπαρξθ του
μακιματοσ τθσ Πουςικισ ωσ ενόσ αυτόνομου, διακριτοφ γνωςτικοφ αντικειμζνου ςτο
πλαίςιο του μακιματοσ τθσ Αιςκθτικισ Αγωγισ, όπωσ ιςχφει ςιμερα ςτα ωρολόγια
προγράμματα του Δθμοτικοφ και του Γυμναςίου. Ψο ΥΧ Πουςικισ ζχει διαμορφωκεί με
βάςθ τζςςερισ άξονεσ, τουσ οποίουσ ο/θ εκπαιδευτικόσ επιλζγει κάκε φορά ανάλογα με τα
προςδοκϊμενα αποτελζςματα και ςτθ ςυνζχεια ςχεδιάηει τισ αντίςτοιχεσ δραςτθριότθτεσ
μάκθςθσ. Σι τζςςερισ άξονεσ διαμόρφωςθσ του ΥΧ Πουςικισ είναι:
− Θ αντίλθψθ των ςτοιχείων και των εννοιϊν τθσ μουςικισ.
− Θ απόκτθςθ μουςικϊν δεξιοτιτων.
− Θ απόκτθςθ γνωςτικϊν δεξιοτιτων.
− Θ κοινωνικι και ςυναιςκθματικι ανάπτυξθ .
Κζματα, επίςθσ, που αφοροφν θκικζσ, πολιτιςμικζσ, κοινωνικζσ αξίεσ, πολιτιςμό και
περιβάλλον είναι διάχυτα ςε όλο το Υρόγραμμα Χπουδϊν μουςικισ.
Πε βάςθ τον ςκοπό του μακιματοσ τθσ Πουςικισ, τα γενικά και τα ειδικά
προςδοκϊμενα μακθςιακά αποτελζςματα, κακϊσ και τουσ τζςςερισ προαναφερόμενουσ
άξονεσ, το Υρόγραμμα Χπουδϊν τθσ Πουςικισ διαμορφϊνεται ςε τζςςερα Κεματικά
Υεδία, τα οποία περιλαμβάνουν αντίςτοιχα περιεχόμενα.
Κεωρείται πολφ ςθμαντικό για τθ μουςικι παιδεία των μακθτϊν/-τριϊν να
οργανϊνεται θ διδαςκαλία γφρω από Κεματικά Υεδία, τα οποία ςυνδζουν τισ γνϊςεισ και
τισ δεξιότθτεσ που αποκτοφν οι μακθτζσ/-τριεσ με τθ μουςικι ωσ μορφι επικοινωνίασ, τόςο
με τον εξωτερικό κόςμο (φυςικό και ανκρωπογενζσ περιβάλλον) όςο και με τον εςωτερικό
κόςμο τουσ. Ψο Υρόγραμμα Χπουδϊν τθσ Πουςικισ ζχει ωσ ςτόχο τθ δθμιουργία πολιτϊν
οι οποίοι κα ζχουν μια υγιι ςχζςθ με τον εςωτερικό τουσ κόςμο και μια επικοινωνιακι
ςχζςθ με το άμεςο περιβάλλον τουσ (φυςικό, τεχνθτό, κοινωνικό και πολιτιςμικό), από το
οποίο αντλοφν ζμπνευςθ και ερεκίςματα και για του οποίου τθν αειφόρο ανάπτυξθ
ενδιαφζρονται. Θ απαιτοφμενθ αλλαγι του τρόπου εκμετάλλευςθσ τθσ φφςθσ και θ ανάγκθ
προςταςίασ τθσ κακιςτοφν αναγκαία τθ ςυνειδθτοποίθςθ τθσ ανάγκθσ για προςανατολιςμό
ςε ανανεϊςιμεσ μορφζσ ενζργειασ και ςε πιο βιϊςιμεσ μορφζσ ανάπτυξθσ. Θ αναφορά του
Υρογράμματοσ Χπουδϊν ςε δθμοτικά τραγοφδια και ςε τραγοφδια, παλαιότερα και
ςφγχρονα, με κζμα το περιβάλλον (λουλοφδια, πουλιά, κάλαςςα, διαχείριςθ
απορριμμάτων), τα οποία καλλιεργοφν τθν αγάπθ για τθ φφςθ, ςε ςυνδυαςμό με
δραςτθριότθτεσ και ςυηιτθςθ, ςυγκινοφν και εμπνζουν τα παιδιά και εγείρουν
προβλθματιςμοφσ για το περιβάλλον και τθ ςτάςθ τουσ προσ αυτό.
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Ψα Κεματικά Υεδία του ΥΧ οργανϊνονται ωσ εξισ:
Κεματικό Υεδίο 1. Ζννοιεσ και βαςικά ςτοιχεία τθσ μουςικισ.
Κεματικό Υεδίο 2. Eίδθ τθσ μουςικισ ςυγχρονικά, διαχρονικά και γεωγραφικά.
Κεματικό Υεδίο 3. Χφνδεςθ τθσ μουςικισ με άλλεσ τζχνεσ και επιςτιμεσ.
Κεματικό Υεδίο 4. Θ μουςικι ςτθ ηωι εντόσ και εκτόσ ςχολείου.
Ψα τζςςερα Κεματικά Υεδία περιλαμβάνουν ςυγκεκριμζνα περιεχόμενα και ζννοιεσ,
οι οποίεσ αναπτφςςονται ςπειροειδϊσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ υποχρεωτικισ
εκπαίδευςθσ. Πε βάςθ τα περιεχόμενα του κάκε Κεματικοφ Υεδίου προκφπτουν επιμζρουσ
Κεματικζσ Ενότθτεσ, ςτισ οποίεσ διατυπϊνονται αντίςτοιχα προςδοκϊμενα αποτελζςματα.
Υροτείνονται ενδεικτικζσ δραςτθριότθτεσ οι οποίεσ ακολουκοφν ζνα ςπονδυλωτό ςχιμα
ανζλιξθσ, από το απλό ςτο ςφνκετο και από τθν πράξθ ςτθ κεωρία. Είναι δυνατόν κατά τθ
διδακτικι πράξθ τα Κεματικά Υεδία και τα προςδοκϊμενα αποτελζςματα να διαπλζκονται
και να βρίςκονται ςε αλλθλεπίδραςθ.
Tο Υρόγραμμα Χπουδϊν τθσ Πουςικισ παρουςιάηεται ςε μορφι πίνακα με τζςςερισ
ςτιλεσ, ωσ εξισ: Χε κάκε ομάδα τάξεων, Αϋ και Βϋ τάξθ, Γϋ και Δϋ τάξθ, Εϋ και Χτϋ τάξθ,
αντιςτοιχοφν πίνακεσ οργανωμζνοι με βάςθ τα τζςςερα Κεματικά Υεδία που
προαναφζρκθκαν. Χε κακζνα από τα τζςςερα Κεματικά Υεδία περιλαμβάνονται αντίςτοιχα:
Κεματικζσ Ενότθτεσ, προςδοκϊμενα μακθςιακά αποτελζςματα (γνϊςεισ, δεξιότθτεσ,
ςτάςεισ) και ενδεικτικζσ δραςτθριότθτεσ - Υρόςκετο Ωλικό. Ψα περιεχόμενα του
Υρογράμματοσ Χπουδϊν παρουςιάηονται ςτισ πρϊτεσ δφο ςτιλεσ (από αριςτερά).
Χυγκεκριμζνα, για παράδειγμα ςτο Κεματικό Υεδίο 1 «Ζννοιεσ και βαςικά ςτοιχεία τθσ
μουςικισ», το περιεχόμενo προςδιορίηεται από τισ αντίςτοιχεσ Κεματικζσ Ενότθτεσ, 1.1
Υαλμόσ-Φυκμόσ, 1.2. Ψονικό φψοσ-Πελωδία, 1.3. Πορφι, 1.4. Δυναμικι Αγωγι, 1.5.
Φυκμικι Αγωγι, 1.6. Θχόχρωμα, 1.7. Χυνιχθςθ. Χτο Κεματικό Υεδίο 2 «Είδθ τθσ μουςικισ
ςυγχρονικά, διαχρονικά και γεωγραφικά» αντιςτοιχοφν οι Κεματικζσ Ενότθτεσ: 2.1.
Ελλθνικι μουςικι παράδοςθ. Δθμοτικι μουςικι, 2.2. Βυηαντινι εκκλθςιαςτικι μουςικι (για
τισ τάξεισ Αϋ-Δϋ Δθμοτικοφ), 2.2. Πελοποιθμζνθ ποίθςθ (για τισ τάξεισ Εϋ και Χτϋ), 2.3.
Πελοποιθμζνθ ποίθςθ-Ζλλθνεσ τραγουδοποιοί (για τισ τάξεισ Αϋ-Δϋ), 2.3. Ζντεχνθ ελλθνικι
μουςικι-Βυηαντινι μουςικι και ζντεχνθ δυτικι μουςικι (για τισ τάξεισ Εϋ και Χτϋ), 2.4.
Ζντεχνθ δυτικι μουςικι (για τισ τάξεισ Αϋ-Δϋ), 2.4. Πουςικζσ του κόςμου (για τισ τάξεισ Εϋ
και Χτϋ), 2.5. Πουςικζσ του κόςμου (για τισ τάξεισ Αϋ-Δϋ), 2.5. Δθμοφιλι μουςικά ρεφματα
του 20οφ και 21ου αιϊνα (για τισ τάξεισ Εϋ και Χτϋ).
Χτο Κεματικό Υεδίο 3 «Χφνδεςθ τθσ μουςικισ με άλλεσ τζχνεσ και επιςτιμεσ»
αντιςτοιχοφν οι Κεματικζσ Ενότθτεσ: 3.1. Πουςικι και άλλεσ τζχνεσ, 3.2. Πουςικι και άλλα
μακιματα, ενϊ ςτο Κεματικό Υεδίο 4 «Θ μουςικι ςτθ ηωι, εντόσ και εκτόσ του ςχολείου»
αντιςτοιχοφν οι Κεματικζσ Ενότθτεσ: 4.1. Χχολικζσ εκδθλϊςεισ, 4.2. Εκπαιδευτικά
προγράμματα άτυπθσ εκπαίδευςθσ. Εκπαιδευτικζσ ςυναυλίεσ και 4.3 Πουςειακι Αγωγι.
Χτθν τρίτθ ςτιλθ του πίνακα παρουςιάηονται τα προςδοκϊμενα μακθςιακά αποτελζςματα
(γνϊςεισ, δεξιότθτεσ, ςτάςεισ), ενϊ ςτθν τζταρτθ ςτιλθ παρουςιάηονται προτεινόμενεσ
ενδεικτικζσ δραςτθριότθτεσ - Υρόςκετο Ωλικό.
Κα πρζπει να ςθμειωκεί ότι οι υποκατθγορίεσ του Κεματικοφ Υεδίου 2
διαφοροποιοφνται ςτισ διάφορεσ τάξεισ (Αϋ-Βϋ, Γϋ-Δϋ και Εϋ-Χτ’) ανάλογα με τουσ
μακθςιακοφσ ςτόχουσ και τθν θλικία των παιδιϊν. Θ διαφοροποίθςθ αυτι οφείλεται ςτθν
ζνταξθ τθσ μουςικισ τθσ Σρκόδοξθσ Ανατολικισ Εκκλθςίασ-Βυηαντινι μουςικι ςτθν ζντεχνθ
ελλθνικι μουςικι, κάτι που υποςτθρίηεται με βάςθ τθ ςφγχρονθ μουςικολογικι ζρευνα (βλ.
παρακάτω Καινοτομίεσ του επικαιροποιθμζνου Προγράμματοσ Σπουδών Μουςικισ για το
Δθμοτικό). Θ ζνταξθ και θ ςυςχζτιςθ τθσ βυηαντινισ μουςικισ με τθν ζντεχνθ ελλθνικι
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μουςικι πραγματοποιείται ςτθ Κεματικι Ενότθτα 2.3. «ϋΕντεχνθ ελλθνικι μουςικιΒυηαντινι μουςικι και ζντεχνθ δυτικι μουςικι», των τάξεων Ε ϋκαι Χτϋ. Χτισ προθγοφμενεσ
τάξεισ (Αϋ-Δϋ), θ βυηαντινι μουςικι ςυμπεριλαμβάνεται ωσ διακριτι υποενότθτα.
Ψα περιεχόμενα των Κεματικϊν Υεδίων (Κεματικζσ Ενότθτεσ, προςδοκϊμενα
αποτελζςματα) ορίηονται ςφμφωνα με τουσ ςτόχουσ, τθ διδακτικι μεκοδολογία και τθ
φιλοςοφία του Υρογράμματοσ Χπουδϊν Πουςικισ και περιλαμβάνονται πιο αναλυτικά
ςτον Σδθγό Εκπαιδευτικοφ, ςτο Επιμορφωτικό Ωλικό και ςτα αναμενόμενα βιβλία μουςικισ
για το Δθμοτικό (Βιβλίο μακθτι/-τριασ, Ψετράδιο μακθτι/-τριασ), επίςθσ ςτο Ανκολόγιο
Πουςικϊν Ξειμζνων και ςτον Εργαςτθριακό Σδθγό. Χε κάκε τάξθ-ομάδα τάξεων (Αϋ-Βϋ, ΓϋΔ ϋ, Εϋ-Χτϋ) τα προςδοκϊμενα μακθςιακά αποτελζςματα και οι ενδεικτικζσ δραςτθριότθτεσΥρόςκετο υλικό διαμορφϊνονται με βάςθ το τρίπτυχο των μουςικϊν δραςτθριοτιτων
(ακρόαςθ, τραγοφδι, παίξιμο οργάνων, αυτοςχεδιαςμό και ςφνκεςθ), το οποίο
παρουςιάηεται αναλυτικά παρακάτω ςτθν ενότθτα «Διδακτικι πλαιςίωςθ». Ζτςι, ο/θ
εκπαιδευτικόσ Πουςικισ χρθςιμοποιεί το τρίπτυχο αυτό των μουςικϊν δραςτθριοτιτων για
να αξιοποιιςει τα περιεχόμενα τθσ τρίτθσ και τζταρτθσ ςτιλθσ, ϊςτε να διαμορφϊςει τθ
ςειρά των μακθμάτων του/τθσ και το περιεχόμενό τουσ με περικϊριο ευελιξίασ, ανάλογα
με τισ ιδιαίτερεσ ανάγκεσ και προτιμιςεισ των μακθτϊν/-τριϊν και τισ δικζσ του/τθσ
ικανότθτεσ και δεξιότθτεσ.
Ψα Κεματικά Υεδία του ΥΧ Πουςικισ ζχουν ςτόχο να διευκολφνουν τθν ολιςτικι
προςζγγιςθ των μακθμάτων και να δθμιουργιςουν ευκαιρίεσ για διακεματικζσ και
διεπιςτθμονικζσ ςυνδζςεισ μεταξφ τθσ μουςικισ και των άλλων τεχνϊν, κακϊσ και των
άλλων γνωςτικϊν αντικειμζνων του Υρογράμματοσ Χπουδϊν. Σ απϊτεροσ ςκοπόσ είναι να
προςδϊςουν ςτον ςχεδιαςμό των μακθμάτων τθσ Πουςικισ εςωτερικι ςυνοχι με κεντρικι
κατεφκυνςθ τθ διαςφνδεςθ του ςχολείου με τθν πραγματικότθτα και τθ δθμιουργία
πολιτϊν, οι οποίοι κα χρθςιμοποιιςουν τισ δεξιότθτεσ και τισ γνϊςεισ που ζχουν αποκτιςει
ςτο μάκθμα τθσ Πουςικισ για τθ βελτίωςθ τθσ αιςκθτικισ τουσ καλλιζργειασ και για μια
διά βίου ολιςτικι καλλιζργεια και μόρφωςθ. Σι ενδεικτικζσ δραςτθριότθτεσ, επίςθσ,
αποτελοφν προτάςεισ και δεν εξαντλοφν τισ δυνατότθτεσ του/τθσ εκπαιδευτικοφ. Ζχουν
δθμιουργθκεί με ςκοπό να περιγράψουν με περιςςότερο πρακτικό τρόπο τθν εφαρμογι
των ιδεϊν του Υρογράμματοσ Χπουδϊν. Ωπάρχει θ δυνατότθτα ο/θ εκπαιδευτικόσ
Πουςικισ να τισ χρθςιμοποιιςει ωσ πθγι ζμπνευςθσ προκειμζνου να διαμορφϊςει ωσ ζναν
βακμό το δικό του/τθσ πρόγραμμα, το οποίο κα είναι προςαρμοςμζνο ςτισ ιδιαίτερεσ
ςυνκικεσ που χαρακτθρίηουν τθν κάκε τάξθ, το κάκε ςχολείο, τον/τθν κάκε μακθτι/-τρια.
Καινοτομίεσ του επικαιροποιθμζνου Προγράμματοσ πουδών Μουςικισ για το Δθμοτικό
Ωπό τθν οπτικι τθσ Πουςικολογίασ
− Ανάδειξθ μζςα από τθ δομι του Υρογράμματοσ Χπουδϊν Πουςικισ τθσ εννοιολογικισ
διάκριςθσ μεταξφ ζντεχνθσ, δθμοφιλοφσ μουςικισ και παραδοςιακισ μουςικισ,
κατθγοριϊν που ζχουν οριςτεί με βάςθ αντικειμενικά επιςτθμονικά κριτιρια, κακϊσ θ
ςφγχρονθ επιςτθμονικι άποψθ υποςτθρίηει ότι ο όροσ «ζντεχνθ» *μουςικι+ αναφζρεται
«ςτθ διαφορετικι διαδικαςία, ςτισ διαφορετικζσ προχποκζςεισ και ςτθ διαφορετικι
δομικι υφι του τελικοφ καλλιτεχνικοφ προϊόντοσ μιασ μουςικισ δραςτθριότθτασ, όπωσ
αυτι, λ.χ. του Ξαλομοίρθ ι του Χκαλκϊτα, χωρίσ όμωσ ο όροσ αυτόσ να υπονοεί τθν
«υποβίβαςθ άλλων μορφϊν μουςικισ δραςτθριότθτασ ςε «μθ-τζχνθ»».
− Ανάδειξθ μζςα από τθ δομι του Υρογράμματοσ Χπουδϊν τθσ διακριτότθτασ τθσ ζντεχνθσ
ελλθνικισ μουςικισ ωσ παραμζτρου του ελλθνικοφ πολιτιςμικοφ κεφαλαίου. Λδιάηουςεσ
είναι οι περιπτϊςεισ των Γιάννθ Ξωνςταντινίδθ (Ξ. Γιαννίδθ) και Πίκθ Κεοδωράκθ, ςτθ
μουςικι των οποίων ςυνδυάηονται υποδειγματικά τόςο θ ζντεχνθ όςο και θ δθμοφιλισ
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μουςικι δθμιουργία. Λδιαίτερα ο Π. Κεοδωράκθσ, πζρα από το μεγάλο ζργο δθμοφιλοφσ
μουςικισ με τθν οποία ςυνδζκθκε θ ζκφραςθ «ζντεχνο-λαϊκό», όροσ αμφιςβθτοφμενοσ
επιςτθμονικά, και τθν εναςχόλθςι του με το πολιτικό τραγοφδι ςε μια ςυγκεκριμζνθ
χρονικι περίοδο, παριγαγε και ζνα πολφ αξιόλογο ζργο ςε ποςότθτα και ποιότθτα
ζντεχνθσ μουςικισ, θ οποία μζςα από μουςικά ςτοιχεία υφισ, ςυνδζςεισ με λογοτεχνικά
κείμενα και οραματιςμοφσ και ςτοχαςμοφσ του, αναδείχκθκε ωσ απόλυτθ ζκφραςθ τθσ
ελλθνικισ ψυχισ.
− Ζνταξθ τθσ βυηαντινισ μουςικισ ςτθν ζντεχνθ ελλθνικι μουςικι ωσ ζντεχνθσ μουςικισ
τθσ μεςαιωνικισ Ελλάδασ, κακϊσ θ εκκλθςιαςτικι μουςικι ςτον ελλαδικό χϊρο ζχει όλα
τα χαρακτθριςτικά τθσ ζντεχνθσ μουςικισ, όπωσ επϊνυμθ δθμιουργία, διάδοςθ μζςω
ςθμειογραφίασ και γραπτϊν κειμζνων, κεωρθτικι τεκμθρίωςθ, ςυςτθματικι μελζτθ
μζςω μακθτείασ και οργανωμζνθσ εκπαίδευςθσ, ςε αντιδιαςτολι με τθν παραδοςιακι
μουςικι που βαςίηεται κυρίωσ ςτθν προφορικότθτα. Υαρότι αντίςτοιχα θ εκκλθςιαςτικι
μουςικι του δυτικοφ Πεςαίωνα ςυμπεριλαμβάνεται ςτα εγχειρίδια τθσ ιςτορίασ τθσ
Πουςικισ, δε ςυνζβαινε κάτι τζτοιο μζχρι πρόςφατα για τθν εκκλθςιαςτικι μουςικι ςτον
ελλαδικό χϊρο. Υαραδόξωσ, θ μουςικι τθσ Ανατολικισ Σρκόδοξθσ Εκκλθςίασ, ευρφτατα
γνωςτι με τον όρο «Βυηαντινι μουςικι», απουςίαηε από τισ αναφορζσ ςτθν ελλθνικι
μουςικι δθμιουργία.
− Αναγραφι με ελλθνικοφσ χαρακτιρεσ των ξζνων κφριων ονομάτων που προζρχονται από
το κυριλλικό αλφάβθτο και με τθν απλοφςτερθ ορκογραφία ςτα ελλθνικά, π.χ.
Ψςαϊκόφςκι (αντί Ψςαϊκόφςκυ). Aναγραφι των ονομάτων που προζρχονται από το
λατινικό αλφάβθτο ςτθν πρϊτθ τουσ εμφάνιςθ με τθ διπλι γραφι (με ελλθνικοφσ
χαρακτιρεσ και ςε παρζνκεςθ με λατινικοφσ χαρακτιρεσ). Χτισ μετζπειτα εμφανίςεισ του
ίδιου ονόματοσ, για αποφυγι των παρενκζςεων που δυςχεραίνουν τθν ανάγνωςθ,
αναγραφι του ονόματοσ μόνο με ελλθνικοφσ χαρακτιρεσ. Ωσ προσ τουσ τίτλουσ των
ζργων, αρχικά αναγραφι τθσ ελλθνικισ μετάφραςισ τουσ και ςε παρζνκεςθ του
πρωτότυπου τίτλου τουσ, ϊςτε να ζχουν τθ δυνατότθτα οι εκπαιδευτικοί να ανατρζξουν
ςε πθγζσ, προκειμζνου να αντλιςουν περιςςότερεσ πλθροφορίεσ. Χε κάποιεσ λίγεσ
περιπτϊςεισ ςτισ οποίεσ δεν υπάρχει δόκιμθ ελλθνικι μετάφραςθ, αυτι παραλείπεται.
− Ξαταγραφι κατά πρϊτον ςτα ελλθνικά ξζνων όρων που είναι διαδεδομζνοι: για
παράδειγμα πριν από τθ διαδεδομζνθ λζξθ «refrain» προθγείται θ αναγραφι τθσ λζξθσ
ςτα ελλθνικά «επωδόσ», «ρεφρζν/ρεφρζν (refrain)».
Τπό τθν οπτικι των Παιδαγωγικών
− Ευελιξία: ευζλικτθ εφαρμογι από τον/τθν εκπαιδευτικό χωρίσ τθν ανάγκθ εκτεταμζνθσ
επιμόρφωςθσ. Υροςαρμόηεται ςε ποικίλα μακθςιακά περιβάλλοντα, λαμβάνοντασ υπόψθ
τισ ανάγκεσ διαφορετικϊν μακθτικϊν πλθκυςμϊν.
− Χυμφωνία περιεχομζνου και διακζςιμου ανά τάξθ αρικμοφ διδακτικϊν ωρϊν:
Δυνατότθτα εφαρμογισ ςε ρεαλιςτικό απαιτοφμενο χρόνο μζςα ςτο πλαίςιο του
προβλεπόμενου ωρολογίου προγράμματοσ, λαμβάνοντασ υπόψθ και τα μονοκζςια, τα
ολιγοκζςια, τα πολυπολιτιςμικά και τα ςχολεία ακριτικϊν περιοχϊν.
− Επιλογι του ρεπερτορίου με κριτιρια τθν καλλιτεχνικι ποιότθτα και τθν καταλλθλότθτα
ωσ προσ τον βακμό δυςκολίασ, τισ εκτάςεισ των φωνϊν και το περιεχόμενο ποιθτικϊν
κειμζνων ι ςτίχων. Πουςικά κομμάτια (ενδεικτικά) ςε απλό μουςικό κείμενο
προορίηονται για μουςικι πράξθ, ενϊ πιο ςφνκετα για δραςτθριότθτεσ ενεργθτικισ
ακρόαςθσ με ςυνοδεία απλϊν ι/και αυτοςχζδιων οργάνων.
− Διαδοχικι ςπειροειδισ διαςτρωμάτωςθ των προσ διδαςκαλία μουςικϊν ςτοιχείων ανά
τάξθ.
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− Ζμφαςθ ςτθ ρυκμομελωδικι και ςθμαςιολογικι ςχζςθ μουςικισ και προφορικοφ,
γραπτοφ λόγου (ποίθςθ, πεηογραφία), τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ και άλλων γλωςςϊν
καταγωγισ, μζςα από επιλεγμζνεσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ςυνδυαςμοί λζξεων, φράςεων,
παροιμιϊν με ρυκμικά ι μελωδικά μοτίβα, ενεργθτικι ακρόαςθ, θχθτικι και μουςικι
επζνδυςθ ιςτοριϊν, ποιθμάτων, παροιμιϊν.
− Ζνταξθ δραςτθριοτιτων «οπτικοποίθςθσ» ι εικαςτικισ απεικόνιςθσ τθσ μουςικισ (ενόσ
θχθτικοφ παραδείγματοσ, μιασ μουςικισ ζννοιασ, μιασ μουςικισ δομισ) και
δραςτθριοτιτων «μουςικοποίθςθσ» προϊόντων άλλων τεχνϊν (π.χ. εικαςτικά), οι οποίεσ
προάγουν τθ δθμιουργικότθτα και τθ φανταςία.
− Ζνταξθ απλϊν ενορχθςτρϊςεων με απλά μουςικά όργανα (μελωδικά και ρυκμικά
κρουςτά, πνευςτά) ςε δραςτθριότθτεσ μουςικισ εκτζλεςθσ.
− Ωπογράμμιςθ δεξιοτιτων ηωισ (δεξιότθτεσ κοινωνικισ ηωισ, δεξιότθτεσ διαμεςολάβθςθσ
και κοινωνικισ ενςυναίςκθςθσ), ςυνειδθτοποίθςθ του ςθμαντικοφ ρόλου τθσ μουςικισ
ςτισ διάφορεσ όψεισ τθσ κοινωνικισ ηωισ.
− Ζνταξθ τθσ διδακτικισ μεκοδολογίασ «Πάκθςθ βάςει ζργου».
− Ζνταξθ επιμζρουσ μεκόδων: ςπειροειδισ και ανακυκλωτικι εκπαιδευτικι διαδικαςία,
βιωματικότθτα, μακθτοκεντρικότθτα, κοινά αποφαςιςμζνθ ςτοχοκεςία- θμερολόγιο
μάκθςθσ, ςυνεργατικότθτα, διερευνθτικι – ανακαλυπτικι μάκθςθ, διακεματικότθτα,
διαπολιτιςμικότθτα.
− Ζνταξθ
τεχνικϊν:
κυμάμαι-ςυνδζω-εφαρμόηω,
ςκζψου/γράψε-ςυνεργάςουμοιράςου/παρουςίαςε, τι-πϊσ-πότε-γιατί-ποφ-ποιοσ, μελζτθ περίπτωςθσ, επίλυςθ
προβλιματοσ, διεξαγωγι πειράματοσ, προςομοιϊςεισ, παιχνίδι ρόλων, καταιγιςμόσ
ιδεϊν, εννοιολογικι χαρτογράφθςθ, παιχνίδια ςτρατθγικισ, διαλογικι ςυηιτθςθ,
ενκάρρυνςθ, αναςτοχαςμόσ-αυτοαξιολόγθςθ.
− Αξιοποίθςθ τθσ εξ αποςτάςεωσ διδαςκαλίασ και εξοικείωςθ των μακθτϊν/-τριϊν με τθ
χριςθ εργαλείων WEB2 για ςυνεργαςία μεταξφ τουσ και δθμιουργία μουςικισ και άλλων
δραςτθριοτιτων ςε ςυνκικεσ εξ αποςτάςεωσ διδαςκαλίασ. Tο ψθφιακό υλικό
περιλαμβάνει: οπτικοποιιςεισ, εννοιολογικοφσ χάρτεσ, βίντεο, κείμενα (π.χ. ςε *pdf.),
διαδραςτικζσ αςκιςεισ «πρακτικισ και εξάςκθςθσ», εικονικζσ περιθγιςεισ, λογιςμικά
ανοιχτοφ κϊδικα: εργαλεία δθμιουργίασ νοθτικϊν χαρτϊν, ςταυρόλεξων, ερωτιςεων
αντιςτοίχιςθσ, ερωτιςεων πολλαπλισ επιλογισ, ερωτιςεων ςωςτοφ-λάκουσ, εργαλεία
δθμιουργίασ διαδραςτικϊν βίντεο, χρονογραμμϊν, κολάη, παιχνιδιϊν μνιμθσ,
θλεκτρονικοφ βιβλίου, παρουςιάςεων, επεξεργαςίασ ιχου, δθμιουργίασ παρτιτοφρασ,
επεξεργαςίασ βίντεο και εικόνασ.
− Εφαρμογι των τεχνικϊν: «ανεςτραμμζνθ τάξθ», «κυμάμαι-ςυνδζω-εφαρμόηω» (Robert
M. Gagné, 1916-2002) ςτθν εξ αποςτάςεωσ ςφγχρονθ και αςφγχρονθ εκπαίδευςθ.
− Διαςφνδεςθ του ψθφιακοφ υλικοφ με κριτιρια ποιότθτασ από παιδαγωγικι και
τεχνολογικι άποψθ.
− Ζνταξθ του «ευρωπαϊκοφ πλαιςίου ψθφιακϊν ικανοτιτων» για τουσ πολίτεσ (European
Digital Competence).
− Υροϊκθςθ δεξιοτιτων 21ου αιϊνα: ανάπτυξθ δεξιοτιτων μάκθςθσ (δθμιουργικότθτα,
κριτικι ςκζψθ, ςυνεργατικότθτα, επικοινωνία), δεξιοτιτων του νου (ςτρατθγικι ςκζψθ,
επίλυςθ προβλθμάτων, μελζτθ περιπτϊςεων, πλάγια ςκζψθ, ρουτίνεσ ςκζψθσ,
αναςτοχαςμόσ, υπολογιςτικι ςκζψθ), δεξιοτιτων ηωισ (πρωτοβουλία, αυτενζργεια,
οργανωτικι ικανότθτα κτλ.) και δεξιοτιτων τεχνολογίασ και επιςτιμθσ (ψθφιακόσ και
τεχνολογικόσ γραμματιςμόσ, ςυνδυαςτικζσ δεξιότθτεσ ψθφιακισ τεχνολογίασ,
επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ κτλ.).
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− Επιςιμανςθ τθσ ςχζςθσ με το περιβάλλον ςτο πλαίςιο των «17 ςτόχων τθσ βιϊςιμθσ
ανάπτυξθσ». Ξαλλιζργεια ςεβαςμοφ προσ το περιβάλλον μζςα από επιλεγμζνο μουςικό
ρεπερτόριο και δραςτθριότθτεσ.

Δ. ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΠΛΑΙΙΩΗ – ΧΕΔΙΑΜΟ ΜΑΘΗΗ
1. Σο τρίπτυχο των μουςικών δραςτθριοτιτων
Χτθ διδαςκαλία τθσ μουςικισ είναι ςθμαντικό να ςυμπεριλαμβάνεται το τρίπτυχο των
μουςικϊν δραςτθριοτιτων, τθσ μουςικισ ακρόαςθσ, τθσ εκτζλεςθσ και τθσ δθμιουργίασ τθσ
μουςικισ.
Σι κατθγορίεσ αυτζσ μουςικϊν δραςτθριοτιτων εμπλζκονται και ςυνδυάηονται
άλλοτε και οι τρεισ, άλλοτε περιςςότερο θ μία ι οι δφο, ανάλογα με το περιεχόμενο τθσ
Κεματικισ Ενότθτασ και το θλικιακό, και γνωςτικό επίπεδο των μακθτϊν/-τριϊν, κακϊσ και
τισ δυνατότθτζσ τουσ. Είναι επικυμθτό οι μακθτζσ/-τριεσ να βιϊνουν αυτζσ τισ κατθγορίεσ
μουςικϊν δραςτθριοτιτων όχι μόνο ςτο πλαίςιο τθσ εξοικείωςισ τουσ και κατανόθςθσ
μεμονωμζνων μουςικϊν εννοιϊν και δεξιοτιτων, αλλά και ςτο πλαίςιο μιασ ολιςτικισ
προςζγγιςθσ του μουςικοφ φαινομζνου.
Σι μουςικζσ δραςτθριότθτεσ επιτελοφνται μζςα από διαδικαςίεσ ενεργοφσ μάκθςθσ,
ζμμεςθσ διδαςκαλίασ και ομαδοςυνεργατικϊν πρακτικϊν, μζςα ςτισ οποίεσ ο/θ
εκπαιδευτικόσ λειτουργεί ωσ εμψυχωτισ/-τρια, ανιχνεφει και ενκαρρφνει τθν ανάπτυξθ των
εκφραςτικϊν δυνατοτιτων των μακθτϊν/-τριϊν και φροντίηει για τθν καλλιζργεια ενόσ
κλίματοσ εμπιςτοςφνθσ, αλλθλεγγφθσ, αποδοχισ, ςυλλογικότθτασ και ευδαιμονίασ ςτθν
τάξθ.
1.1. Η μουςικι ακρόαςθ
Θ δραςτθριότθτα τθσ μουςικισ ακρόαςθσ ςυμβάλλει αφενόσ μεν ςτθν ανάπτυξθ των
ακουςτικϊν δεξιοτιτων και τθσ εςωτερικισ ακοισ των μακθτϊν/-τριϊν (μακαίνουν να
αναγνωρίηουν, να αποκωδικοποιοφν, να οπτικοποιοφν, να αναπαριςτοφν με ςυμβατικι ι
μθ, ςθμειογραφία, να αναλφουν τισ διάφορεσ μουςικζσ ζννοιεσ), αφετζρου δε ςτθν επαφι
των μακθτϊν/-τριϊν με ποικίλα μουςικά ακοφςματα από διάφορα είδθ, ςτιλ και
πολιτιςμοφσ. Σι μακθτζσ/-τριεσ ακοφν και εξερευνοφν ποικιλία από ιχουσ, παραγόμενουσ
από διαφορετικζσ θχθτικζσ πθγζσ, κακϊσ και μουςικι διαφορετικϊν ςτιλ και παραδόςεων.
Ξφριοσ ςκοπόσ τθσ ακρόαςθσ είναι θ δθμιουργία «ενεργθτικϊν ακροατϊν/-τριϊν» μζςα
από τθν ευρφτθτα και τθν εμβάκυνςθ των εμπειριϊν ακρόαςθσ που κα αποκτιςει το παιδί
ςτθ διάρκεια του μακιματοσ τθσ Πουςικισ. Για να επιτευχκεί αυτό, θ δραςτθριότθτα τθσ
ακρόαςθσ πρζπει να ζχει κάποιον ςτόχο και να ςυνοδεφεται από χάρτθ ακρόαςθσ και
φφλλο εργαςίασ. Θ ςτοχευμζνθ ακρόαςθ είναι αποτελεςματικι, κακϊσ προκαλεί κινθτικι,
λεκτικι, ςυναιςκθματικι, νοθτικι ανταπόκριςθ από το παιδί και επιπλζον αναπτφςςει τθ
φανταςία και τθ μουςικι ευαιςκθςία του. Πε τθ δραςτθριότθτα τθσ ακρόαςθσ επιδιϊκεται
θ γνωριμία των παιδιϊν με ποιοτικά είδθ μουςικισ από τον χϊρο τθσ παραδοςιακισ
μουςικισ, τθσ δθμοφιλοφσ μουςικισ και τθσ ζντεχνθσ μουςικισ, όπωσ οι κατθγορίεσ αυτζσ
ζχουν οριςτεί από αντικειμενικά επιςτθμονικά κριτιρια (βλ. παραπάνω, Καινοτομίεσ...)
Πζςα από τισ τρεισ αυτζσ γενικζσ κατθγορίεσ ο/θ εκπαιδευτικόσ μπορεί να επιλζξει με
ποιοτικά κριτιρια επιμζρουσ είδθ, που μόνο ςτο ςχολείο ζχουν τα παιδιά τθν ευκαιρία να
γνωρίςουν, να ακοφςουν, όπωσ δθμοτικό τραγοφδι, ελλθνικό τραγοφδι (μελοποιθμζνθ
ζντεχνθ ποίθςθ, ελαφρό, ρεμπζτικο, λαϊκό), μουςικι τθσ Σρκόδοξθσ Ανατολικισ Εκκλθςίασ
(βυηαντινι μουςικι), μουςικι τθσ αρχαίασ Ελλάδασ, είδθ δθμοφιλοφσ ελλθνικισ ι ξζνθσ
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μουςικισ (ποπ, ροκ, κ.λπ.), ζντεχνθ ελλθνικι μουςικι, ζντεχνθ ευρωπαϊκι μουςικι,
μουςικι από άλλεσ κουλτοφρεσ, ευρωπαϊκζσ ι εξωευρωπαϊκζσ.
Ζμφαςθ κα πρζπει να δοκεί ςτθν ελλθνικι μουςικι παράδοςθ και ςτθν
παραγκωνιςμζνθ από τθ ςχολικι μουςικι εκπαίδευςθ νεοελλθνικι ζντεχνθ μουςικι του
20οφ και του 21ου αιϊνα, όςο και παλαιότερων εποχϊν, με κατάλλθλο τρόπο και ανάλογα
με τθν θλικία και τισ δυνατότθτεσ των παιδιϊν.
Θ δραςτθριότθτα τθσ μουςικισ ακρόαςθσ μπορεί να ςυνδυαςτεί με τθ
δραςτθριότθτα τθσ μουςικισ εκτζλεςθσ, με εμπειρίεσ, δθλαδι, ηωντανϊν ςυναυλιϊν, εντόσ
και εκτόσ του ςχολείου, που κα ζχουν τα παιδιά, ανάλογα με το ρεπερτόριο που επιλζγεται
από τον/τθν εκπαιδευτικό, με κριτιρια πάντα το γνωςτικό επίπεδο, τισ δυνατότθτεσ και τα
ενδιαφζροντα των παιδιϊν. Ανεξάρτθτα από τθ μορφι και τον ςτόχο που ζχει κάκε φορά θ
δραςτθριότθτα τθσ ακρόαςθσ ςτο μάκθμα, είναι ςθμαντικό ότι δίνεται θ ευκαιρία
ςτουσ/ςτισ μακθτζσ/-τριεσ να απολαφςουν τθ μουςικι που ακοφν και να εκφράςουν τα
ςυναιςκιματα που τουσ προκαλεί.
1.2. Η μουςικι εκτζλεςθ
Θ μουςικι εκτζλεςθ μπορεί να πραγματοποιθκεί μζςω του τραγουδιοφ και του
παιξίματοσ μουςικϊν οργάνων. Θ μουςικι εκτζλεςθ δίνει ζμφαςθ ςτθ ςθμαςία τθσ
ενεργθτικισ μουςικισ δθμιουργίασ, ξεκινϊντασ με τθ φωνι και ςυνεχίηοντασ με τα όργανα,
ωσ μζςο για τθν ανάπτυξθ τθσ μουςικότθτασ και τθσ κατανόθςθσ τθσ μουςικισ. Ξατά τθ
δραςτθριότθτα τθσ εκτζλεςθσ, οι μακθτζσ/-τριεσ είναι δυνατόν να εκτελοφν ςυνκζςεισ
ατομικά ι ομαδικά με τθ φωνι, το ςϊμα και τα μουςικά όργανα μζςα ςτθν τάξθ τουσ, αλλά
και ςε ευρφτερα ακροατιρια (ςχολείο, γονείσ, κοινότθτα). Πζςα από τθ δραςτθριότθτα
αυτι καλλιεργοφνται δεξιότθτεσ ελζγχου του παραχκζντοσ ιχου, κακϊσ και τθσ
απόδοςθσ/ερμθνείασ τθσ μουςικισ διαφόρων ειδϊν και ςτιλ, ενϊ παράλλθλα οι μακθτζσ/τριεσ ζχουν τθν ευκαιρία να αιςκανκοφν τθν απόλαυςθ τθσ μουςικισ. Πε τθ μουςικι
εκτζλεςθ, επίςθσ, ςυνδζονται ςτενά για τθν ανάπτυξθ των δεξιοτιτων του παιδιοφ και θ
γραφι και θ ανάγνωςθ τθσ μουςικισ, μζςα από προςεγγίςεισ κατάλλθλεσ για τθν θλικία και
το γνωςτικό επίπεδο των παιδιϊν.
Σραγοφδι – Φωνθτικι εκτζλεςθ
Θ φωνι, το πρϊτο και το πιο εφκολα προςβάςιμο όργανο που διακζτει ο άνκρωποσ,
κακϊσ και το τραγοφδι, μια από τισ πρϊτεσ δραςτθριότθτεσ που παιδιοφ, προκαλοφν
ιδιαίτερθ ευχαρίςτθςθ και ταυτόχρονα αποτελοφν μζςο για τθν απόκτθςθ και τθν
καλλιζργεια των μουςικϊν δεξιοτιτων. Ψο τραγοφδι αφορά όλουσ/-εσ τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ και πρζπει να μποροφν να το χρθςιμοποιοφν ωσ μζςο κοινωνικοποίθςθσ και ζκφραςθσ
των ςυναιςκθμάτων τουσ ςε όλεσ τισ εκφάνςεισ τθσ ηωισ. Για τουσ παραπάνω λόγουσ, το
τραγοφδι αποτελεί βαςικό διδακτικό υλικό ςτο μάκθμα τθσ Πουςικισ. Λδιαίτερθ ςθμαςία
ζχει θ επιλογι του ρεπερτορίου των τραγουδιϊν, θ οποία πρζπει να γίνεται λαμβάνοντασ
υπόψθ το κριτιριο τθσ θλικίασ των παιδιϊν, το κριτιριο του φωνθτικοφ εφρουσ των
παιδιϊν κάκε βακμίδασ (αποφυγι δφςκολων διαςτθμάτων και ρυκμικϊν αξιϊν), το
κριτιριο τθσ απλότθτασ, τθσ εφκολθσ απομνθμόνευςθσ, τθσ ευλθπτότθτασ, τθσ ςαφινειασ
τθσ μουςικισ μορφισ, το κριτιριο του νοιματοσ των ςτίχων, οι οποίοι κα πρζπει να
ακολουκοφν τισ παιδαγωγικζσ αρχζσ, κακϊσ και το κριτιριο των ενδιαφερόντων των
παιδιϊν. Σ ρόλοσ, επίςθσ του/τθσ εκπαιδευτικοφ, ωσ καλοφ προτφπου προσ μίμθςθ,
παραμζνει αναντικατάςτατοσ.
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Πζςα από το τραγοφδι επιδιϊκεται, επίςθσ, θ γνωριμία των παιδιϊν με ποιοτικά είδθ
μουςικισ, από τον χϊρο τθσ παραδοςιακισ, δθμοφιλοφσ και ζντεχνθσ μουςικισ (βλ.
παραπάνω) Βαςικι πθγι άντλθςθσ των τραγουδιϊν αποτελεί, πρωτίςτωσ, ο ελλθνικόσ
πολιτιςμόσ, οι ελλθνικζσ παραδόςεισ και θ ελλθνικι ηωι. Ξατ’ επζκταςθ, ςε ζνα ςυγκριτικό
πλαίςιο κα μποροφν να αντλοφνται και τραγοφδια από άλλουσ πολιτιςμοφσ, ευρωπαϊκοφσ
και εξωευρωπαϊκοφσ.
Παίξιμο Οργάνων - Οργανικι εκτζλεςθ
Υρωταρχικό μζλθμα ςτθ χριςθ οργάνων, ςε ολόκλθρθ τθν υποχρεωτικι εκπαίδευςθ,
είναι οι μακθτζσ/-τριεσ να ζχουν όςο το δυνατόν περιςςότερεσ εμπειρίεσ με μουςικά
όργανα. Χτόχοσ είναι να αγαπιςουν τα μουςικά όργανα ωσ προζκταςθ του ςϊματόσ τουσ,
να τα ςζβονται ωσ μζςα παραγωγισ μουςικισ και να τα χρθςιμοποιοφν, τόςο εντόσ όςο και
εκτόσ ςχολείου, ωσ μζςο εκτζλεςθσ τθσ μουςικισ και ωσ μζςο με το οποίο μποροφν να
ςωματοποιιςουν και να εκφράςουν τισ μουςικζσ ιδζεσ και δθμιουργίεσ τουσ.
Χτισ πρϊτεσ δφο τάξεισ του Δθμοτικοφ θ εναςχόλθςθ με τα όργανα είναι εμπειρικι.
Σι μακθτζσ/-τριεσ μακαίνουν να κρατοφν ςωςτά και να χειρίηονται, με κινιςεισ που
επιτρζπει θ ςωματικι τουσ ανάπτυξθ και οι ικανότθτεσ ςυντονιςμοφ χεριοφ-ματιοφ,
κρουςτά όργανα τάξθσ, επιλεγμζνα όργανα Σρφ (Orff) ι ακόμα αυτοςχζδια μουςικά
όργανα. Δίνεται ζμφαςθ ςτο ςϊμα, ωσ μουςικό όργανο, και ςτον πειραματιςμό με ιχουσ
που μποροφν να παραχκοφν από αυτό. Θ εναςχόλθςθ με τα όργανα, ενϊ ξεκινά εμπειρικά
από τισ πρϊτεσ βακμίδεσ, γίνεται πιο μεκοδικι με τθν ειςαγωγι τθσ ευρωπαϊκισ
ςθμειογραφίασ από το τζλοσ τθσ Βϋ Δθμοτικοφ και μετά. Χτο ςτάδιο αυτό μπαίνουν οι
βάςεισ για τον ςωςτό χειριςμό των οργάνων και τθν παραγωγικι χριςθ τουσ (χειριςμόσ
επικρουςτιρων, χειριςμόσ τθσ αναπνοισ, ςωςτό κράτθμα, ςεβαςμόσ ςτα όργανα ωσ
αντικείμενα, παίξιμο - παφςθ και αυτοςυγκράτθςθ, ανταπόκριςθ ςε οδθγίεσ μαζςτρου,
παραγωγι ποιοτικοφ ιχου, παραγωγι ποικίλων ιχων, ανάπτυξθ μουςικϊν
αλλθλεπιδράςεων και διαλόγων κ.λπ.). Θ χριςθ τθσ τεχνολογίασ μπορεί να βοθκιςει
αποτελεςματικά (θλεκτρονικά όργανα, MIDI keyboards, εικονικά μουςικά όργανα κ.ά.).
Επιπλζον, θ καταςκευι αυτοςχζδιων μουςικϊν οργάνων από ανακυκλϊςιμα υλικά
μπορεί να ςυμβάλει τόςο ςτθ βιωματικι κατανόθςθ των φυςικϊν παραμζτρων του ιχου
όςο και ςτθν καλλιζργεια του ςεβαςμοφ και τθσ αγάπθσ προσ το ίδιο το μουςικό όργανο,
κακϊσ και προσ το φυςικό περιβάλλον και τα υλικά του. Χθμαντικό είναι, επίςθσ, ςε όλεσ τισ
βακμίδεσ, οι μακθτζσ/-τριεσ να θχογραφοφν τισ εκτελζςεισ τουσ, να αναςτοχάηονται, να τισ
αξιολογοφν και να δζχονται τα ςχόλια άλλων, με ςκοπό τθ βελτίωςι τουσ.
Σι μακθτζσ και οι μακιτριεσ ενκαρρφνονται να παίηουν ςε ομάδεσ με ςυναίςκθςθ
του ρόλου τουσ ςε αυτζσ, αλλά και ατομικά (ςόλο). Ξάποια από τα τραγοφδια που είναι ςε
απλό μουςικό κείμενο μποροφν να εφαρμοςτοφν ςτθν τάξθ με πιο ςυςτθματικι διδακτικι
προςζγγιςθ προσ το μουςικό κείμενο, με κατάλλθλεσ παράλλθλεσ δραςτθριότθτεσ, ενϊ
κάποια με πιο ςφνκετο μουςικό κείμενο προορίηονται για δραςτθριότθτεσ ενεργθτικισ
ακρόαςθσ ςτθν τάξθ με ςυνοδεία απλϊν ι/και αυτοςχζδιων οργάνων. Γενικά, προτείνεται θ
ςυνοδεία ενόσ τραγουδιοφ να αποδίδεται με απλά μουςικά όργανα που παίηουν τα παιδιά
(απόδοςθ απλϊν ενορχθςτρϊςεων), ανάλογα με τισ δυνατότθτζσ τουσ. Χε κάποια
περίπτωςθ, όπου είναι αναγκαίο και απαραίτθτο και ανάλογα με το φφοσ του κάκε
τραγουδιοφ, θ ςυνοδεία είναι δυνατόν να ενιςχυκεί και με άλλουσ τρόπουσ, οι οποίοι
προςφζρονται από τισ νζεσ τεχνολογίεσ (διαδίκτυο, καραόκε κ.λπ.).
Σι μακθτζσ/-τριεσ ενκαρρφνονται, επίςθσ, αν είναι δυνατόν, να παίηουν ςε
εκδθλϊςεισ εκτόσ ςχολικοφ χϊρου μαηί με άλλουσ εραςιτζχνεσ ι επαΐοντεσ μουςικοφσ και
καλλιτζχνεσ.
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1.3. Η μουςικι δθμιουργία: ςφνκεςθ και αυτοςχεδιαςμόσ
Ξεντρικόσ ςτόχοσ τθσ κατθγορίασ αυτισ δραςτθριοτιτων είναι θ ανάπτυξθ τθσ
δθμιουργικότθτασ του παιδιοφ, θ οποία πραγματοποιείται μζςα από τθ χριςθ των
μουςικϊν γνϊςεων και δεξιοτιτων που ζχει αποκτιςει, ςε δικζσ του μουςικζσ δθμιουργικζσ
εργαςίεσ. Θ ακρόαςθ ποικιλίασ μουςικϊν ειδϊν και παραδόςεων, το τραγοφδι και το
παίξιμο οργάνων επεκτείνονται πολφ φυςικά ςε δραςτθριότθτεσ μουςικισ δθμιουργίασ. Πε
τισ δραςτθριότθτεσ του αυτοςχεδιαςμοφ και τθσ ςφνκεςθσ (με φωνι, όργανα, κίνθςθ ι/και
με χριςθ ΨΥΕ και μουςικισ τεχνολογίασ) παρζχεται ςτουσ/ςτισ μακθτζσ/-τριεσ ζνα μζςο
αυτοζκφραςθσ και επικοινωνίασ με τουσ άλλουσ. Σι μακθτζσ/-τριεσ επιλζγουν και
επεξεργάηονται ζνα μεγάλο εφροσ θχογόνων πθγϊν, καλλιεργϊντασ παράλλθλα τθν κριτικι
ςκζψθ τουσ, μζςα από τισ διάφορεσ επιλογζσ που πρζπει να κάνουν για τον ςυνδυαςμό και
τθν οργάνωςθ των ςτοιχείων τθσ μουςικισ, ζτςι ϊςτε να αποδϊςουν και να μεταδϊςουν με
τον καλφτερο τρόπο μουςικζσ ιδζεσ, εικόνεσ και ςυναιςκιματα.
Σ αυτοςχεδιαςμόσ είναι θ αυκόρμθτθ δθμιουργία μουςικισ χωρίσ οποιαδιποτε
πρόκεςθ για ανακεϊρθςθ ι βελτίωςθ, είναι μια δθμιουργία τθσ ςτιγμισ, θ οποία
αποδεςμεφει τον/τθ μακθτι/-τρια από τθ ςθμειογραφία και τουσ περιοριςμοφσ τθσ. Σ
αυτοςχεδιαςμόσ μπορεί να είναι κινθτικόσ, φωνθτικόσ ι με όργανα. Θ ςφνκεςθ αναφζρεται
ςτθ δθμιουργία μουςικισ, όπου υπάρχουν δυνατότθτεσ πειραματιςμοφ, επιλογισ,
απόρριψθσ, διόρκωςθσ, βελτίωςθσ, μζχρι τθν κατάλθξθ ςτο καλφτερο δυνατό αποτζλεςμα
και τζλοσ καταγραφισ τθσ τελικισ μορφισ τθσ ςφνκεςθσ. Ξαι οι δφο μορφζσ μουςικισ
δθμιουργίασ είναι εξίςου ςθμαντικζσ και πρζπει να ξεκινοφν από τθν πρϊτθ βακμίδα, γιατί
προςφζρουν ευκαιρίεσ ανάδειξθσ τθσ δθμιουργικότθτασ των παιδιϊν και καλλιζργειασ τθσ
πρωτοτυπίασ και τθσ δεξιότθτασ εξεφρεςθσ λφςεων.
Επίςθσ μζςα από τισ πιο πάνω δραςτθριότθτεσ μουςικισ δθμιουργίασ, το παιδί
αναγνωρίηει τθ ςθμαςία τθσ μουςικισ ςθμειογραφίασ και τθσ καταγραφισ τθσ μουςικισ.
Ζτςι, θ χριςθ ςθμειογραφίασ, αυτοςχζδιασ, εικονικισ, γραφικισ, απλισ ι τυποποιθμζνθσ,
μπορεί να αξιοποιθκεί για τθν καταγραφι των μουςικϊν ιδεϊν των παιδιϊν, όπωσ επίςθσ
και θ χριςθ θλεκτρονικϊν και ψθφιακϊν μζςων καταγραφισ.
2. Μεκοδολογία τθσ διδαςκαλίασ τθσ μουςικισ: μερικζσ επιςθμάνςεισ
Χτθν παράγραφο αυτι αναφζρονται ςυνοπτικά ςυγκεκριμζνεσ διδακτικζσ
προςεγγίςεισ οι οποίεσ ζχουν ιδιαίτερθ ςυνάφεια με τθ διδαςκαλία τθσ μουςικισ. Σι
κατευκφνςεισ που προςφζρονται από τισ παρακάτω διδακτικζσ προςεγγίςεισ αναμζνεται
ότι κα διευκολφνουν τον/τθν εκπαιδευτικό Πουςικισ ςτθν κατανόθςθ τθσ φιλοςοφίασ του
παρόντοσ Υρογράμματοσ Χπουδϊν και ςτθν ερμθνεία των προτεινόμενων δραςτθριοτιτων
που ακολουκοφν ςτθν επόμενθ παράγραφο.
Σ ςκοπόσ είναι να ενδυναμωκεί ενιςχυκεί ο/θ εκπαιδευτικόσ ςτισ επιλογζσ του/τθσ
και να ζχει τθν ελευκερία και τθν ευελιξία να διαμορφϊςει το Υρόγραμμα και το
περιεχόμενό του, ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ των μακθτϊν/-τριϊν του/τθσ, τα δεδομζνα του
ςχολείου και τισ δικζσ του/τθσ ικανότθτεσ, δεξιότθτεσ και προτιμιςεισ.
2.1. Βιωματικι προςζγγιςθ
Ψο Υρόγραμμα Χπουδϊν Πουςικισ βαςίηεται ςτισ αρχζσ τθσ βιωματικισ/ενεργθτικισ
μάκθςθσ και διδαςκαλίασ. Επιδιϊκεται θ κεωρία να γίνεται κατανοθτι μζςα από
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βιωματικζσ εμπειρίεσ των μακθτϊν/-τριϊν και κάκε νζα ζννοια και δεξιότθτα να κατακτάται
με βάςθ τθν προχπάρχουςα γνϊςθ και τα ενδιαφζροντα των μακθτϊν/-τριϊν. Θ γνϊςθ
είναι καλφτερα να αποκτάται μζςα από τθν εξερεφνθςθ και να δίνονται ευκαιρίεσ
ςτουσ/ςτισ μακθτζσ/-τριεσ να αναλφουν, να πειραματίηονται και να αναηθτοφν λφςεισ, μζςα
από τθ χριςθ δραςτθριοτιτων παιγνιϊδουσ τφπου.
2.2. Διακεματικι προςζγγιςθ
Χτόχο των ςφγχρονων αναηθτιςεων ςτθν εκπαίδευςθ αποτελεί θ διαςφνδεςθ τθσ
ςχολικισ γνϊςθσ με τθ βιωματικι εμπειρία του παιδιοφ, τθν οποία αποκτά ςτον ενιαίο
κόςμο όπου κινείται. Σι διακεματικζσ και διεπιςτθμονικζσ διδακτικζσ προςεγγίςεισ
επιχειροφν τθν υπζρβαςθ των διαχωριςτικϊν ορίων που ζχουν κζςει οι διαφορετικοί
επιςτθμονικοί κλάδοι ςτθ διάρκεια των ετϊν, ϊςτε να επιτευχκοφν μορφζσ ςυνεργαςίασ
και ςφμπραξθσ μεταξφ των διδαςκομζνων μακθμάτων, με ςκοπό τθν προςζγγιςθ μιασ
κεματικισ ενότθτασ από όλεσ τισ δυνατζσ πλευρζσ.
Ξάκε προςζγγιςθ, διακεματικι ι διεπιςτθμονικι, οφείλει να οργανϊνεται με
προςοχι, ϊςτε οι ςτόχοι να είναι ξεκάκαροι προκειμζνου να επιτευχκοφν ουςιαςτικζσ
διαςυνδζςεισ ανάμεςα ςτα ςυνεργαηόμενα γνωςτικά αντικείμενα και να προαχκοφν
γνωςτικοί ςτόχοι και ανάπτυξθ δεξιοτιτων ςε όλα τα εμπλεκόμενα πεδία. Σ/Θ
εκπαιδευτικόσ πρζπει να αποςαφθνίςει με επάρκεια τισ ζννοιεσ και να προςδιορίςει
επακριβϊσ τουσ επιδιωκόμενουσ ςτόχουσ, ςε κεωρθτικό και πρακτικό επίπεδο, ϊςτε να
αποτραπεί θ μονοςιμαντθ, εργαλειακι και καλλωπιςτικι παρουςία τθσ μουςικισ.
2.3. υνεργατικι μάκθςθ
Σι ςφγχρονεσ προςεγγίςεισ διδαςκαλίασ και μάκθςθσ, οι οποίεσ χρθςιμοποιοφν
μικρζσ ομάδεσ ςε διάφορεσ μορφζσ ομαδοκεντρικϊν και ςυνεργατικϊν προςεγγίςεων,
επιδροφν κετικά ςτισ επιδόςεισ των μακθτϊν και μακθτριϊν, ςτθν ανάπτυξθ τθσ
αυτοεκτίμθςθσ και τθσ αυτοπεποίκθςισ τουσ και βελτιϊνουν τισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ,
μεγιςτοποιϊντασ τα αποτελζςματα τθσ διδαςκαλίασ ωσ επακόλουκο τθσ κοινωνικισ
μάκθςθσ. Βζβαια, θ φπαρξθ ομάδων μζςα ςτθν τάξθ δεν κακιςτά από μόνθ τθσ
αποτελεςματικι τθ διαδικαςία. Απαιτείται ςυςτθματικι καλλιζργεια δεξιοτιτων
ςυνεργατικισ μάκθςθσ, ϊςτε θ ςυνεργαςία των μακθτϊν/-τριϊν να είναι γόνιμθ και
δθμιουργικι.
Θ μουςικι διδαςκαλία, θ οποία βαςίηεται ςτθν ομαδοςυνεργατικι μάκθςθ,
επικεντρϊνεται ςτθ μουςικι αλλθλεπίδραςθ ανάμεςα ςτουσ/ςτισ μακθτζσ/-τριεσ. Σ/H
εκπαιδευτικόσ αναλαμβάνει να κακοδθγιςει τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ προσ τθ ςωςτι
κατεφκυνςθ, επιβλζποντασ και διευκολφνοντασ τθ μάκθςθ και τισ μουςικζσ διεργαςίεσ,
λειτουργϊντασ ταυτόχρονα ωσ μοντζλο ςε ζνα περιβάλλον αλλθλεπίδραςθσ και μάκθςθσ.
Σι μακθτζσ/-τριεσ αναλαμβάνουν ζνα μζροσ του ρόλου του/τθσ εκπαιδευτικοφ, αποτελοφν
μοντζλο ο ζνασ για τον άλλον, βοθκοφν ο ζνασ τον άλλον, ϊςτε να αποκτιςουν μουςικζσ
δεξιότθτεσ και γνϊςεισ («αμοιβαία διδαςκαλία»). Θ πρόκλθςθ ςτθν προςζγγιςθ αυτι τθσ
μουςικισ διδαςκαλίασ και μάκθςθσ είναι θ βζλτιςτθ ενεργοποίθςθ τθσ μουςικισ
δραςτθριότθτασ των παιδιϊν, τθσ μουςικισ φανταςίασ και τθσ μακθςιακισ διεργαςίασ.
Πζςα ςε ζνα τζτοιο περιβάλλον, οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ αναλαμβάνουν με φυςικό
τρόπο μια ποικιλία μουςικϊν ρόλων και κακθκόντων ωσ ομότιμοι και ςυνεργάτεσ.
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2.4. Διαφοροποίθςθ
Διαφοροποίθςθ καλείται θ διαδικαςία μζςω τθσ οποίασ ο/θ εκπαιδευτικόσ διδάςκει
διαφορετικοφσ μακθτζσ και μακιτριεσ με ποικίλουσ και ιεραρχθμζνουσ, βάςει κριτθρίων,
τρόπουσ, μζςα και διαδικαςίεσ, ζτςι ϊςτε να ανταποκρικεί ςτισ διαφορετικζσ ανάγκεσ τουσ.
Χτθ ςφγχρονθ τάξθ και ςτο ςφγχρονο ςχολείο είναι αδιαμφιςβιτθτο το γεγονόσ ότι όλοι/-εσ
οι μακθτζσ/-τριεσ διαφζρουν μεταξφ τουσ. Θ διαφορετικότθτα μπορεί να είναι κοινωνικι,
πολιτιςμικι, νοθτικι, οικονομικι, ςωματικι, ακόμα και θλικιακι. Σι μακθτζσ/-τριεσ
βρίςκονται ςε διάφορα επίπεδα όςον αφορά τθν επίδοςι τουσ και αναπόφευκτα ζχουν
πολφ διαφορετικά προφίλ νοθμοςφνθσ και ςτιλ μάκθςθσ. Χαρακτθρίηονται από ποικιλία
αναγκϊν, ενδιαφερόντων και εμπειριϊν. Ψο περιεχόμενο και οι διδακτικζσ ςτρατθγικζσ που
χρθςιμοποιεί ο/θ εκπαιδευτικόσ, επομζνωσ, είναι καλό να διαφοροποιοφνται και να
εξατομικεφονται ανάλογα με τισ μουςικζσ προτιμιςεισ των μακθτϊν/-τριϊν, τισ μουςικζσ
δεξιότθτζσ τουσ, κακϊσ και τισ ανάγκεσ τουσ. Πε τον τρόπο αυτό περιςςότεροι/-εσ
μακθτζσ/-τριεσ κα ςυμμετζχουν ςτισ δραςτθριότθτεσ και κα καλλιεργιςουν τισ δεξιότθτεσ
τθσ μουςικισ και ωσ αποτζλεςμα κα βιϊςουν το αίςκθμα τθσ επιτυχίασ με τθν κατάκτθςθ
τθσ γνϊςθσ.
2.5. υμπεριλθπτικι εκπαίδευςθ και Διαπολιτιςμικι διδαςκαλία
Θ μουςικι, ωσ μια δραςτθριότθτα ςτθν οποία ςυμμετζχουν όλοι οι άνκρωποι,
εμπεριζχει διαδικαςίεσ οι οποίεσ μποροφν να ενιςχφςουν τισ αρχζσ τθσ διαπολιτιςμικισ
εκπαίδευςθσ: τθν προϊκθςθ τθσ δθμοκρατίασ, τθσ πολιτότθτασ και τθσ ειρινθσ ανάμεςα
ςτουσ ανκρϊπουσ ςε ατομικό, εκνικό και παγκόςμιο επίπεδο, τθν εξάλειψθ του
φανατιςμοφ και τθσ βίασ, τθν καταπολζμθςθ των κοινωνικϊν ανιςοτιτων, τθσ ξενοφοβίασ,
του ρατςιςμοφ και του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ, που απορρζουν από τθ μθ αποδοχι τθσ
ιδιαιτερότθτασ και τθσ διαφορετικότθτασ. Πια ιςορροπθμζνθ μουςικι παιδεία κα πρζπει
να δθμιουργεί καταςτάςεισ μουςικισ επικοινωνίασ εντόσ και εκτόσ ςχολικοφ χϊρου, με το
να μποροφν να ςυνυπάρξουν και να αναπτυχθούν μαζί διαφορετικζσ εκνικζσ και
πολιτιςμικζσ ταυτότθτεσ (ςε επίπεδο χωρϊν, εκνϊν, πολιτιςμϊν και μικρότερων ομάδων).
Επιπλζον, πρζπει να διαςφαλίηεται θ ιςότιμθ πρόςβαςθ ςτο μάκθμα τθσ Πουςικισ για
όλουσ/-εσ τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ, ανεξάρτθτα από τα ιδιαίτερα πολιτιςμικά ςτοιχεία ι τα
ςτοιχεία ταυτότθτασ (αναπθρία, μακθςιακζσ δυςκολίεσ, φφλο, κοινωνικοοικονομικι
κατάςταςθ, κρθςκευτικό υπόβακρο). Σ/Θ κάκε μακθτισ/-τρια πρζπει να ζχει τθν ευκαιρία
να αναπτφξει τθ δικι του/τθσ μουςικι ταυτότθτα και επομζνωσ, παράλλθλα με τθ γνϊςθ
του «άλλου», να καλλιεργείται θ γνϊςθ του «εαυτοφ», θ ανάπτυξθ δθλαδι μιασ ιςχυρισ
προςωπικισ ταυτότθτασ.
2.6. Χριςθ Μουςικισ Σεχνολογίασ και Σεχνολογιών Πλθροφορίασ και Επικοινωνίασ
Θ χριςθ μουςικισ τεχνολογίασ μπορεί να προςφζρει ευκαιρίεσ και δυνατότθτεσ που
προθγουμζνωσ δεν ιταν εφικτζσ, ειδικά ςε τομείσ που αφοροφν τθ δθμιουργικότθτα, τθ
διακεματικότθτα, τθν ανάπτυξθ κινιτρων, τθν τόνωςθ τθσ αυτοεκτίμθςθσ του/τθσ μακθτι/τριασ, τθν επικοινωνία με ακροατιρια εκτόσ τάξθσ και τθν εξατομίκευςθ του μακιματοσ.
Υαρζχει, επίςθσ, τθ δυνατότθτα ςε πολφ μικροφσ/-ζσ μακθτζσ/-τριεσ κακϊσ και μακθτζσ/τριεσ που δε διαβάηουν μουςικι ςθμειογραφία να ςυνκζςουν μουςικι, ενϊ επιτρζπει ςτα
παιδιά με ειδικζσ ανάγκεσ και μακθςιακζσ δυςκολίεσ να ξεπεράςουν τουσ περιοριςμοφσ
που επιβάλλει θ παραδοςιακι διδαςκαλία και μάκθςθ, όπωσ είναι ο ςυντονιςμόσ των
ςωματικϊν κινιςεων. Ωςτόςο, θ χριςθ των νζων τεχνολογιϊν κα πρζπει να γίνεται ςτο
πλαίςιο εξυπθρζτθςθσ των μουςικϊν ςτόχων του Υρογράμματοσ Χπουδϊν και μζςα από
παιδαγωγικζσ προςεγγίςεισ που προάγουν τθν κριτικι, αναλυτικι και δθμιουργικι ςκζψθ,
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τθ ςυνεργατικι μάκθςθ, τθν αυτενζργεια, τθ λιψθ πρωτοβουλιϊν, τθν εξερεφνθςθ και τον
πειραματιςμό. Αναφζρονται εδϊ ςχετικζσ διευκφνςεισ οι οποίεσ παραπζμπουν ςε γενικά
προγράμματα αξιοποίθςθσ του διαδικτφου και τθσ ψθφιακισ πλθροφορίασ, τα οποία είναι
εγκεκριμζνα από το Ωπουργείο Υαιδείασ, ενϊ πιο ςυγκεκριμζνθ αναφορά ςε υλικό γίνεται
ςτισ ςτιλεσ των ενδεικτικϊν δραςτθριοτιτων που ακολουκοφν, http://www.edutv.gr/,
https://dschool.edu.gr/ και http://aesop.iep.edu.gr/.
Μετάβαςθ από το Νθπιαγωγείο ςτο Δθμοτικό
Θ μετάβαςθ από το Ρθπιαγωγείο ςτο Δθμοτικό Χχολείο ςθματοδοτεί ζνα ςθμαντικό
ςτάδιο εξζλιξθσ του παιδιοφ και τθσ οικογζνειάσ του και κεωρείται μία από τισ κριςιμότερεσ
περιόδουσ τθσ παιδικισ θλικίασ. Υαίηει κακοριςτικό μεςολαβθτικό ρόλο ςτθν προςαρμογι
του παιδιοφ και ζχει ςτόχο να υποβοθκιςει τα νιπια να υιοκετιςουν μια κετικι ςτάςθ
απζναντι ςτον κόςμο του Δθμοτικοφ. Θ ομαλι μετάβαςθ από τθ μία βακμίδα ςτθν άλλθ
επιδρά κετικά ςτθν ακαδθμαϊκι επίδοςθ και ςτθν κοινωνικοποίθςθ και επθρεάηει κετικά τθ
διαμόρφωςθ τθσ προςωπικότθτασ των παιδιϊν τθσ πρϊτθσ παιδικισ θλικίασ. Θ εξαςφάλιςθ
ςυνζχειασ ςτθ μάκθςθ μζςα από τον ςχεδιαςμό προγραμμάτων ςυνεργαςίασ για παιδιά
του Ρθπιαγωγείου και τθσ Αϋ Δθμοτικοφ, θ επικοινωνία και ςυνεργαςία μεταξφ των
εκπαιδευτικϊν των δφο βακμίδων, θ διοργάνωςθ δράςεων ανταλλαγισ και επικοινωνίασ,
όπωσ οι επιςκζψεισ των νθπίων ςτο Δθμοτικό και των μακθτϊν/-τριϊν τθσ Αϋ Δθμοτικοφ
ςτο Ρθπιαγωγείο και θ εμπλοκι των γονζων ςτθ διαδικαςία κεωροφνται ςθμαντικά βιματα
για μια επιτυχθμζνθ μετάβαςθ. Ψο μάκθμα τθσ Πουςικισ Αγωγισ μπορεί να λειτουργιςει
ωσ μια ςθμαντικι γζφυρα επικοινωνίασ και αλλθλεπίδραςθσ μεταξφ του Ρθπιαγωγείου και
του Δθμοτικοφ, κακϊσ τα παιδιά τθσ προςχολικισ και τθσ πρϊτθσ ςχολικισ θλικίασ
μοιράηονται τον ίδιο ενκουςιαςμό για τθ μουςικι ωσ μζςο ζκφραςθσ, επικοινωνίασ και
αιςκθτικισ απόλαυςθσ. Ενδεικτικζσ ενζργειεσ και δράςεισ που ςχετίηονται με τθ μουςικι
αγωγι και κα μποροφςαν να ςυμβάλουν ςτθ μετάβαςθ από το Ρθπιαγωγείο ςτο Δθμοτικό
είναι οι εξισ:
− Επίςκεψθ του/τθσ εκπαιδευτικοφ Πουςικισ του όμορου Δθμοτικοφ ςτο Ρθπιαγωγείο και
ςυνζντευξθ από τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ του Ρθπιαγωγείου, κατά τθν οποία κα
απαντιςει ςε ερωτιματα και απορίεσ τουσ για το μάκθμα τθσ Πουςικισ ςτο Δθμοτικό.
Υριν τθ ςυνζντευξθ κα μποροφςαν και τα παιδιά του Ρθπιαγωγείου να περιγράψουν πϊσ
φαντάηονται το μάκθμα τθσ Πουςικισ ςτο Δθμοτικό, τι γνωρίηουν για αυτό από τα
μεγαλφτερα αδζλφια τουσ ι ςυγγενικά τουσ πρόςωπα, ποιεσ είναι οι προςδοκίεσ τουσ
από τον/τθν εκπαιδευτικό Πουςικισ. Κα μποροφςαν ακόμθ να μοιραςτοφν μαηί του/τθσ
τισ εντυπϊςεισ τουσ από τισ μουςικζσ δραςτθριότθτεσ ςτο Ρθπιαγωγείο ι τα αγαπθμζνα
τουσ τραγοφδια και μουςικά κομμάτια από το ρεπερτόριο του Ρθπιαγωγείου.
− Επίςκεψθ των νθπίων ςτθν αίκουςα Πουςικισ του όμορου Δθμοτικοφ Χχολείου και
«ξενάγθςθ» από τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ τθσ Αϋ Δθμοτικοφ και τον/τθν εκπαιδευτικό
Πουςικισ, όςον αφορά τον χϊρο, τα μουςικά όργανα και άλλα υλικά που
χρθςιμοποιοφνται, αλλά και επίδειξθ μουςικϊν δραςτθριοτιτων τθσ Αϋ τάξθσ των
Δθμοτικϊν Χχολείων, ςτο πλαίςιο γενικότερων επιςκζψεων γνωριμίασ και εξοικείωςθσ
των παιδιϊν του Ρθπιαγωγείου με τουσ χϊρουσ, τα πρόςωπα και τισ εκπαιδευτικζσ
μεκόδουσ και δραςτθριότθτεσ τθσ Αϋ Δθμοτικοφ.
− Από κοινοφ ανάπτυξθ κεματικοφ ςχεδίου εργαςίασ ςτο μάκθμα τθσ Πουςικισ από
τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ του Ρθπιαγωγείου και τθσ Αϋ Δθμοτικοφ με τθ ςυνεργαςία
του/τθσ νθπιαγωγοφ και του/τθσ εκπαιδευτικοφ Πουςικισ τθσ Αϋ Δθμοτικοφ (π.χ.
«Ρανουρίςματα απ’ όλο τον κόςμο», «Οαχνίςματα και παιχνιδοτράγουδα», «Ψα
τραγοφδια τθσ κάλαςςασ», «Δθμιουργοφμε μαηί το δικό μασ μουςικό παραμφκι» κτλ.).
Χθμαντικό ρόλο ςε τζτοιου είδουσ ςυνεργαςίεσ μποροφν να διαδραματίςουν οι ΨΥΕ, που
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κακιςτοφν δυνατό τον ςυνδυαςμό διά ηϊςθσ και εξ αποςτάςεωσ ςυναντιςεων και
διευκολφνουν τθν ανταλλαγι ιδεϊν και υλικοφ.
− Υρόςκλθςθ των νθπίων και των γονζων τουσ ςε ςυναυλίεσ/ςχολικζσ γιορτζσ των
μακθτϊν/-τριϊν του όμορου Δθμοτικοφ Χχολείου. Διοργάνωςθ ειδικισ μουςικισ
εκδιλωςθσ από τα παιδιά των μεγαλφτερων τάξεων για τθν υποδοχι των νζων μακθτϊν/τριϊν τθσ Αϋ Δθμοτικοφ κατά τθν ζναρξθ τθσ ςχολικισ χρονιάσ.
− Χυν-διοργάνωςθ από το Ρθπιαγωγείο και το όμορο Δθμοτικό Χχολείο μουςικισ
εκδιλωςθσ, μουςικοκεατρικοφ δρϊμενου ι άλλθσ εκδιλωςθσ πολφτεχνθσ ζκφραςθσ και
παρουςίαςι τθσ ςτθν τοπικι κοινότθτα.
− Υρόςκλθςθ του/τθσ εκπαιδευτικοφ Πουςικισ του όμορου Δθμοτικοφ ςε κάποιεσ από τισ
ςυναντιςεισ του/τθσ νθπιαγωγοφ με τουσ γονείσ, κατά το τελευταίο ζτοσ φοίτθςισ τουσ
ςτο Ρθπιαγωγείο, κατά τισ οποίεσ κα παρουςιάςει τθ φιλοςοφία και τουσ ςκοποφσ και
ςτόχουσ τθσ μουςικισ αγωγισ ςτο Δθμοτικό και κα ςυνομιλιςει με τουσ γονείσ ςχετικά με
τρόπουσ με τουσ οποίουσ μποροφν να τροφοδοτιςουν το ενδιαφζρον και να ενιςχφςουν
τθ δθμιουργικι εναςχόλθςθ των παιδιϊν τουσ με τθ μουςικι.
− Ανταλλαγι θχογραφιςεων εκτελζςεων τραγουδιϊν ι μουςικϊν δθμιουργιϊν (ςυνκζςεων
και αυτοςχεδιαςμϊν) των μακθτϊν/-τριϊν.
− Χυνεργαςία νθπιαγωγϊν και εκπαιδευτικϊν Πουςικισ Δθμοτικϊν ςχολείων ςτο πλαίςιο
προγραμμάτων ςχολικϊν δραςτθριοτιτων, εργαςτθρίων δεξιοτιτων, προγραμμάτων etwinning και άλλου είδουσ διαςχολικϊν προγραμμάτων.
− Επιδίωξθ από κοινοφ ςυμμετοχισ ςε μακροχρόνια προγράμματα άτυπθσ εκπαίδευςθσ
πολιτιςτικϊν φορζων.
3. Μετάβαςθ ςτο Γυμνάςιο
Σ αναπτυξιακόσ ςτόχοσ τθσ μετάβαςθσ ςτθν επόμενθ εκπαιδευτικι βακμίδα
(Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ) μπορεί να πραγματοποιθκεί μζςα από δφο άξονεσ:
− (Χεπτζμβριοσ): Ωποδοχι των μακθτϊν και μακθτριϊν του Ρθπιαγωγείου ςτθν Αϋ
Δθμοτικοφ μζςα από αναβίωςθ επίκαιρου εκίμου (λ.χ. τρφγοσ ι ζκιμο Υερπεροφνασ για
πρωτοβρόχια). Χυνακόλουκθ «υιοκζτθςθ» των μακθτϊν/-τριϊν τθσ Αϋ τάξθσ από τουσ/τισ
μακθτζσ/-τριεσ τθσ Χτϋ τάξθσ, οι οποίοι/-εσ κα μεταβοφν ςτθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ
τθν επόμενθ χρονιά.
− (Λοφνιοσ): Αποχαιρετιςμόσ όλθσ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ (μακθτζσ/-τριεσ άλλων τάξεων,
εκπαιδευτικοί, γονείσ) μζςα από ζνα τραγοφδι αποχαιρετιςμοφ. Ψο τραγοφδι είναι
δθμιουργία των ίδιων των μακθτϊν/-τριϊν με τθν κακοδιγθςθ του/τθσ εκπαιδευτικοφ
Πουςικισ και κοινοποιείται ςε όλθ τθ ςχολικι κοινότθτα. Διευκρινίηεται ότι
υπογραμμίηεται τόςο ςτο ΥΧ όςο και ςτισ προδιαγραφζσ των εκπαιδευτικϊν πακζτων τθσ
Εϋ και Χτϋ Δθμοτικοφ θ αναγκαιότθτα φπαρξθσ αςκιςεων κατάλλθλων για τθν
προετοιμαςία των μακθτϊν/-τριϊν για τισ ειςαγωγικζσ εξετάςεισ των Πουςικϊν και
Ξαλλιτεχνικϊν Γυμναςίων.
Η εφαρμογι του Προγράμματοσ πουδών Μουςικισ
Ψο μάκθμα τθσ Πουςικισ διδάςκεται ςε όλο το φάςμα τθσ υποχρεωτικισ
εκπαίδευςθσ, από τθν Αϋ τάξθ Δθμοτικοφ ζωσ και τθ Γϋ τάξθ Γυμναςίου, ςτα Γενικά Χχολεία
και τθν Ειδικι Αγωγι. Θ Πουςικι ςτο Δθμοτικό και ςτο Γυμνάςιο είναι αυτόνομο γνωςτικό
αντικείμενο, που διδάςκεται αποκλειςτικά από εκπαιδευτικό ειδικότθτασ Πουςικισ
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(ΥΕ79.01): μια (1) ϊρα τθν εβδομάδα ςτισ τρεισ τάξεισ του Γυμναςίου (Αϋ, Βϋ, Γϋ τάξεισ) και
μια (1) ϊρα ςτισ τάξεισ του Δθμοτικοφ (Αϋ, Βϋ, Γϋ, Δϋ, Εϋ και Χτϋ τάξθ).
Χτο Δθμοτικό, ιδιαίτερα, ςτο πλαίςιο διοργάνωςθσ των ςχολικϊν γιορτϊν ι/και
δραςτθριοτιτων ςτθ βάςθ προγραμματιςμϊν του εκάςτοτε ςχολείου και ανάλογα με τισ
ςυνκικεσ και τισ ανάγκεσ του ςχολείου, κακϊσ και ςτο πλαίςιο πάντα καλισ ςυνεργαςίασ
με τον/τθ διευκυντι/-ντρια και τουσ/τισ διδάςκοντεσ/-ουςεσ, είναι δυνατόν ο/θ
εκπαιδευτικόσ Πουςικισ να οργανϊςει μουςικό ςφνολο, ςχολικι ορχιςτρα και ςχολικι
χορωδία, με ςτόχο, μεταξφ άλλων, τθν καλλιζργεια τθσ αιςκθτικισ αγωγισ και τθν
ανάδειξθ και προϊκθςθ ςτοιχείων τθσ τζχνθσ τθσ μουςικισ και του πολιτιςμοφ γενικότερα.
Χτο Γυμνάςιο, οι εκπαιδευτικοί Πουςικισ οργανϊνουν, μετά το πζρασ του ωρολογίου
προγράμματοσ ωσ προαιρετικό μάκθμα για τουσ/τισ μακθτζσ-/τριεσ, μουςικά ςφνολα ςτο
πλαίςιο κεςμοκετθμζνου δίωρου τθν εβδομάδα. Αυτά τα μουςικά ςφνολα μποροφν να
δθμιουργθκοφν ανάλογα με τισ ανάγκεσ του μακιματοσ τθσ Πουςικισ, τουσ διδακτικοφσ
ςτόχουσ του/τθσ εκπαιδευτικοφ, τισ δεξιότθτεσ και τα ενδιαφζροντά του/τθσ, τισ ανάγκεσ
υποςτιριξθσ ςχολικϊν προγραμμάτων ι εκδθλϊςεων, τισ προτιμιςεισ και μουςικζσ
δεξιότθτεσ των μακθτϊν/-τριϊν.
θμαντικζσ Επιςθμάνςεισ για τθν Ε΄και Σ΄Δθμοτικοφ
 Ψο μάκθμα τθσ Πουςικισ ςτθ Γενικι Εκπαίδευςθ ζχει κατεξοχιν χαρακτιρα
εργαςτθριακό, λόγω τθσ ανάγκθσ ανάπτυξθσ δεξιοτιτων και καλλιζργειασ ςτάςθσ
δθμιουργικισ ςυναιςκθματικισ ζκφραςθσ, όπωσ και ανακαλυπτικισ προςζγγιςθσ τθσ
γνϊςθσ τθσ Ψζχνθσ τθσ Πουςικισ. Θ ποιότθτα των ςχολικϊν μουςικϊν εργαςτθρίων
κακορίηει ςε ςθμαντικό βακμό τθν ποιότθτα του μακθςιακοφ περιβάλλοντοσ και άρα
αποτελεί κλειδί για τθν επίτευξθ των μακθςιακϊν ςτόχων.
 Χυνεπϊσ προχποτίκεται ειδικά εξοπλιςμζνθ αίκουςα Πουςικισ με κρουςτά μουςικά
όργανα (όργανα Τρφ «Orff»), πολυφωνικό μελωδικό όργανο (λ.χ. θλεκτρικό πιάνο),
καλισ ποιότθτασ μθχάνθμα αναπαραγωγισ ιχου (ενιςχυτισ με θχεία, CD/USB-player),
διαδραςτικόσ πίνακασ ι θλεκτρονικόσ υπολογιςτισ με βιντεοπροβολζα ςε αςπροπίνακα,
με ςφνδεςθ ςτο διαδίκτυο (ενςφρματθ ι αςφρματθ).
 Επιπλζον για τθν οργάνωςθ και τθν πραγματοποίθςθ των ςχολικϊν εκδθλϊςεων, τόςο ςε
εξωτερικό χϊρο όςο και ςε εςωτερικό, είναι απαραίτθτθ θ επάνδρωςθ των ςχολείων με
τον αντίςτοιχο θχθτικό εξοπλιςμό (πυκνωτικά μικρόφωνα, ενιςχυτισ, θχεία, μόνιτορ,
καλϊδια, κονςόλα μείξθσ ιχου).
 Ωπογραμμίηεται θ ςθμαςία τθσ φωνθτικισ προκζρμανςθσ των μακθτϊν/-τριϊν με
κατάλλθλεσ αςκιςεισ (διαφραγματικι αναπνοι, τονικι και ρυκμικι ευελιξία,
ορκοφωνία).
 Είναι απαραίτθτθ θ ςυνεχισ επιμόρφωςθ των εκπαιδευτϊν Πουςικισ προκειμζνου να
επικαιροποιοφν τθν οπτικι του Υρογράμματοσ Χπουδϊν κακϊσ και τα ςφγχρονα
επιςτθμονικά δεδομζνα ςτον χϊρο τθσ Πουςικισ Εκπαίδευςθσ και Υαιδαγωγικισ. Ψο
Υρόγραμμα Χπουδϊν Πουςικισ αποτελεί ζνα ανοιχτό και ευζλικτο πρόγραμμα ςπουδϊν
το οποίο ζχει ωσ ςτόχο να διευρφνει τισ επιλογζσ του/τθσ εκπαιδευτικοφ και να ενιςχφςει
το ζργο του/τθσ. Θ προςζγγιςθ του «μακαίνω πϊσ να μακαίνω» διατθρεί διαρκϊσ υψθλά
το ενδιαφζρον των μακθτϊν/-τριϊν, τθν αναπροςαρμογι μζςων και ςτρατθγικϊν, με
ςτόχο τθν ατομικι ωρίμαςθ και τθ ςυλλογικι ςυνοχι ςτον δρόμο τθσ διά βίου μάκθςθσ
και εκπαίδευςθσ. Χτο πλαίςιο αυτό θ διαρκισ επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν
κακίςταται απαραίτθτθ προχπόκεςθ.
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 Χτο πλαίςιο τθσ ςφγχρονθσ παιδαγωγικισ, προτείνεται θ ανοικτι δόμθςθ του μακιματοσ
(P. Freire) και ο διαρκισ αναςτοχαςμόσ μζςω τθσ κριτικισ ςκζψθσ (J. Mezirow):
− κζςθ του κζματοσ προσ επεξεργαςία από τον/τθν εκπαιδευτικό μζςω ενόσ μουςικοφ
κειμζνου και τθσ ακρόαςισ του
− ανάκλθςθ υπάρχουςασ γνώςθσ
− ςυναποφαςιςμζνθ ςτοχοκεςία
− επεξεργαςία κζματοσ ανακαλυπτικά και ομαδοςυνεργατικά
− παροχι διαφοροποιθμζνου υλικοφ από τον/τθν εκπαιδευτικό (διδακτικά εγχειρίδια,
εργαςτθριακόσ οδθγόσ, ανκολόγιο, λογιςμικά ανοιχτοφ κϊδικα, εκπαιδευτικζσ
διαδικτυακζσ εφαρμογζσ, βάςεισ δεδομζνων εκπαιδευτικοφ υλικοφ)
− καλλιζργεια μουςικϊν δεξιοτιτων
− μζγιςτθ εμπλοκι και κζςθ αποτελεςμάτων ςε κοινό ζλεγχο
− διαμορφωτικι και τελικι αξιολόγθςθ όλων των εμπλεκομζνων
− τα ςυμπεράςματα λαμβάνονται υπόψθ ςτθ διαδικαςία επεξεργαςίασ των επόμενων
ενοτιτων (αναςτοχαςμόσ, οργανωςιακι κουλτοφρα) / διαμόρφωςθ κετικισ ςτάςθσ
Χθμαντικι είναι θ ςυνολικι και όχι μονομερισ προβολι του ελλθνικοφ μουςικοφ
πολιτιςμοφ και θ ανάδειξθ των διαςυνδζςεων ειδϊν και εποχϊν. Ειδικι μνεία ςτθ ζντεχνθ
ελλθνικι μουςικι ωσ κορωνίδα τθσ ελλθνικισ μουςικισ δθμιουργίασ. Αναφορζσ ςτα
ευρωπαϊκά και διεκνι μουςικά ιδιϊματα και ζργα.

Ε. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
Θ αξιολόγθςθ ςτθν εκπαίδευςθ αποτελεί ζνα ιςχυρό διδακτικό εργαλείο. Είναι
ουςιαςτικό μζροσ όλθσ τθσ διδακτικισ διαδικαςίασ, γιατί είναι το μζςο προςδιοριςμοφ του
βακμοφ επιτυχίασ των ςτόχων. Ξφριοσ ςκοπόσ τθσ αξιολόγθςθσ ςτο μάκθμα τθσ Πουςικισ
είναι να βοθκιςει τον/τθν εκπαιδευτικό να κατανοιςει ςε βάκοσ αυτά που γνωρίηουν οι
μακθτζσ/-τριεσ, ϊςτε να μπορεί να πάρει παιδαγωγικζσ αποφάςεισ, βαςιςμζνεσ ςε
πραγματικά δεδομζνα. Θ αξιολόγθςθ δεν ταυτίηεται με τθν ποςοτικοποίθςθ των
επιτευγμάτων των μακθτϊν/-τριϊν, αλλά περιλαμβάνει επίςθσ τθν παρακολοφκθςθ τθσ
πορείασ και τθσ διαδικαςίασ προσ το τελικό αποτζλεςμα, κακϊσ και τθν ανατροφοδότθςθ
των μακθτϊν/-τριϊν για όλα αυτά (διαμορφωτικι αξιολόγθςθ). Επίςθσ, παρζχει πολφτιμεσ
πλθροφορίεσ ςτον/ςτθν εκπαιδευτικό ςχετικά με τισ ςυνκικεσ που επικρατοφν ςτθ
διδαςκαλία-μάκθςθ, κακϊσ και με τισ δυςκολίεσ ι τισ αδυναμίεσ των μακθτϊν/-τριϊν του,
ϊςτε να είναι ςε κζςθ να αναπροςαρμόςει τθ διδαςκαλία. Πία αποδοτικι αξιολόγθςθ
πρζπει να ςχετίηεται πλιρωσ με όλο το εφροσ των διδακτικϊν ςτόχων, να ενιςχφει τα
κίνθτρα των μακθτϊν/-τριϊν και να αποτελεί αφετθρία για περαιτζρω μάκθςθ.
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Β’ Μζροσ
Αναλυτικι Απεικόνιςθ του Προγράμματοσ πουδών
ΜΟΤΙΚΗ – Α΄, Β΄ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ
Θεματικά
Πεδία

Θεματικζσ
Ενότθτεσ

Προςδοκώμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα

Ενδεικτικζσ
Δραςτθριότθτεσ
Πρόςκετο Τλικό

Οι μακθτζσ/-τριεσ να
είναι ςε κζςθ:
1. Ζννοιεσ και
βαςικά
ςτοιχεία τθσ
μουςικισ

1.1. Υαλμόσ –Φυκμόσ
Υαλμόσ – Φυκμόσ
Φυκμικζσ αξίεσ: μιςό,
τζταρτο-όγδοο,
παφςθ τετάρτου.
Πζτρα: απλά μζτρα
2/4, 3/4, 4/4 και
5/8, 7/8 (βιωματικά).

 Nα διακρίνουν τθ
διάρκεια του ιχου
(π.χ. ιχοι ςτιγμιαίοι –
ιχοι μεγάλθσ
διάρκειασ).
 Ρα διακρίνουν και
να αποδίδουν
κινθτικά τον παλμό
και τα δυνατά και
αςκενι μζρθ του
μζτρου.
 Ρα προςεγγίςουν
βιωματικά τον παλμό
εφλθπτων και οικείων
μζτρων, όπωσ των
2/4, των 3/4, των 4/4,
των 5/8 και των 7/8.
 Ρα ανακαλοφν και
να εκτελοφν απλά
ρυκμικά ςχιματα ςε
διάφορα μζτρα με τθ
φωνι, με μουςικά
όργανα, ςυμβατικά
ι/και αυτοςχζδια και
θχθρζσ κινιςεισ του
ςϊματοσ.
 Ρα αποδίδουν
φωνθτικά απλό
ρυκμικό κείμενο
χρθςιμοποιϊντασ ζνα
ςφςτθμα ρυκμικϊν
ςυλλαβϊν (chanting).
 Ρα κωδικοποιοφν
με μθ ςυμβατικι ι
και ςυμβατικι
μουςικι
ςθμειογραφία απλά
ρυκμικά ςχιματα, τα
οποία
περιλαμβάνουν τισ
αξίεσ του τετάρτου,
του ογδόου και τθν
παφςθ τετάρτου.
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 Πουςικι Δθμιουργία: Σι
μακθτζσ/-τριεσ
πειραματίηονται και
παράγουν ιχουσ ςτιγμιαίουσ
και μεγάλθσ διάρκειασ
διαδοχικά ςε διαφορετικά
μουςικά όργανα, π.χ. ςε ζνα
τρίγωνο, ςε ζνα ταμπουρίνο,
ςε ζνα glockenspiel κ.α.
 Πουςικι Εκτζλεςθ: Σι
μακθτζσ/-τριεσ μιμοφνται με
θχθρζσ κινιςεισ του ςϊματοσ
(τα -clap, τι-τι - patsch) απλά
ρυκμικά ςχιματα, που
περιλαμβάνουν τζταρτα,
ηεφγθ ογδόων και παφςεισ
τετάρτου, τα οποία ο/θ
εκπαιδευτικόσ εκτελεί
υποδειγματικά.
 Πουςικι Εκτζλεςθ –
Πουςικι Γραφι: Σ/Θ
εκπαιδευτικόσ γράφει ςτον
πίνακα τθσ τάξθσ λζξεισ και το
αντίςτοιχο ρυκμικό τουσ
ςχιμα (οι λζξεισ κα πρζπει να
αντιςτοιχοφν ςε απλά
ρυκμικά ςχιματα). Σι
μακθτζσ/-τριεσ αποδίδουν τισ
λζξεισ μεγαλόφωνα και
χτυποφν το ρυκμικό τουσ
ςχιμα. Χτθ ςυνζχεια ο/θ
εκπαιδευτικόσ χτυπά τα
ρυκμικά ςχιματα ςε κλάβεσ
και οι μακθτζσ/-τριεσ πρζπει
να βρουν κάκε φορά τθν
αντίςτοιχθ λζξθ ι να βρουν
άλλεσ λζξεισ που ταιριάηουν.
 Ενεργθτικι Ακρόαςθ: Σ/Θ
εκπαιδευτικόσ παίηει ςε
μελωδικό όργανο (π.χ. πιάνο,
αρμόνιο κτλ.) μουςικι
εμβατθρίου, π.χ. «Πζςα μασ
βακιά για ςζνα», και οι
μακθτζσ/-τριεσ βθματίηουν
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 Ρα εκτελοφν κατ’
αναλογία απλά
ρυκμικά ςχιματα,
αποκωδικοποιϊντασ
αυτοςχζδια ι και
ςυμβατικι μουςικι
ςθμειογραφία.
 Ρα προςεγγίςουν
τον ρυκμό του λόγου.
 Ρα αυτοςχεδιάηουν
δθμιουργϊντασ απλά
ρυκμικά ςχιματα.
 Ρα αναγνωρίηουν
ςυγκεκριμζνεσ
ρυκμικζσ ζννοιεσ
κατά τθ διάρκεια
ακροάςεων και να
εξωτερικεφουν τθν
αντίλθψι τουσ για
αυτζσ με διάφορουσ
τρόπουσ (με κίνθςθ,
με ρυκμικι ςυνοδεία,
με δθμιουργία μθ
ςυμβατικισ
ςθμειογραφικισ
απεικόνιςθσ, με
προφορικό λόγο).
 Ρα αποδίδουν τον
ρυκμό ςυνοδεφοντασ
τραγοφδια με τθ
χριςθ απλϊν
κρουςτϊν οργάνων
ι/και θχθρϊν
κινιςεων.
 Ρα τραγουδοφν
επιλεγμζνο
ρεπερτόριο
τραγουδιϊν με
ρυκμικι ακρίβεια.

ςτον ρυκμό του μζτρου των
2/4 λζγοντασ μεγαλόφωνα
«εν-δυο», «εν-δυο».
Υαράλλθλα, κρατoφν τον
παλμό παίηοντασ ςε
ταμπουρίνο, το οποίο αλλάηει
διαδοχικά χζρια, ϊςτε να
παίξουν όλοι/-εσ οι μακθτζσ/τριεσ.
 Πουςικι Εκτζλεςθ: Σι
μακθτζσ/-τριεσ ακολουκοφν
ατομικά με θχθρζσ κινιςεισ
ςϊματοσ ι με ζνα κρουςτό
μουςικό όργανο, ςυμβατικό ι
αυτοςχζδιο, τον παλμό ενόσ
τραγουδιοφ ςτο μζτρο των
7/8, π.χ. «Υαντρεφουνε τον
κάβουρα».
 Ενεργθτικι Ακρόαςθ –
Ανταπόκριςθ ςτθ Πουςικι με
Ξίνθςθ: Σι μακθτζσ/-τριεσ
ακοφν ζνα δθμοτικό τραγοφδι
ςε ρυκμό «καλαματιανό»,
π.χ. «Υαντρεφουνε τον
κάβουρα», και χορεφουν
ομαδικά τον αντίςτοιχο
παραδοςιακό χορό, βάςει
απλοποιθμζνθσ χορογραφίασ.
 Πουςικι Δθμιουργία:
Αυτοςχεδιάηουν ςτο
ταμπουρίνο ζνα δικό τουσ
ρυκμικό ςχιμα ςε
ςυγκεκριμζνο μζτρο, π.χ. 4/4,
που επαναλαμβάνει με τθ
ςειρά του ο/θ εκπαιδευτικόσ.
 Πουςικι Χθμειογραφία:
Σ/Θ εκπαιδευτικόσ παίηει ςε
κρουςτό μουςικό όργανο
(π.χ. κλάβεσ) απλά ρυκμικά
ςχιματα ςταδιακά με
τζταρτα, όγδοα, παφςεισ
τετάρτου, μιςά και οι
μακθτζσ/-τριεσ καλοφνται να
τα κωδικοποιιςουν,
χρθςιμοποιϊντασ τα
ςυμβατικά ςφμβολα των
ρυκμικϊν αξιϊν. Ανάλογα με
τθν θλικία και τισ
προθγοφμενεσ εμπειρίεσ των
μακθτϊν/-τριϊν θ
κωδικοποίθςθ μπορεί να
γίνει με χριςθ καρτελϊν ι με
γραφι των ςυμβόλων.
 Πουςικι Δθμιουργία με
Χριςθ ΨΥΕ: Ψα παιδιά
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Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ
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δθμιουργοφν ρυκμικά
ςχιματα επιλζγοντασ
καρτζλεσ με τα ςφμβολα
ρυκμικϊν αξιϊν και παφςεων
και ακοφν τθ δθμιουργία τουσ
ςτο περιβάλλον
διαδραςτικοφ ψθφιακοφ
παιχνιδιοφ (Φωτόδεντρο,
«Φτιάξε το δικό ςου ρυκμικό
ςχιμα»).
 Επίςθσ, με χριςθ
κατάλλθλου ψθφιακοφ
περιβάλλοντοσ ςτο
διαδίκτυο, δθμιουργοφν
ςυνδυαςμοφσ διαφορετικϊν
ρυκμικϊν μοτίβων, που
εκτελοφνται ςυγχρόνωσ από
διαφορετικά κρουςτά, ακοφν
και αξιολογοφν το
θχοχρωματικό και ρυκμικό
αποτζλεςμα που προκφπτει.
1.2. Ψονικό φψοσ –
Πελωδία
Ψονικό φψοσ (ψθλοίχαμθλοί φκόγγοι) –
Ανιοφςα –Ξατιοφςα
ιςοχψισ μελωδία –
Υεντατονικι κλίμακα.

 Ρα διακρίνουν
ψθλοφσ και χαμθλοφσ
ιχουσ του φυςικοφ ι
τεχνθτοφ
περιβάλλοντοσ.
 Ρα χειρίηονται
ελεφκερα και να
πειραματίηονται με
τισ δυνατότθτεσ τισ
φωνισ τουσ.
 Ρα αναγνωρίηουν
τθ μελωδία
τραγουδιϊν που
ζχουν μάκει.
 Ρα διακρίνουν και
να αποδίδουν με
κίνθςθ τθν
κατεφκυνςθ
μελωδιϊν (ανιοφςεσ,
κατιοφςεσ, ιςοχψείσ)
μζςα από ειδικά
διαμορφωμζνεσ
αςκιςεισ, επιλεγμζνα
τραγοφδια και
ακροάςεισ.
 Ρα ςυγκρίνουν δυο
τρεισ νότεσ με
κριτιριο το τονικό
φψοσ.
 Ρα εκτελοφν ςε
τονικά κρουςτά
μουςικά όργανα

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

 Ενεργθτικι Ακρόαςθ: Σ/Θ
εκπαιδευτικόσ παίηει ςε
μονόφωνο όργανο (π.χ.
φλάουτο με ράμφοσ)
μελωδίεσ διαφορετικϊν
τραγουδιϊν που τα παιδιά
ζχουν ιδθ διδαχκεί. Ψα
παιδιά πρζπει να
αναγνωρίςουν το τραγοφδι.
Ξερδίηει ο/θ μακθτισ/-τρια
που βρίςκει πρϊτοσ/-θ τθ
ςωςτι απάντθςθ.
 Πουςικι Εκτζλεςθ. Ψα
παιδιά μακαίνουν το
παραδοςιακό τραγοφδι
«Αλαλί το πουλί» (Ξφπρου) ι
«Ψο καραβάκι» (Ξοτφωρα
Υόντου). Αφοφ μάκουν να
αποδίδουν φωνθτικά τθ
μελωδία του τραγουδιοφ με
νότεσ, ακολουκϊντασ
μιμθτικά τον/τθν
εκπαιδευτικό, παίηουν
ατομικά τθ μελωδία ςε
κρουςτά όργανα μελωδίασ
(ςυνιςτάται θ χριςθ
μελωδικϊν κρουςτϊν με
αφαιροφμενεσ ράβδουσ).
 Πουςικι Δθμιουργία:
Αυτοςχεδιάηουν ατομικά
δθμιουργϊντασ μελωδίεσ
πάνω ςτο τετράχορδο ντο-ρεμι-φα του τραγουδιοφ
«Ππαίνω μεσ ςτ’ αμπζλι ςαν
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απλζσ και ςφντομεσ
μελωδίεσ μιμθτικά ι
ακολουκϊντασ μια μθ
ςυμβατικι ι
ςυμβατικι
παρτιτοφρα *απλά
μελωδικά ςχιματα
(τζταρτα, ηεφγθ
ογδόων, παφςθ
τετάρτου) ςταδιακά
μζχρι 5-6 νότεσ (ςολ4,
μι4, ρε4, ντο4, φα4,
λα4) και ςφντομεσ
μελωδίεσ μζχρι 2μ ι
κατά προτίμθςθ
τμιματα διδαγμζνων
τραγουδιϊν+.
 Ρα τραγουδοφν
επιλεγμζνο
ρεπερτόριο
τραγουδιϊν με
ςχετικι τονικι
ακρίβεια,
χρθςιμοποιϊντασ το
εφροσ τθσ φωνισ
τουσ.
 Ρα τραγουδοφν
απλζσ και ςφντομεσ
μελωδίεσ με μίμθςθ.
 Ρα αυτοςχεδιάηουν
με τθ φωνι πάνω ςε
απλά μελωδικά
ςχιματα,
αποτελοφμενα από
δφο τρεισ νότεσ.
 Ρα
αποκωδικοποιοφν και
να εκτελοφν
φωνθτικά απλά
μελωδικά ςχιματα με
βάςθ μθ ςυμβατικι ι
και ςυμβατικι
παρτιτοφρα (κατά
προτίμθςθ τμιματα
γνωςτϊν τραγουδιϊν
με ζωσ τρεισ
φκόγγουσ).
 Ρα δθμιουργοφν
απλζσ και ςφντομεσ
μελωδίεσ ςε κρουςτά
όργανα μελωδίασ
(ξυλόφωνο,
μεταλλόφωνο,
γκλόκενςπιλ,
καμπανοφλεσ chimes

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

νοικoκυρά», ακολουκϊντασ
τθ ρυκμικι δομι του
τραγουδιοφ και ζχοντασ μόνο
τισ ράβδουσ των τεςςάρων
φκόγγων ςτο μελωδικό
κρουςτό όργανο. Σ/Θ
εκπαιδευτικόσ
επαναλαμβάνει ςτο φλάουτο
με ράμφοσ τθ μελωδία κάκε
μακθτι/-τριασ.
 Παραλλαγι-Δθμιουργία
«αλεατορικισ» μουςικισ: Σι
μακθτζσ/-τριεσ γράφουν ο
κακζνασ/-μία μια τυχαία
ακολουκία των τεςςάρων
φκόγγων (ντο-ρε-μι-φα) που
κα ςυντίκεται από 5-6 νότεσ,
π.χ. ντο φα μι ρε μι. Χτθ
ςυνζχεια κάκε μακθτισ/-τρια
διαδοχικά εκτελεί ςτο
glockenspiel τθν ακολουκία
που ζγραψε.
 Εκτζλεςθ Πουςικισ:
Πακαίνουν το τραγοφδι «Ψο
Υοταμάκι» ςε ποίθςθ του
Ηαχαρία Υαπαντωνίου και
μουςικι Β. Δθμθτράτου. Σ/Θ
εκπαιδευτικόσ εκτελεί
υποδειγματικά
τραγουδϊντασ κάκε δίςτιχο
και τα παιδιά
επαναλαμβάνουν μιμθτικά.
 Εκτζλεςθ Πουςικισ: Ψα
παιδιά αποδίδουν το
τραγοφδι «Ψο Υοταμάκι»
αντιφωνικά ςε μορφι
ερϊτθςθσ- απάντθςθσ.
 Πουςικι Δθμιουργία: Σι
μακθτζσ/-τριεσ δθμιουργοφν
μελωδίεσ ςε ψθφιακό
περιβάλλον, διακζςιμο ςτο
διαδίκτυο, ενϊ παράλλθλα
ςυςχετίηουν το άκουςμα των
παραγόμενων φκόγγων με το
τονικό τουσ φψοσ. Ακοφν τθ
μελωδία που δθμιοφργθςαν
και προβαίνουν ςε
ανακεωριςεισ τθσ
ακολουκίασ των φκόγγων,
ζωσ ότου το αποτζλεςμα να
τουσ/τισ ικανοποιεί:
(musiclab.chromeexperiment
s. com/Melody-Maker)
 Πουςικι Εκτζλεςθ: Σι
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κτλ.) με βάςθ τον
ελεφκερο
αυτοςχεδιαςμό.

μακθτζσ/-τριεσ τραγουδοφν
το παιδικό τραγοφδι «Θ
Υιπεριά» (φκόγοι ςολ-μι-λα)
και δείχνουν με χειρονομικζσ
κινιςεισ τθ μελωδικι ανζλιξθ
ςθκϊνοντασ ψθλά και
ενωμζνα μεταξφ τουσ τα δυο
τουσ χζρια ςτο ψθλότερο
τονικά ςθμείο του
τραγουδιοφ και γζρνοντασ
προσ τα κάτω τον πάνω
κορμό του ςϊματόσ τουσ ςτο
χαμθλότερο τονικά ςθμείο.
Πποροφν επίςθσ να
αποδϊςουν με κινιςεισ όλου
του ςϊματοσ τθ μελωδικι
γραμμι του τραγουδιοφ: Χτο
χαμθλότερο τονικά ςθμείο
(μι) λυγίηουν ελαφρά τα
γόνατα, ςτο μεςαίο ςθμείο
(ςολ) ςτζκονται ςε όρκια
ςτάςθ και ςτο ψθλότερο
τονικά ςθμείο (λα) πατοφν
ςτα δάχτυλα των ποδιϊν με
ςθκωμζνεσ φτζρνεσ και
ταυτόχρονα ςθκϊνουν τα
χζρια ψθλά.
 Πουςικι Ανάγνωςθ και
Γραφι: Ψα παιδιά μακαίνουν
να τραγουδοφν, να διαβάηουν
και να γράφουν ςταδιακά
τουσ φκόγγουσ ςολ4, μι4,
φα4, ρε4, πρϊτα ςτο
δίγραμμο και ςταδιακά ςτο
πεντάγραμμο. Επίςθσ,
εξαςκοφνται ςτον ςχεδιαςμό
του κλειδιοφ ΧΣΟ πάνω ςε
δοςμζνεσ βουλίτςεσ,
αποδίδοντασ ταυτόχρονα το
«Ψραγουδάκι» για το κλειδί
ΧΣΟ (Ε. Δαμιανοφ, Μουςικι
Εκπαίδευςθ, Ε.Ε.Π.Ε.,
14/2004).

1.3. Πορφι
Πουςικι φράςθ,
Διμερισ μορφι –
Ψριμερισ μορφι –
Πορφι Φοντό
(βιωματικά).

 Ρα προςεγγίςουν
διαιςκθτικά τθν
ζννοια ενόσ
ολοκλθρωμζνου
μουςικοφ νοιματοσ.
 Ρα διακρίνουν τθν
αρχι και το τζλοσ
μιασ μουςικισ
φράςθσ.
 Ρα τραγουδοφν
εκφραςτικά με
αίςκθςθ των

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

 Ενεργθτικι Ακρόαςθ:
Ακοφν το «Υιτςικάτο»
(«Pizzicato») από το μπαλζτο
Χυλβί («Sylvie») του Οεό
Ρτελίμπ. Χωρίηονται ςε δφο
ομάδεσ. Χτο αϋ μζροσ θ μία
ομάδα κρατά τον παλμό
χτυπϊντασ ςτο κρανίο ι ςτο
πάτωμα ζνα πλαςτικό
ποτθράκι. Θ άλλθ ομάδα
κροφει μεταξφ τουσ δφο
πλαςτικά κουταλάκια όταν
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φράςεων.
 Ρα αναγνωρίηουν
τισ επαναλιψεισ και
εναλλαγζσ των
μουςικϊν φράςεων,
μερϊν ςε τραγοφδια
και μουςικζσ
ακροάςεισ και να
ανταποκρίνονται ςε
αυτζσ βιωματικά (με
κίνθςθ ι εικονικι
ςθμειογραφία).
 Ρα προςεγγίςουν
διαιςκθτικά τθ
διμερι, τθν τριμερι
μορφι και τθ μορφι
ροντό.
 Ρα αυτοςχεδιάηουν
χρθςιμοποιϊντασ τθ
φωνι ι απλά όργανα,
αποδίδοντασ
μορφολογικά
ςτοιχεία τθσ
μουςικισ.

ακοφγονται οι δφο φκόγγοι
που ςθματοδοτοφν το
χαρακτθριςτικό τελείωμα
κάκε μουςικισ φράςθσ,
ςυγχρονίηοντασ τουσ χτφπουσ
με τθ μουςικι. Χτο δεφτερο
μζροσ και οι δφο ομάδεσ
τρίβουν απαλά τα ποτθράκια
ςτο κρανίο και τα κουταλάκια
μεταξφ τουσ, ακολουκϊντασ
τθ μελωδία. Χε επόμενθ
ακρόαςθ ο/θ εκπαιδευτικόσ
εναλλάςςει με χειρονομίεσ
που κάνει ωσ μαζςτροσ το
παίξιμο των δφο ομάδων.
Ζτςι, ςτο πρϊτο μζροσ,
άλλοτε τα παιδιά με τα
κουταλάκια παίηουν τον
παλμό και αυτά με τα
ποτθράκια το τελείωμα των
φράςεων και άλλοτε
ςυμβαίνει το αντίκετο, ενϊ
ςτο δεφτερο μζροσ οι ομάδεσ
εναλλάςςονται, ςφμφωνα με
τισ χειρονομικζσ υποδείξεισ
του/τθσ εκπαιδευτικοφ.
 Πουςικοκινθτικι –
Εκτζλεςθ Πουςικισ: Σι
μακθτζσ/-τριεσ μακαίνουν το
τραγοφδι «Σι Ελιζσ» (Φ.
Ξαρκαίου – Β. Δθμθτράτου).
Ψραγουδοφν «ανοίγοντασ» τα
χζρια –αποδίδοντασ το
διάςτθμα πζμπτθσ ςτθν
αρχι– και «κλείνοντασ»
εκφραςτικά κάκε μουςικι
φράςθ. Χτισ ςτροφζσ,
τραγουδοφν βαδίηοντασ αργά
πιαςμζνοι/-εσ ςε κφκλο και
ςτο τςάκιςμα αφινουν τα
χζρια και παριςτάνουν με το
ςϊμα τουσ τισ ελιζσ ςτισ
«πλαγιζσ» (τα χζρια ανοιχτά
ςε πλάγια κζςθ) και τισ ελιζσ
«φουντωτζσ» (τα χζρια
ανοιχτά ωσ κλαδιά) ι
ςυνεχίηουν τον κυκλικό χορό
γριγορα και προσ τθν
αντίκετθ κατεφκυνςθ.
 Ενεργθτικι Ακρόαςθ: Ψα
παιδιά μακαίνουν το
παιχνιδοτράγουδο «Σ
Αυγερινόσ» και το
επαναλαμβάνουν μερικζσ
φορζσ. Ζπειτα ο/θ
εκπαιδευτικόσ παίηει ςτο

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

ΠΡΟΓΡΑΜ Μ ΑΣΑ
ΠΟΤΓΩΝ

28 |

Μουςικι Δθμοτικοφ

1. Ζννοιεσ και
βαςικά
ςτοιχεία τθσ
μουςικισ

φλάουτο με ράμφοσ το μζροσ
Α, το οποίο «βαφτίηει» με το
όνομα «Άννα», ςχεδιάηοντασ
ςτον πίνακα ζνα κοριτςάκι με
μακριά μαλλιά. Αντίςτοιχα,
παίηει το μζροσ Β, τθ
«Βοφλα», ζνα άλλο κοριτςάκι
με κοντά μαλλιά. Σι
μακθτζσ/-τριεσ πρζπει να
βρουν το ςωςτό «κοριτςάκι»
– μελωδία που παίηει κάκε
φορά ςτο φλάουτο με
ράμφοσ ο/θ εκπαιδευτικόσ.
 Πουςικι Δθμιουργία: Σι
μακθτζσ/-τριεσ εκτελοφν
μιμοφμενοι/-εσ τον/τθν
εκπαιδευτικό ζνα απλό
ρυκμικό ςχιμα 2 μζτρων, που
αποτελείται από απλζσ
ρυκμικζσ αξίεσ (τζταρτα,
όγδοα, παφςεισ τετάρτου) με
θχθρζσ κινιςεισ ςϊματοσ ι
με κρουςτά μουςικά όργανα.
Ψο επαναλαμβάνουν μζχρι να
είναι ςε κζςθ να το εκτελοφν
ωσ ομάδα, με ςυγχρονιςμό
και ρυκμικι ακρίβεια. Χτθ
ςυνζχεια κάκε μακθτισ/-τρια
διαδοχικά καλείται να
αυτοςχεδιάηει το δικό του
ρυκμικό ςχιμα δφο μζτρων.
Ανάμεςα ςτουσ
αυτοςχεδιαςμοφσ των
μακθτϊν/-τριϊν
παρεμβάλλεται το ρυκμικό
ςχιμα που ζμακαν και το
οποίο εκτελοφν ομαδικά από
μνιμθσ. Ξατ’ αυτό τον τρόπο
δθμιουργείται ζνασ ομαδικόσ
αυτοςχεδιαςμόσ ςε μορφι
ροντό που ακολουκεί το εξισ
μοτίβο: Διδαγμζνο ρυκμικό
ςχιμα (tutti) –
Αυτοςχεδιαςτικό ρυκμικό
ου
ςχιμα 1 παιδιοφ ςόλο –
Διδαγμζνο ρυκμικό ςχιμα
(tutti) –Αυτοςχεδιαςτικό
ου
ρυκμικό ςχιμα 2 παιδιοφ
(ςόλο) –Διδαγμζνο ρυκμικό
ςχιμα (tutti) –
Αυτοςχεδιαςτικό ρυκμικό
ου
ςχιμα 3 παιδιοφ (ςόλο)
κ.ο.κ.
1.4. Δυναμικι Αγωγι

 Ρα ξεχωρίηουν
ιχουσ που διαφζρουν

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

 Πουςικι Δθμιουργία:
Ζνασ/Πία μακθτισ/-τρια
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Δυνατά-ςιγά –
Χταδιακι αφξθςθ και
μείωςθ τθσ ζνταςθσ.

ωσ προσ τθν ζνταςθ.
 Ρα διακρίνουν
βιωματικά τισ
μεταβολζσ τθσ
δυναμικισ αγωγισ ςε
ζνα μουςικό ζργο και
να αναγνωρίηουν τθ
διαφορά τθσ
ςταδιακισ και τθσ
ξαφνικισ
αυξομείωςθσ τθσ
ζνταςθσ.
 Ρα αποδίδουν
φωνθτικά τισ
μεταβολζσ τθσ
ζνταςθσ κατά τθν
εκτζλεςθ ενόσ
τραγουδιοφ,
ακολουκϊντασ τισ
χειρονομικζσ
υποδείξεισ του/τθσ
εκπαιδευτικοφ.
 Ρα
ανταποκρίνονται ςε
μια ακρόαςθ με
χαρακτθριςτικζσ και
εμφανείσ αλλαγζσ ςτθ
δυναμικι μζςω
κίνθςθσ, ρυκμικισ
ςυνοδείασ ι
επινόθςθσ μθ
ςυμβατικισ
ςθμειογραφίασ
(αυτοςχζδιασ,
εικονικισ) με τρόπο
που να επιδεικνφει
τθν κατανόθςι τουσ
για τθν ζννοια τθσ
δυναμικισ.
 Ρα εκτελοφν ςτα
μουςικά όργανα
απλά ρυκμικά
ςχιματα ι ςφντομεσ
μουςικζσ φράςεισ
αποτελοφμενεσ από
2-3 φκόγγουσ, με
διαφορετικι
δυναμικι (ςιγά,
δυνατά, με βακμιαία
αφξθςθ τθσ ζνταςθσ ι
με βακμιαία μείωςθ
τθσ ζνταςθσ),
ακολουκϊντασ τισ
οδθγίεσ του/τθσ
εκπαιδευτικοφ ι

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

μιμείται ατομικά με τθ φωνι
του/τθσ ιχουσ που είναι
δυνατοί ι ςιγανοί και οι
υπόλοιποι/-εσ πρζπει να
μαντζψουν για ποιον ιχο
πρόκειται.
 Ενεργθτικι Ακρόαςθ: Σι
μακθτζσ/-τριεσ ακοφν από τθ
Χουίτα «Ξάρμεν» (Carmen)
τουσ «Ψαυρομάχουσ» (Les
Toreadors-Allegro Giocoso)
του Ηορη Ππιηζ (Georges
Bizet) και με κινιςεισ των
χεριϊν δείχνουν τισ
μεταβολζσ τθσ ζνταςθσ
(άνοιγμα των χεριϊν ςτο
forte, κλείςιμο ςτο piano,
ςταδιακό άνοιγμα ςτο cresc,
ςταδιακό κλείςιμο ςτο dim).
 Πουςικι Εκτζλεςθ: Ψο
ταμπουρίνο περνά από χζρι
ςε χζρι και κάκε μακθτισ/τρια παίηει ζνα δεδομζνο
ρυκμικό ςχιμα ςτο
ταμπουρίνο, μια φορά forte
και τθν επόμενθ piano (ςαν
θχϊ).
 Πουςικι Δθμιουργία:
Πουςικι βροχοφλα: Σι
μακθτζσ/-τριεσ δθμιουργοφν
ατομικά ι ςε μικρζσ ομάδεσ
μία ςφντομθ μουςικι
ςφνκεςθ για να μιμθκοφν
τουσ ιχουσ μιασ ψιχάλασ που
βακμιαία δυναμϊνει και
εξελίςςεται ςε καταιγίδα.
Δοκιμάηουν μελωδίεσ που
«απεικονίηουν» ακουςτικά
και ςυνειρμικά ςταγόνεσ
βροχισ, άλλοτε ρυκμικά
πυκνζσ κι άλλοτε όχι, άλλοτε
δυνατζσ και άλλοτε ςιγανζσ
ςτα μελωδικά κρουςτά τθσ
τάξθσ. Αποδίδουν επίςθσ με
ρυκμικά κρουςτά τον ιχο των
κεραυνϊν κατά τθν
υποτικζμενθ κορφφωςθ τθσ
καταιγίδασ. Χτθν παρουςίαςθ
τθσ ςφνκεςισ τουσ ςτθν τάξθ
προςπακοφν να εκτελζςουν
αποδίδοντασ ιδιαίτερθ
ζμφαςθ ςτθ δυναμικι, π.χ.
πιάνο, forte, crescendo.
Επιχειροφν να
δθμιουργιςουν και μία
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ερμθνεφοντασ/
αποκωδικοποιϊντασ
μθ ςυμβατικι
παρτιτοφρα.

αυτοςχζδια εικονικι
απεικόνιςθ τθσ ςφνκεςισ
τουσ, με ζμφαςθ ςτθν εξζλιξθ
τθσ δυναμικισ.

 Ρα αυτοςχεδιάηουν
χρθςιμοποιϊντασ τθ
φωνι ι απλά όργανα,
αποδίδοντασ ζννοιεσ
τθσ δυναμικισ.
1.5. Φυκμικι Αγωγι
Αργά-γριγορα –
Χταδιακι αφξθςθ και
μείωςθ τθσ ταχφτθτασ.

 Ρα διακρίνουν από
το φυςικό και τεχνθτό
περιβάλλον ιχουσ
που είναι γριγοροι
και ιχουσ που είναι
αργοί.
 Ρα μιμθκοφν
γριγορουσ ι αργοφσ
ιχουσ από το φυςικό
και τεχνθτό
περιβάλλον με τθ
φωνι ι με μουςικά
όργανα.
 Ρα αποδϊςουν με
κίνθςθ ιχουσ του
φυςικοφ και τεχνθτοφ
περιβάλλοντοσ που
διαφζρουν ωσ προσ
τθν ταχφτθτα.
 Ρα κατανοιςουν
τθν ζννοια τθσ
ρυκμικισ αγωγισ ςτθ
μουςικι και να
αναγνωρίηουν τα
μουςικά ζργα που
ζχουν αργι ι
γριγορθ ρυκμικι
αγωγι.
 Ρα εξωτερικεφουν
τθν αντίλθψι τουσ
για τθ ρυκμικι αγωγι
των μουςικϊν
κομματιϊν,
ανταποκρινόμενοι/-εσ
ςε αυτά με
αντίςτοιχεσ κινιςεισ.
 Ρα αντιλθφκοφν τθ
ςχζςθ τθσ ρυκμικισ
αγωγισ ενόσ
κομματιοφ με τθ
ςυναιςκθματικι
διάκεςθ που
υποβάλλει και να
εκφράηουν λεκτικά τισ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

 Ενεργθτικι ΑκρόαςθΠουςικι Δθμιουργία: Σι
μακθτζσ/-τριεσ παρατθροφν
εικόνεσ που αναπαριςτοφν
πθγζσ ιχων από το φυςικό ι
τεχνθτό περιβάλλον, τουσ
διακρίνουν ωσ προσ τθν
ταχφτθτά τουσ και τουσ
μιμοφνται με τθ φωνι τουσ,
π.χ. πφραυλοσ, φρενάριςμα,
τρζνο που ξεκινά από τον
ςτακμό, χελϊνα κ.ά.
 Ενεργθτικι Ακρόαςθ: Σι
μακθτζσ/-τριεσ ακοφν τισ
«Χελϊνεσ» (Tortues) και τουσ
«Θμίονουσ» (Hémiones) από
το «Ξαρναβάλι των ηϊων» (Le
Carnaval des animaux) του
Ξαμίγ Χαιν-Χανσ (Camille Saint
– Saëns) και παρατθροφν τθ
διαφορετικι ρυκμικι αγωγι
τουσ (αργά – γριγορα).
Υροςεγγίηουν τθν πολφ αργι
ρυκμικι αγωγι των
«Χελωνϊν» με το διαλεκτικό
αντίκετο τθσ κίνθςθσ, τθν
ακινθςία: Ακοφν τθ μουςικι
με κλειςτά μάτια και
φαντάηονται ζνα όνειρο που
μπορεί να βλζπουν
εμπνεόμενοι/-εσ από τθ
μουςικι. Ζπειτα μοιράηονται
το όνειρο που «είδαν»
περιγράφοντάσ το ςτουσ/ςτισ
ςυμμακθτζσ/-τριζσ τουσ. Πε
γριγορθ κίνθςθ των
δακτφλων –ςαν να
«περπατάνε» – ςτο κρανίο ι
παριςτάνοντασ τουσ/τισ
πιανίςτεσ/-ςτριεσ που
παίηουν, ανταποκρίνονται
κινθτικά ςτθ γριγορθ
ρυκμικι αγωγι των
«Πουλαριϊν».
 Πουςικό Υαιχνίδι: Σ/Θ
εκπαιδευτικόσ είναι ο
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ςκζψεισ τουσ ςχετικά
με τθ ςχζςθ ρυκμικισ
αγωγισ και φφουσ.
 Ρα τραγουδοφν
ςυγχρονιςμζνα
εφαρμόηοντασ
εναλλαγζσ ωσ προσ τθ
ρυκμικι αγωγι,
ςφμφωνα με τισ
οδθγίεσ ενόσ
μαζςτρου.

«μαζςτροσ» που διευκφνει.
Σι μακθτζσ/-τριεσ
τραγουδοφν το τραγοφδι
«Ζβγα ιλιε» από τθ Χάμο και
ακολουκοφν τον/τθν
εκπαιδευτικό που παίηει
επιταχφνοντασ ςταδιακά:
εκινϊντασ αργά και
φτάνοντασ ςε γριγορο τζμπο
με βακμιαία επιτάχυνςθ
(accelerando).

 Ρα
αποκωδικοποιοφν μθ
ςυμβατικι
ςθμειογραφία
(εικονικι,
αυτοςχζδια) και να
εκτελοφν ςε ρυκμικά
όργανα,
ακολουκϊντασ κατά
τθν εκτζλεςι τουσ τθ
ρυκμικι αγωγι που
υποδθλϊνεται από
αυτιν.
 Ρα αυτοςχεδιάηουν
χρθςιμοποιϊντασ τθ
φωνι ι απλά όργανα,
αποδίδοντασ ζννοιεσ
τθσ ταχφτθτασ.
1.6. Θχόχρωμα
Φυςικοί-τεχνθτοί ιχοι,
Ιχοι ανκρϊπινων
φωνϊν,
Ιχοι μουςικϊν
οργάνων τθσ τάξθσ,
Ιχοι γνωςτϊν και
οικείων μουςικϊν
οργάνων.

 Ρα αναγνωρίηουν
ιχουσ από το φυςικό
ι τεχνθτό περιβάλλον
και να διακρίνουν τα
χαρακτθριςτικά τουσ.
 Ρα διακρίνουν τα
τρία είδθ χροιάσ τθσ
ανκρϊπινθσ φωνισ:
ανδρικι, γυναικεία,
παιδικι.
 Ρα
ςυνειδθτοποιιςουν
ότι θ χροιά τθσ φωνισ
κάκε ανκρϊπου είναι
μοναδικι και να
ςζβονται και να
αποδζχονται αυτι τθ
μοναδικότθτα.
 Ρα διακρίνουν το
διαφορετικό
θχόχρωμα κάκε
οικογζνειασ οργάνων
(ζγχορδα, πνευςτά,
κρουςτά) και να

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
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 Ενεργθτικι Ακρόαςθ: Σι
μακθτζσ/-τριεσ ακοφν
θχογραφθμζνουσ ιχουσ από
το φυςικό περιβάλλον και
τουσ αντιςτοιχίηουν με τθν
πθγι τουσ, επιλζγοντασ τθ
ςωςτι εικόνα από δοςμζνεσ
εικόνεσ- καρτζλεσ.
 Ενεργθτικι Ακρόαςθ με
Χριςθ ΨΥΕ: Σι μακθτζσ/-τριεσ
ακοφν φυςικοφσ και
τεχνθτοφσ ιχουσ και
καλοφνται να τουσ
διακρίνουν ςτο πλαίςιο
ψθφιακοφ τφπου μουςικϊν
παιχνιδιϊν, ενταγμζνων ςτο
περιβάλλον κατάλλθλων για
τθν θλικία τουσ
εκπαιδευτικϊν λογιςμικϊν
(όπωσ θ «Εμμζλεια») ι
αποκετθρίων ψθφιακοφ
εκπαιδευτικοφ υλικοφ (όπωσ
το Φωτόδεντρο).
 Ξατθγοριοποιοφν τα
κρουςτά μουςικά όργανα τθσ
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αναγνωρίηουν τα
αντιπροςωπευτικότερα μουςικά όργανα
κάκε κατθγορίασ με
βάςθ το θχόχρωμά
τουσ ςε επιλεγμζνεσ
ακροάςεισ.

τάξθσ ανάλογα με το υλικό
από το οποίο είναι
καταςκευαςμζνα ςτο
περιβάλλον ψθφιακοφ
διαδραςτικοφ παιχνιδιοφ

 Ρα αναγνωρίηουν
το θχόχρωμα των
μουςικϊν οργάνων
τθσ τάξθσ.

 Πουςικό Υαιχνίδι
Ενεργθτικισ Ακρόαςθσ:
Ζνασ/Πία μακθτισ/-τρια/
παίκτθσ/-κτρια βγαίνει
προςωρινά από τθν τάξθ και
μπαίνει ξανά με κλειςτά τα
μάτια. Ζνασ/Πία
ςυμμακθτισ/-τρια του/τθσ
μιλά. Υρζπει να μαντζψει
ποιοσ/-α είναι.

 Ρα αναγνωρίηουν,
να ονομάηουν και να
ταξινομοφν τα
όργανα τθσ τάξθσ ωσ
προσ τθ χροιά τουσ
και τον τρόπο
παραγωγισ του ιχου.
 Ρα παράγουν
ιχουσ με
διαφορετικοφσ
τρόπουσ (κροφοντασ,
ςείοντασ, τρίβοντασ).
 Ρα αναπτφξουν
οικολογικι ςυνείδθςθ
καταςκευάηοντασ
αυτοςχζδια μουςικά
όργανα από άχρθςτα
υλικά και να
πειραματίηονται με το
εφροσ των
διαφορετικϊν
θχοχρωμάτων που
μποροφν να
παράγουν.

(Φωτόδεντρο, «Διακρίνω τα
κρουςτά ςε κατθγορίεσ»).

 Πουςικό Υαιχνίδι:
Ζνασ/Πία μακθτισ/-τρια
παίηει μουςικά όργανα τθσ
τάξθσ και οι υπόλοιποι/-εσ
μακθτζσ/-τριεσ, χωρίσ να τα
βλζπουν, πρζπει να
μαντζψουν ποια είναι.
 Ενεργθτικι Ακρόαςθ: Σι
μακθτζσ/-τριεσ ακοφν
θχογραφθμζνο το μουςικό
παραμφκι «Σ Υζτροσ και ο
λφκοσ» του Χεργκζι
Υροκόφιεφ και διακρίνουν
βιωματικά το θχόχρωμα των
πνευςτϊν, των εγχόρδων και
των κρουςτϊν μουςικϊν
οργάνων που
αντιπροςωπεφουν τουσ
πρωταγωνιςτζσ του
παραμυκιοφ: βιολί-Υζτροσ,
φλάουτο-πουλάκι, όμποεπάπια, φαγκότο-παπποφσ,
κόρνο-λφκοσ και ςυμφωνικά
τφμπανα, γκραν κάςακυνθγοί.
 Ενεργθτικι Aκρόαςθ με
Xριςθ ΨΥΕ: Ακοφν τον
«Ξοφκο» (Le Coucou au fond
des bois) από το «Ξαρναβάλι
των ηϊων» του Χεν-Χανσ και
ςυνδυάηουν το θχόχρωμα του
πιάνου και του κλαρινζτου με
εικόνεσ των οργάνων ςτο
διαδραςτικό περιβάλλον
ψθφιακοφ παιχνιδιοφ, ενϊ
παράλλθλα ςυνδυάηουν τθν
κατεφκυνςθ τθσ μελωδικισ
κίνθςθσ των διαφορετικϊν

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
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φράςεων με ςθμειογραφικζσ
τουσ απεικονίςεισ ςυμβατικζσ
ι αυτοςχζδιεσ-εικονικζσ:
«Βόλτα ςτο δάςοσ»
(Φωτόδεντρο).
 Ξαταςκευι Aυτοςχζδιων
Oργάνων: Σι μακθτζσ/-τριεσ
καταςκευάηουν όργανα από
άχρθςτα υλικά, π.χ.
χορδόκουτο από κουτί
παπουτςιϊν και λάςτιχα με
διαφορετικό πάχοσ, και
πειραματίηονται με
διαφορετικοφσ τρόπουσ
παραγωγισ του ιχου.
1.7. Χυνιχθςθ

 Ρα τραγουδοφν
ζναν φκόγγο με
τονικι ακρίβεια, ενϊ
ταυτόχρονα
ακοφγονται ζνασ ι
δφο διαφορετικοί
φκόγγοι.

 Εκτζλεςθ Πουςικισ: Σι
μακθτζσ/-τριεσ χωρίηονται ςε
τρεισ ομάδεσ-«καμπάνεσ»:

 Ρα διακρίνουν κατά
τθν εκτζλεςθ ςε
πολυφωνικό όργανο
(π.χ. πιάνο,
ακορντεόν) τθ
μελωδία από τθν
εναρμόνιςι τθσ.

(αλλάηουν ζπειτα ρόλουσ).

 Ρα διακρίνουν τθ
διαφορά αραιισ και
πυκνισ υφισ ςε
ακροάςεισ φωνθτικισ
και οργανικισ
μουςικισ.

 Ενεργθτικι Ακρόαςθ
Πουςικισ: Σ/Θ
εκπαιδευτικόσ παίηει ςτο
πιάνο (ι αρμόνιο) το
τραγοφδι «Σι Ελιζσ» και
ςυνοδεφει τθ μελωδία
προτείνοντασ δφο
εναλλακτικά μπορντοφν. Ψα
παιδιά κα επιλζξουν το
μπορντοφν τθσ προτίμθςισ
τουσ για το προτελευταίο
μζτρο τθσ τελικισ πτϊςθσ:

 Ρα εκτελοφν ςε
ομάδεσ απλζσ
ενορχθςτρϊςεισ ςε
ρίμεσ, τραγοφδια και
ςφντομεσ μελωδίεσ,
με χριςθ μπορντοφν,
απλϊν ρυκμικϊν
οςτινάτι ι/ και απλϊν
μελωδικϊν οςτινάτι
με δφο τρεισ
φκόγγουσ, είτε
μιμοφμενοι/-εσ
τον/τθν εκπαιδευτικό
είτε
αποκωδικοποιϊντασ
αυτοςχζδια ι και
ςυμβατικι
ςθμειογραφία.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
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Θ αϋ ομάδα τραγουδάει Ρτο.
Θ βϋ ομάδα τραγουδάει Πι.
Θ γϋ ομάδα τραγουδάει Χολ
Σ/Θ εκπαιδευτικόσ «χτυπά»
ςυμβολικά μία μία τισ
καμπάνεσ για να «θχιςουν».
Σι καμπάνεσ εξακολουκοφν
να θχοφν και μετά τθν
ειςαγωγι άλλων.

sol

la

do

mi

 Εκτζλεςθ Πουςικισ: Ψα
παιδιά παίηουν ανά ηευγάρια
ςε δφο γκλόκενςπιλ
(Glockenspiel): Ψο ζνα παίηει
τθ μελωδία του τραγουδιοφ
«Σι ελιζσ» και το άλλο
ςυνοδεφει παίηοντασ
μπορντοφν (ντο & ςολ) ςτα
δφο πρϊτα μζτρα και (ρε και
λα) ςτα επόμενα δφο.
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 Δθμιουργία με Χριςθ ΨΥΕ:
Ψα παιδιά πειραματίηονται με
απλζσ ενορχθςτρϊςεισ ςε
κατάλλθλο ψθφιακό
περιβάλλον διακζςιμο ςτο
διαδίκτυο. Δοκιμάηουν
διαφορετικοφσ ςυνδυαςμοφσ
μουςικϊν οργάνων και
φκόγγων και αξιολογοφν το
αποτζλεςμα τθσ δθμιουργίασ
τουσ. Ανακεωροφν τισ ιδζεσ
τουσ μζχρι να επιτφχουν
ικανοποιθτικό αποτζλεςμα
(Song Maker-Chrome Music
Lab).

1. Ζννοιεσ και
βαςικά
ςτοιχεία τθσ
μουςικισ

2. Είδθ τθσ
μουςικισ
ςυγχρονικά,
διαχρονικά
και
γεωγραφικά

2.1. Ελλθνικι μουςικι
παράδοςθ
Δθμοτικι μουςικι.

 Ρα τραγουδοφν
απλά, από άποψθ
ρυκμοφ, μελωδίασ
και λόγου, ελλθνικά
δθμοτικά τραγοφδια
και ειδικότερα
παραδοςιακά παιδικά
τραγοφδια με
ρυκμικι και μελωδικι
ακρίβεια.
 Ρα
αντιλαμβάνονται τθν
οργανικι ςφνδεςθ
τθσ ελλθνικισ
μουςικισ παράδοςθσ
με τον χϊρο, τον
χρόνο και τθν
κοινωνικι ηωι των
ανκρϊπων.
 Ρα
ευαιςκθτοποιθκοφντ
αι απζναντι ςτο
περιβάλλον μζςα από
αγερμικά παιδικά
τραγοφδια και
αντίςτοιχα ζκιμα που
πθγάηουν από τθ
διαχρονικι ςχζςθ του
ανκρϊπου με τθ
φφςθ.
 Ρα γνωρίςουν
κρθςκευτικά
παραδοςιακά
τραγοφδια που
ςυνδζονται με εορτζσ
τθσ Σρκόδοξθσ
Εκκλθςίασ και
λατρευτικά ζκιμα του
λαοφ μασ.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

 Εκτζλεςθ Πουςικισ:
Πακαίνουν απλά από άποψθ
ρυκμοφ, μελωδίασ και λόγου
ελλθνικά δθμοτικά τραγοφδια
από όλο τον ελλαδικό χϊρο,
π.χ. τα τραγοφδια «Φάε,
πόντικε, το δόντι μου», «Άγια
Παρίνα» (Ξφπρου), «Ζβγα,
ιλιε» (Χάμου), «Ξάτω ςτο
γιαλό» (Χίου), «Ππαίνω μεσ
ςτ’ αμπζλι» (Δράμασ), «Πιλο
μου κόκκινο» (Πακεδονίασ),
«Αλφάβθτοσ» (Πικράσ
Αςίασ), «Ψο φεγγαράκι»
(Ξφκνου), κ.ά. Σι μακθτζσ/τριεσ που δεν ζχουν
κατακτιςει ακόμθ πλιρωσ
τον μθχανιςμό τθσ
ανάγνωςθσ μακαίνουν τα
τραγοφδια εξ ακοισ από
τον/τθν εκπαιδευτικό. Σ/Θ
εκπαιδευτικόσ για τθ
βιωματικι εκμάκθςθ των
ςτίχων ςχεδιάηει ςτον πίνακα
τον «εννοιολογικό χάρτθ» του
τραγουδιοφ, όπου
απεικονίηονται οι βαςικοί του
πρωταγωνιςτζσ και οι
δράςεισ που περιγράφονται
ςε αυτό. Ππορεί επίςθσ να
εκτελεί υποδειγματικά,
παράλλθλα με το τραγοφδι,
κινιςεισ παντομίμασ ςε
ςχζςθ με το νόθμα των
ςτίχων.
 Εκτζλεςθ Πουςικισ: Σι
μακθτζσ/-τριεσ μακαίνουν
παραδοςιακά τραγοφδια από
όλο τον ελλαδικό χϊρο ςε
ςχζςθ με τον κφκλο του

ΠΡΟΓΡΑΜ Μ ΑΣΑ
ΠΟΤΓΩΝ

35 |
2. Είδθ τθσ
μουςικισ
ςυγχρονικά,
διαχρονικά
και
γεωγραφικά

Μουςικι Δθμοτικοφ

 Ρα εκτελοφν απλζσ
μελωδίεσ
παραδοςιακϊν
τραγουδιϊν ςε
μουςικά όργανα.
 Ρα ςυνοδεφουν
ρυκμικά
παραδοςιακά
ελλθνικά τραγοφδια
με θχθρζσ κινιςεισ
ςϊματοσ και μουςικά
όργανα.
 Ρα ςζβονται και να
εκτιμοφν τθ μουςικι
κλθρονομιά του
τόπου μασ ωσ μζρουσ
τθσ πολιτιςμικισ μασ
ταυτότθτασ.
 Ρα αποτιμοφν και
να αξιολογοφν
διαιςκθτικά τθν
επαφι με τα αγακά
τθσ τζχνθσ και το
ωραίο.

χρόνου: «Ξάλαντα
Δωδεκαιμερου»,
«Χελιδονίςματα»,
αποκριάτικα παιδικά
τραγοφδια, κάλαντα του
Οαηάρου κ.ά., π.χ «Χταφρι
ςταφρι βότανε»
(Οάριςασ/Πεγάλου
Ποναςτθριοφ),
«Χριςτοφγεννα
Υρωτοφγεννα»
(Υελοποννιςου), «φλα για
τς’ Αποκριζσ» (Θπείρου),
«Χελιδόνιςμα» (Αιανισ
Ξοηάνθσ), «φπνα, Οάηαρε»
(Χκφρου) κ.ά. Υροςεγγίηουν
ζκιμα και δρϊμενα τα οποία
ςυνδζονται με αγερμικά
παιδικά τραγοφδια και
γνωρίηουν ςυμβολικά
ομοιϊματα και θχθτικά
αντικείμενα που ςχετίηονται
με αυτά, π.χ. τραγουδοφν
κάλαντα Οαηάρου και
φτιάχνουν λαηαράκια.
 Εκτζλεςθ Πουςικισ: Σι
μακθτζσ/-τριεσ μακαίνουν
απλά, από άποψθ μουςικισ
και λόγου, τραγοφδια που
εμπνζουν τθν αγάπθ και τον
ςεβαςμό ςτθ φφςθ και το
περιβάλλον, π.χ. τα δθμοτικά
τραγοφδια: «Υάπιεσ χινεσ
του γιαλοφ», «Ζνα μιλο
κόκκινο», «Για δζςτε τον
αμάραντο», «Άςπρο μου
τριανταφυλλάκι» και τα
τραγοφδια «Θ βροχοφλα» (Δ.
Ψςουκαλά – Δθμοτικι
μελωδία: Γαρυφαλιά), «Θ
Υεταλοφδα» (Δ. Παηαράκθ,
1970), «Σι Δϊδεκα μινεσ»
(Δωδεκανθςιακι μελωδία –
Υ. Πατζυ – Π. Δοφνια) κ.ά.
 Εκτζλεςθ Πουςικισ:
Ψραγοφδια για εκνικζσ εορτζσ
και επετείουσ: Σι μακθτζσ/τριεσ μακαίνουν
παραδοςιακά τραγοφδια που
ςχετίηονται με τθν εκνικι
εορτι ςτισ 25 Παρτίου, π.χ.
«Ψα Ξλεφτόπουλα»,
«Ξλζφτικθ ηωι» κ.ά.
 Εκτζλεςθ Πουςικισ: Σι
μακθτζσ/-τριεσ παίηουν ςτο

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ
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Glockenspiel ι άλλο
μελωδικό κρουςτό, από το
οποίο ζχουν αφαιρεκεί οι
ράβδοι που δεν απαιτοφνται,
τθ βαςικι μελωδία από τα
«Χελιδονίςματα» Aιανισ
Ξοηάνθσ (φκόγγοι ςολ-μι-λα).
 Εκτζλεςθ Πουςικισ: Σι
μακθτζσ/-τριεσ μακαίνουν το
αποκριάτικο παιδικό
τραγοφδι «Υαντρεφουνε τον
κάβουρα» και το ςυνοδεφουν
ρυκμικά ακολουκϊντασ τον
ρυκμό του μζτρου των 7/8.
 Δραςτθριότθτα Πουςικισ
Δθμιουργίασ: Σι μακθτζσ/τριεσ, με τθ βοικεια του/τθσ
εκπαιδευτικοφ, ταιριάηουν τα
λόγια λαϊκϊν παροιμιϊν (π.χ.
«Σ Φλεβάρθσ κι αν φλεβίςει
καλοκαίρι κα μυρίςει») με
ρυκμικό ςχιμα ςε μζτρο 7/8.
Ζπειτα, ςε ομάδεσ 4-5
παιδιϊν, επινοοφν μια
μελωδία με δφο ι τρεισ
φκόγγουσ (π.χ. ςολ-μι-λα)
πάνω ςτο ανωτζρω ρυκμικό
ςχιμα, δοκιμάηοντασ τισ ιδζεσ
τουσ ςε κρουςτά όργανα
μελωδίασ, από τα οποία
ζχουν αφαιρεκεί όλεσ οι
υπόλοιπεσ ράβδοι, εκτόσ από
αυτζσ που αντιςτοιχοφν
ςτουσ ςυγκεκριμζνουσ
φκόγγουσ. Ξατ’ αυτόν τον
τρόπο «ντφνουν» μελωδικά
τθν παροιμία. Ξάκε ομάδα
παρουςιάηει τθ ςφνκεςι τθσ
ςτισ υπόλοιπεσ ομάδεσ, οι
οποίεσ τθν αξιολογοφν και τθ
ςχολιάηουν κριτικά.
 Ενεργθτικι Ακρόαςθ:
Ακοφν χαρακτθριςτικά
αποςπάςματα οργανικισ
παραδοςιακισ μουςικισ και
ςυηθτοφν ςχετικά με τθν
εντφπωςθ που τουσ
προκαλοφν. Υεριγράφουν τα
θχοχρϊματα των πιο
γνωςτϊν και οικείων
παραδοςιακϊν μουςικϊν
οργάνων (κλαρίνο, κρθτικι
λφρα, νταοφλι κτλ.).
Ξατθγοριοποιοφν τα
αποςπάςματα, ανάλογα με
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Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ
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το φφοσ τουσ και επιλζγουν
ποιο κα ταίριαηε καλφτερα ςε
διαφορετικζσ περιςτάςεισ τθσ
κακθμερινισ ηωισ (π.χ.
κομμάτια χορευτικά –
γλεντιοφ, κομμάτια που
εκφράηουν τθ νοςταλγία για
ζναν ξενιτεμζνο, κομμάτια
που παίηει ζνασ βοςκόσ ςτθν
φπαικρο κτλ.).
2.2. Βυηαντινι
εκκλθςιαςτικι μουςικι

 Ρα γνωρίςουν
απλοφσ και γνωςτοφσ
φμνουσ τθσ
βυηαντινισ
εκκλθςιαςτικισ
μουςικισ.
 Ρα ςυνδζςουν
τουσ φμνουσ με
παραδοςιακά
τραγοφδια και ζκιμα.

2.3. Πελοποιθμζνθ
ποίθςθ – Ζλλθνεσ
τραγουδοποιοί
Αςτικι λαϊκι μουςικι,
Χφγχρονοι Ζλλθνεσ
τραγουδοποιοί.

 Ρα τραγουδοφν
απλά από άποψθ
ρυκμοφ, μελωδίασ
και λόγου ελλθνικά
τραγοφδια.
 Ρα ςυνδζουν
μουςικά ζργα
Ελλινων ςυνκετϊν με
ςθμαντικά γεγονότα
τθσ ελλθνικισ
ιςτορίασ και να
αντιλθφκοφν
διαιςκθτικά τον ρόλο
τθσ ελλθνικισ
μουςικισ ωσ
ςτοιχείου τθσ
ιςτορικισ μασ
πορείασ.
 Ρα νιϊςουν τθν
αιςκθτικι ςυγκίνθςθ
που πθγάηει από τθν
ακρόαςθ και τθν
εκτζλεςθ τραγουδιϊν
μελοποιθμζνθσ
ελλθνικισ ποίθςθσ.
 Ρα αποτιμοφν και
να αξιολογοφν
διαιςκθτικά τθν

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

 Σι μακθτζσ/-τριεσ
μακαίνουν απλοφσ, από
άποψθ μελωδίασ και λόγου,
βυηαντινοφσ εκκλθςιαςτικοφσ
φμνουσ, π.χ. το αναςτάςιμο
τροπάριο «Χριςτόσ Ανζςτθ» ι
το «Απολυτίκιο τθσ Ϊψωςθσ
του Ψιμίου Χταυροφ», που
ψάλλεται και ςε άλλεσ
λατρευτικζσ εκδθλϊςεισ,
όπωσ ςτον αγιαςμό. Σ/Θ
εκπαιδευτικόσ ςυνδζει τουσ
φμνουσ αυτοφσ με
παραδοςιακά τραγοφδια
αντίςτοιχου περιεχομζνου
και με παραδοςιακά ζκιμα.
 Εκτζλεςθ Πουςικισ –
Ψραγοφδι: Ψραγοφδια για
εκνικζσ εορτζσ και επετείουσ.
Σι μακθτζσ/-τριεσ μακαίνουν
απλά από άποψθ ρυκμοφ,
μελωδίασ και λόγου ελλθνικά
τραγοφδια που ςυνδζονται
με εκνικζσ επετείουσ και
εορτζσ τθσ χϊρασ μασ:
τραγοφδια για το ζποσ του
’40, π.χ. «Βάηει ο Ρτοφτςε τθ
ςτολι του» (Γ. Κίςβιου – Κ.
Χακελλαρίδθ), για τθν
εξζγερςθ του Υολυτεχνείου,
π.χ. «Σ Πζρμθγκασ» (Π.
Οοΐηου), για τθν ζναρξθ τθσ
Ελλθνικισ Επανάςταςθσ, π.χ.
«Κοφριοσ» του Φιγα
(μελοποίθςθ Χρ. Οεοντι), τον
«Εκνικό Ϊμνο» ςε ποίθςθ Δ.
Χολωμοφ και μουςικι Ρ. Χ.
Πάντηαρου κ.ά.
 Εκτζλεςθ Πουςικισ: Σι
μακθτζσ/-τριεσ μακαίνουν
απλά από άποψθ ρυκμοφ,
μελωδίασ και λόγου αςτικά
ελαφρά και λαϊκά τραγοφδια,
κακϊσ και καντάδεσ, π.χ. «Ψο
κοκοράκι» (Η. Ξορίνκιου),
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επαφι με τα αγακά
τθσ τζχνθσ και το
ωραίο.

«Γιαλό – γιαλό (Εισ τον αφρό
τθσ κάλαςςασ)», «Ππάρμπα
Γιάννθ Ξανατά» κ.ά.

 Ρα εκφζρουν και να
αρκρϊνουν με άνεςθ,
ακρίβεια και
εκφραςτικότθτα τον
λόγο, ςυνδζοντάσ τον
με τθ μελωδία και τον
ρυκμό τθσ μουςικισ.

 Εκτζλεςθ Πουςικισ: Σι
μακθτζσ/-τριεσ μακαίνουν
νεότερα ελλθνικά τραγοφδια,
απλά από άποψθ ρυκμοφ,
μελωδίασ και λόγου, π.χ.
«Ξαλοκαίρι μου μυρίηει» (Π.
Ξωχ), «Υαίηουμε κρυφτό;» (Ε.
Ξαραντηόλα, Ξ. Ξφρδθ, Ψ.
Χπανζλλθ, Κ. Ψςιαγκάνθ – Ψ.
Λωαννίδθσ), «Σ παπαγάλοσ»
(Η. Υαπαντωνίου, Π.
Υαςχαλίδθσ) κ.ά.

 Ρα αντιλθφκοφν
διαιςκθτικά τθν
άρρθκτθ ςχζςθ
μουςικισ και λόγου.

 Ενεργθτικι Ακρόαςθ:
Ακοφν ςφγχρονα τραγοφδια
για παιδιά και παράλλθλα
αποδίδουν με
δραματοποίθςθ το
περιεχόμενο των ςτίχων, π.χ.
«Ψο μικρό και το μεγάλο» (Δ.
Παραγκόπουλου, Π. Ξριεηι),
«Σ χορόσ των μπιηελιϊν» (Ο.
Υλάτωνοσ, Π. Ξριεηι), «Θ
μαγιονζηα» (Ο. Υλάτωνοσ, Π.
Ξριεηι), «Υινεηοβροχι» (Ε.
Ψριβιηά, Χτ. Υαπαςταφρου),
«Σ τεμπζλθσ δράκοσ» (Γ.
Χατηθπιερι), «Θ ταραντζλλα
μιασ πολφχρωμθσ μπάλασ»
(Ψ. Ηωγράφου) κ.ά.
2.4. Ζντεχνθ δυτικι
μουςικι
Ζργα προγραμματικισ
μουςικισ.

 Ρα
ανταποκρίνονται
ελεφκερα ςε μια
μουςικι ακρόαςθ
ζντεχνθσ δυτικισ
μουςικισ με ποικιλία
τρόπων (κίνθςθ,
εικαςτικι ζκφραςθ,
παντομίμα κτλ.).
 Ρα εκφράηουν τα
ςυναιςκιματα και τισ
απόψεισ τουσ για
μουςικά ζργα
ζντεχνθσ δυτικισ
μουςικισ.
 Ρα νιϊκουν τθν
αιςκθτικι ςυγκίνθςθ
που απορρζει από
τθν ακρόαςθ ζργων
ζντεχνθσ δυτικισ
μουςικισ.
 Ρα αποτιμοφν και

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

 Ενεργθτικι Ακρόαςθ: Σ/Θ
εκπαιδευτικόσ διαβάηει
βιβλίο κατάλλθλο για παιδιά
με άξονα τθν ακρόαςθ του
μουςικοφ ζργου του Αντόνιο
Βιβάλντι (Antonio Vivaldi) «Σι
τζςςερισ Εποχζσ – Ψζςςερα
Ξονςζρτα για βιολί και
ορχιςτρα εγχόρδων» (Le
quattro Stagioni) και
παράλλθλα οι μακθτζσ/-τριεσ
ακοφν αποςπάςματα του
ζργου.
 Ενεργθτικι Ακρόαςθ –
Πουςικοκινθτικι: Σι
μακθτζσ/-τριεσ ακοφν το
Allegro από το Ξονςζρτο για
βιολί, ορχιςτρα εγχόρδων και
μπάςο κοντίνουο ςτθ Πι
μείηονα, Σp.8 No.1, RV 269
«Θ Άνοιξθ» (La Primavera)
του Βιβάλντι και εκφράηουν
με κίνθςθ τα ςτοιχεία τθσ
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να αξιολογοφν
διαιςκθτικά τθν
επαφι με τα αγακά
τθσ τζχνθσ και το
ωραίο.

φφςθσ που περιγράφει θ
μουςικι. Χε διάταξθ
προχωροφν ρυκμικά –ο ζνασ
πίςω από τον άλλο– και
αποδίδουν με παραςτατικζσ
κινιςεισ τα ςτοιχεία που
περιγράφει διαδοχικά θ
μουςικι:
 ξφπνθμα τθσ Άνοιξθσ
 κελάθδιςμα των πουλιϊν
 ξφπνθμα τθσ Άνοιξθσ
 ψικφριςμα τθσ πθγισ
 καταιγίδα
 κελάθδιςμα των πουλιϊν
 ξφπνθμα τθσ Άνοιξθσ
 Πουςικοκινθτικι:
Οουλοφδια που ξυπνοφν τθν
άνοιξθ: Σι μακθτζσ/-τριεσ
ακοφν το «Βαλσ των
λουλουδιϊν» του Υιοτσ Μλιτσ
Ψςαϊκόφςκι και παριςτάνουν
αρχικά ότι είναι λουλοφδια
που κοιμοφνται, ξυπνοφν
ξετυλίγοντασ αργά τα πζταλά
τουσ ακολουκϊντασ τθ
μουςικι (ιχοσ άρπασ) και
ζπειτα χορεφουν ελεφκερα
ςτον χϊρο.
 Ενεργθτικι Ακρόαςθ με
Χριςθ ΨΥΕ: (ακολουκεί ωσ
ςυνζχεια τθσ προθγοφμενθσ
δραςτθριότθτασ) Σι
μακθτζσ/-τριεσ
παρακολουκοφν από το
διαδίκτυο απόςπαςμα από
τθν κινθματογραφικι ταινία
«Φανταςία» (1940) (Fantasia)
του Γουόλτ Ρτίςνεϊ (Walt
Disney), ςτο οποίο
αποδίδεται οπτικοακουςτικά
– μζςω τθσ κινοφμενθσ
εικόνασ– το «Βαλσ των
λουλουδιϊν» του
Ψςαϊκόφςκι. Υροςεγγίηουν
διαιςκθτικά τθ ςχζςθ
εικόνασ, κίνθςθσ, μουςικισ.
 Ακρόαςθ Πουςικισ με
Χριςθ ΨΥΕ: Σ/Θ
εκπαιδευτικόσ δείχνει από το
διαδίκτυο αποςπάςματα
ςυναυλιϊν από διάςθμεσ
παιδικζσ χορωδίεσ ι παιδιϊνερμθνευτϊν μουςικισ (π.χ.
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2. Είδθ τθσ
μουςικισ
ςυγχρονικά,
διαχρονικά
και
γεωγραφικά

«Εμβατιριο Φαντζτςκυ
(Radetzky Marsch)» του
Γιόχαν Χτράουσ, πατζρα
(Johann Baptist Strauss),
«Ππολερό» (Boléro) του
Πωρίσ Φαβζλ (Maurice Ravel
κ.ά.).
2.5. Πουςικζσ του
κόςμου

 Ρα προςεγγίςουν
βιωματικά τθ μουςικι
από άλλουσ λαοφσ και
πολιτιςμοφσ με
δεκτικότθτα και
κετικι ςτάςθ.
 Ρα ακοφν
ςυγκεντρωμζνα ζνα
ευρφ ρεπερτόριο
μουςικϊν
ακροάςεων, ςτο
οποίο
περιλαμβάνεται
μουςικι άλλων λαϊν
και πολιτιςμϊν.
 Ρα τραγουδοφν
τραγοφδια άλλων
λαϊν και πολιτιςμϊν
κατάλλθλα για το
θλικιακό τουσ
επίπεδο με ρυκμικι
και μελωδικι
ακρίβεια.

 Ακρόαςθ Πουςικισ: Σι
μακθτζσ/-τριεσ ακοφν
παιδικά παραδοςιακά
τραγοφδια από όλο τον
κόςμο ςε αυκεντικζσ
εκτελζςεισ ι ςφγχρονεσ
ποιοτικζσ διαςκευζσ
μουςικϊν του κόςμου, που
αποδίδονται με τουσ όρουσ
Ethnic και World Music, π.χ.
«A Mover La Colita» από τθν
Ξολομβία κ.ά.
 Εκτζλεςθ Πουςικισ: Ακοφν
θχογραφθμζνο και
μακαίνουν το αφρικανικό
τραγοφδι «Ψςε τςε Ξοφλε»
(Che Che Koolay) ι το κινζηικο
παραδοςιακό τραγοφδι «Σ
ουράνιοσ φλογεροπαίκτθσ».

 Ρα
ανταποκρίνονται
ελεφκερα ςε
ακροάςεισ μουςικισ
άλλων λαϊν και
πολιτιςμϊν με
ποικιλία εκφραςτικϊν
τρόπων (κίνθςθ,
ηωγραφικι,
παντομίμα κ.λπ.).
 Ρα εκτελοφν απλά
μελωδικά και
ρυκμικά ςχιματα,
χρθςιμοποιϊντασ τθ
φωνι ι απλά
ρυκμικά όργανα
ςυνοδεφοντασ
τραγοφδια και
μουςικι άλλων λαϊν
και πολιτιςμϊν.
 Ρα ςζβονται και να
εκτιμοφν τθ μουςικι
δθμιουργία άλλων
λαϊν και πολιτιςμϊν,
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κακϊσ και τισ
μουςικζσ προτιμιςεισ
των ςυμμακθτϊν/τριϊν τουσ.
3. φνδεςθ τθσ
μουςικισ με
άλλεσ τζχνεσ
και επιςτιμεσ

3.1. Πουςικι και άλλεσ
τζχνεσ
Πουςικι και Κζατρο
(και Κζατρο Χκιϊν),
Πουςικι και Χορόσ,
Πουςικι και Υοίθςθ,
Πουςικι και Εικαςτικά,
Πουςικι και
Ξινθματογράφοσ.

 Ρα αντιλθφκοφν
βιωματικά ότι θ
μουςικι, ο χορόσ και
ο λόγοσ ςυνδζονται
οργανικά.
 Ρα εκφράςουν τα
ςυναιςκιματα που
υποβάλλει ζνα
μουςικό κομμάτι με
κίνθςθ,
δραματοποίθςθ,
παντομίμα και
ηωγραφικι.
 Ρα ςυνδυάςουν τθ
μουςικι με τον λόγο,
τθν κίνθςθ, το
κεατρικό παιχνίδι, τα
εικαςτικά ςε ζνα
επίπεδο ςυμβολικό,
υπερβατικό και
διαιςκθτικό.
 Ρα προςεγγίςουν
βιωματικά τθν όπερα.

ΠΣΩΧΛΞΘ ΞΑΛ ΧΣΦΣΧ
 Πουςικοκινθτικι: Ψα
παιδιά μακαίνουν το
αποκριάτικο τραγοφδι «Ψο
Υιπζρι» από τθ Χκφρο και το
χορεφουν με τισ μιμικζσ
κινιςεισ που περιγράφει το
τραγοφδι ςτο τςάκιςμα. Χτισ
ςτροφζσ βαδίηουν ρυκμικά ςε
κφκλο.
ΠΣΩΧΛΞΘ ΞΑΛ ΚΕΑΨΦΣ
 Πουςικό Υαιχνίδι:
Μουςικι παντομίμα. Ψα
παιδιά, κακϊσ εκτελοφν ζνα
τραγοφδι, κάνουν κινιςεισ
που ςχετίηονται με το
περιεχόμενο των ςτίχων.
Υαίηουν ζπειτα το παιχνίδι
τθσ παντομίμασ: Ζνα παιδί
δραματοποιεί ζναν ςτίχο
χωρίσ να τον φανερϊςει και
τα υπόλοιπα πρζπει να
καταλάβουν και να
απαντιςουν τραγουδϊντασ
τον ςυγκεκριμζνο ςτίχο του
τραγουδιοφ.
 Ψα παιδιά ακοφν το
απόςπαςμα «Ζνα ανκρωπάκι
βρίςκεται ςτο δάςοσ» (Ein
Männlein steht im Wald) –
από τθν πρϊτθ ςκθνι τθσ
δεφτερθσ πράξθσ– τθσ
ομϊνυμθσ όπερασ «Χζνςελ
και Γκρζτελ» (Hänsel und
Gretel) του Ζνγκελμπερτ
Χοφμπερντινκ (Engelbert
Humperdinck). Σ/Θ
εκπαιδευτικόσ ρωτά τι τουσ
κυμίηει θ μελωδία που
ακοφν, το τραγοφδι-αίνιγμα
που ζμακαν, και τουσ ηθτά
να προςζξουν τον ιχο του
κοφκου ςτο τζλοσ. Ζπειτα τα
παιδιά παρουςιάηουν ανά
ηευγάρια με παντομίμα τθ
ςκθνικι δράςθ
ακολουκϊντασ τθ μουςικι
τθσ ςκθνισ που ζχει ωσ εξισ:
Τα δυο παιδιά, ο Χζνςελ και θ
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3. φνδεςθ τθσ
μουςικισ με
άλλεσ τζχνεσ
και επιςτιμεσ

Γκρζτελ βρίςκονται ςτο
ςκοτεινό δάςοσ. Ο ιλιοσ δφει.
Η Γκρζτελ είναι κακιςμζνθ ςε
ζνα κοφτςουρο δζντρου και
φτιάχνει μια γιρλάντα από
λευκάγκακα με τα λουλοφδια
που ζχει πλάι τθσ. Ο Χζνςελ
μαηεφει μοφρα, όπωσ τουσ
είχε ηθτιςει θ μθτζρα τουσ. Η
Γκρζτελ τραγουδά
χαροφμενα. Ο Χζνςελ τισ
δείχνει το καλάκι τουσ που
είναι πια γεμάτο μοφρα. Τότε
ςυνειδθτοποιοφν ότι ζχουν
αργιςει να γυρίςουν ςπίτι.
Ακοφγεται ο κοφκοσ και θ
Γκρζτελ κοιτάηοντασ γφρω τθσ
ανιςυχα λζει ότι το δάςοσ
τοφσ προειδοποιεί για κάτι…
 Εκτζλεςθ Πουςικισ –
Ενεργθτικι Ακρόαςθ: Ψα
παιδιά μακαίνουν ζνα
τραγοφδι-αίνιγμα βαςιςμζνο
ςε γερμανικι παραδοςιακι
μελωδία. Χτθ ςυνζχεια, ο/θ
εκπαιδευτικόσ εξιςτορεί
ςυνοπτικά το παραμφκι
«Χζνςελ και Γκρζτελ» των
αδελφϊν Γκριμ.
 Ακρόαςθ – Εκτζλεςθ
Πουςικισ: Υαρατθροφν το
εικαςτικό ζργο του Ευγζνιου
Χπακάρθ με τίτλο «Ψο Κζατρο
Χκιϊν του Χωτιρθ Χπακάρθ
και θ ορχιςτρα του» (1958).
Ακοφν μουςικι από το
Κζατρο Χκιϊν και ειδικότερα
τα τραγοφδια που ειςάγουν
ςτθ ςκθνι κάκε ιρωαφιγοφρα, π.χ. Ξαραγκιόηθσ:
«Σ Χορόσ του Ξαραγκιόηθ»,
Χατηθαβάτθσ: «Γιαλαλζλι»
κ.ά. Φτιάχνουν απλζσ
φιγοφρεσ των βαςικϊν
θρϊων του Κεάτρου Χκιϊν.
 Πουςικό Υαιχνίδι:
(ςυνζχεια τθσ προθγοφμενθσ
δραςτθριότθτασ). Ψα παιδιά
ακοφν τραγοφδια του
Ξαραγκιόηθ και πρζπει να
παρουςιάςουν κάκε φορά
τθν αντίςτοιχθ φιγοφρα.
(Πουςικι και Εικαςτικά –
Πουςικι και Κζατρο Χκιϊν).
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3. φνδεςθ τθσ
μουςικισ με
άλλεσ τζχνεσ
και επιςτιμεσ

ΠΣΩΧΛΞΘ ΞΑΛ ΚΕΑΨΦΣ,
ΠΣΩΧΛΞΘ ΞΑΛ
ΞΛΡΘΠΑΨΣΓΦΑΦΣΧ
 Πουςικοκινθτικι –
Πουςικό Υαιχνίδι: Σε
τεντωμζνο ςχοινί
Σι μακθτζσ/-τριεσ ακοφν τθ
μουςικι του Ψςάρλι Ψςάπλιν
(Charlie Chaplin) «Θ ςκθνι
του ςχοινοβάτθ» (Tightrope
Walker) από τθν ταινία «Ψο
τςίρκο» (The Circus) και
κινοφνται ατομικά
μιμοφμενοι/-εσ ζναν/μία
ακροβάτθ/-τρια που κάνει
νοφμερο ςε τεντωμζνο ςχοινί.
Ακοφν από τθν ίδια ταινία το
«Οιοντάρι ςτο κλουβί»
(Intruder in the Lion’s Cage)
και δφο μακθτζσ/-τριεσ
ακολουκϊντασ τθ μουςικι
αυτοςχεδιάηουν τθ ςκθνι
όπου ο Χαρλό (ο/θ ζνασ/μία
μακθτισ/-τρια) μπαίνει,
χωρίσ να το ξζρει, ςε ζνα
κλουβί με ζνα λιοντάρι που
κοιμάται ελαφρά (ο/θ
άλλοσ/-θ μακθτισ/-τρια). Σ/Θ
μακθτισ/-τρια Χαρλό
προςπακεί να βγει χωρίσ να
ξυπνιςει τον/τθ μακθτι/τρια λιοντάρι που ξυπνά
ςυνεχϊσ και ξανακοιμάται.
Ζπειτα παρακολουκοφν τισ
ςκθνζσ τθσ ταινίασ όπου
ακοφγεται θ αντίςτοιχθ
μουςικι και παρατθροφν τθ
ςφνδεςθ μουςικισ και
ςκθνικισ δράςθσ.
ΠΣΩΧΛΞΘ ΞΑΛ ΥΣΛΘΧΘ
 Δθμιουργία Πουςικισ: Ψα
παιδιά μελοποιοφν ζνα
ποίθμα που δθμιοφργθςαν
ςτο μάκθμα τθσ Γλϊςςασ ι
ςτο πλαίςιο ενόσ ςχεδίου
εργαςίασ που εκπονεί θ τάξθ.
Ψραγουδϊντασ τουσ ςτίχουσ
του ποιιματοσ προτείνουν
δικζσ τουσ μελωδίεσ, που ο/θ
εκπαιδευτικόσ τισ αποδίδει
ςτο πιάνο (ι αρμόνιο) και θ
τάξθ ςυλλογικά επιλζγει κάκε
φορά τθν κατάλλθλθ μελωδία
για τθ ςυνζχεια του
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3. φνδεςθ τθσ
μουςικισ με
άλλεσ τζχνεσ
και επιςτιμεσ

ποιιματοσ.
 Πουςικι Δθμιουργία: Ψα
παιδιά ακοφν με κλειςτά τα
μάτια τθν εκτζλεςθ του ζργου
«Ρανοφριςμα» (Wiegenlied)
του Γιοχάνεσ Ππραμσ
(Johannes Brahms) ςτο πιάνο
(ι αρμόνιο) από τον/τθν
εκπαιδευτικό. Αφοφ
ςυηθτθκεί ότι πρόκειται για
νανοφριςμα, τα παιδιά ςε
ομάδεσ δθμιουργοφν δικοφσ
τουσ ςτίχουσ ςτα ελλθνικά για
το τραγοφδι αυτό. Σ/Θ
εκπαιδευτικόσ ςυνοδεφει ςτο
πιάνο τισ ςτιχουργικζσ τουσ
προτάςεισ για το νανοφριςμα
πάνω ςτθ μελωδία του
Ππραμσ.
3.2. Πουςικι και άλλα
μακιματα

 Ρα ςυνδζςουν τθ
μουςικι με τον λόγο,
με προμακθματικζσ
ζννοιεσ, με ςτοιχεία
από τθ Πελζτθ
Υεριβάλλοντοσ κ.ά.
με άξονα
διακεματικζσ ζννοιεσ
και δεξιότθτεσ
(μακρο-ζννοιεσ).

ΘΧΣΝΧΨΣΦΛΕΧ – ΠΣΩΧΛΞΘ ΞΑΛ
ΓΟΩΧΧΑ
 Δθμιουργία μουςικισ
Δθμιουργοφν μια θχοϊςτορία
με τα λόγια από το
παραδοςιακό τραγοφδι
«Ζβγα ιλιε» από τθ Χάμο:
Ζβγα ιλιε πφρωςζ με/ και
κουλοφρια τάιςζ με/ Ρ’
ανεβϊ ςτα κεραμίδια/ να ς’
ανάψω τα καντιλια/ με το
μζλι, με το γάλα/ και με τθ
χρυςι κουτάλα.
 Σι μακθτζσ/-τριεσ
επιλζγουν ομαδικά τισ λζξεισ
που φανερϊνουν μια πθγι
ιχου ι τισ λζξεισ που
μποροφν να αποδοκοφν
ποιθτικά-μεταφορικά με
ιχουσ. Ξακϊσ ο/θ
εκπαιδευτικόσ απαγγζλει το
ποίθμα, οι μακθτζσ/-τριεσ
αποδίδουν με μουςικά
όργανα τισ λζξεισ που ζχουν
επιλεγεί. Δουλεφουν
ομαδοςυνεργατικά ςε
ομάδεσ 3-4 παιδιϊν και κάκε
ομάδα πειραματίηεται με τα
όργανα, παρουςιάηοντασ τθ
δικι τθσ «ενορχιςτρωςθ».
Για παράδειγμα:
Ιλιοσ: πιατίνια (λαμπερόσ
ιχοσ),
Ξουλοφρια: γκουίρο (ιχοσ
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3. φνδεςθ τθσ
μουςικισ με
άλλεσ τζχνεσ
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τριψίματοσ),
Ρ’ ανεβϊ: ταμπουρίνο (ιχοσ
βθμάτων),
Ανάψω: γριγορο γλίςτρθμα
μπαγκζτασ ςε woodblock
(ιχοσ ςπίρτου),
Πζλι: glockenspiel (γλυκόσ
ιχοσ),
Γάλα: glissando ςε ξυλόφωνο
(ιχοσ γάλατοσ που κυλάει),
Χρυςι Ξουτάλα: τρίγωνο
(ιχοσ «χρυςόσ»).
ΠΣΩΧΛΞΘ ΞΑΛ ΠΑΚΘΠΑΨΛΞΑ
 Πουςικό Υαιχνίδι: Σ/Θ
εκπαιδευτικόσ παίηει
ιςόχρονα χτυπιματα ςε
κλάβεσ ςε κάκε μακθτι/-τρια
και εκείνοσ/-θ πρζπει να
μετριςει τα χτυπιματα με
βάςθ τθν ακουςτικι του/τθσ
μνιμθ. Χτον δεφτερο γφρο
του παιχνιδιοφ ο/θ
εκπαιδευτικόσ παίηει απλά
ρυκμικά ςχιματα και πάλι το
ηθτοφμενο είναι ο αρικμόσ
των χτυπθμάτων. Ππορεί
επίςθσ να κακορίηει τον
αρικμό των χτφπων και οι
μακθτζσ/-τριεσ να ςυνκζτουν
ζνα ρυκμικό ςχιμα που
περιλαμβάνει αυτόν τον
αρικμό χτφπων.
ΠΣΩΧΛΞΘ ΞΑΛ ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡ
(Πελζτθ Υεριβάλλοντοσ)
 Εκτζλεςθ Πουςικισ:
Πακαίνουν το τραγοφδι «Ψο
Υοταμάκι» ςε ποίθςθ του
Ηαχαρία Υαπαντωνίου και
μουςικι Β. Δθμθτράτου και
το αποδίδουν αντιφωνικά ςε
μορφι ερϊτθςθσ-απάντθςθσ.
Ψο τραγοφδι ουςιαςτικά
περιγράφει τον κφκλο του
νεροφ. Ψα παιδιά ςυηθτοφν
για το πϊσ ο άνκρωποσ από
παλιά εκμεταλλευόταν τθ ροι
του νεροφ ωσ φυςικι πθγι
ενζργειασ και για τθν
αντίςτοιχθ τεχνολογία που
είχε αναπτφξει (π.χ.
νερόμυλοι, κ.ά). Χυηθτοφν
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ακόμθ για τα ποτάμια τθσ
δικισ τουσ περιοχισ, κακϊσ
και για τισ φυςικζσ και
ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ
που χρθςιμοποιοφςε από
παλιά ο άνκρωποσ με βάςθ
τθν αντίςτοιχθ τεχνολογία, θ
οποία ςεβόταν και
προςτάτευε το περιβάλλον.
 Σι μακθτζσ/-τριεσ
μακαίνουν τραγοφδια με
κζμα το περιβάλλον (πουλιά,
ηϊα, φφςθ, απορρίμματα),
π.χ. «Ψςιριτρό» (Η.
Υαπαντωνίου-Π. Υλζςςα),
«Θ Ρεραντηοφλα» (Δθμοτικό
– Κ. Αντωνίου) και πολλά
άλλα παραδοςιακά παιδικά ι
δραςτθριότθτεσ μουςικισ
δθμιουργίασ που είναι
διάςπαρτα ςε όλο το ΥΧ («Ψο
ποταμάκι», «Πουςικι
βροχοφλα», «Ζβγα, ιλιε») ςε
ςφνδεςθ με ςυηιτθςθ και
προβλθματιςμό για τθν
προςταςία του
περιβάλλοντοσ.

4. Η Μουςικι
ςτθ ηωι, εντόσ
και εκτόσ
ςχολείου

 Ρα νιϊςουν τθ
χαρά και τθν
ικανοποίθςθ που
προςφζρει θ
παρουςίαςθ μιασ
εκδιλωςθσ με
μουςικι που
εκτελείται ηωντανά
και ςε πραγματικό
χρόνο.

4.1. Χχολικζσ
Εκδθλϊςεισ

 Υαρουςιάηουν ζνα μουςικό
πρόγραμμα επ’ ευκαιρία
διαφόρων εορταςμϊν,
επετείων,
εκδθλϊςεων/αφιερωμάτων
που γίνονται ςτον χϊρο του
ςχολείου ι ςε άλλουσ χϊρουσ
π.χ.:
 Εορτι Χριςτουγζννων,
 Εκδιλωςθ αφιερωμζνθ ςε
ςυνκζτθ ι ποιθτι,
 Εκδιλωςθ με κζμα τα
παιδικά ομαδικά παιχνίδια,
 Εκδιλωςθ με κζμα το
δάςοσ.

4.2 Εκπαιδευτικά
προγράμματα άτυπθσ
εκπαίδευςθσ –
Εκπαιδευτικζσ
ςυναυλίεσ

 Ρα παρακολουκοφν
ποικιλία μουςικϊν
δρϊμενων
(ςυναυλίεσ,
κοντςζρτα κτλ.) ςτον
χϊρο του ςχολείου ι
ςε αίκουςεσ
ςυναυλιϊν και να
ςυμπεριφζρονται
ανάλογα με τθν
περίςταςθ.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
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 Υαρουςιάηουν τραγοφδια
ςτο πλαίςιο πολφτεχνων
δρϊμενων ι παραςτάςεων
που απαιτοφν τθ ςυνδρομι
πολλϊν τεχνϊν, π.χ.
 «Θ Πάγιςςα Φρικαντζλα
που μιςοφςε τα κάλαντα»
(Ε. Ψριβιηά),
 «Φρουτοπία» (Ε. Ψριβιηά –
Χτ. Υαπαςταφρου),
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4. Η Μουςικι
ςτθ ηωι, εντόσ
και εκτόσ
ςχολείου

4.3. Πουςειακι Αγωγι

 Ρα εκτελοφν
μουςικι ομαδικά με
επίγνωςθ του ρόλου
του μαζςτρου και του
δικοφ τουσ ρόλου ςε
ζνα μουςικό ςφνολο.

 «Θ Αγζλαςτθ πολιτεία και
οι Ξαλικάντηαροι» (Υ.
Ξατςιμίχα – Χ. Ξατςιμίχα),

 Ρα αναπτφξουν
αυτοπεικαρχία,
αυτοζλεγχο και
αυτονομία.

 Υαράςταςθ κζατρου ςκιϊν
– Υαραςτάςεισ Ξαραγκιόηθ
κ.ά.

 Ρα επιςκζπτονται
μουςεία και
κεματικζσ εκκζςεισ
που ςχετίηονται με τθ
μουςικι (αρχαία
ελλθνικά μουςικά
όργανα, λαϊκά
μουςικά όργανα κτλ.),
κακϊσ και χϊρουσ
ςυναυλιϊν.

 «Ρτενεκεδοφπολθ» (Ε.
Φακίνου – Γ.
Παρκόπουλου),

 Υαρακολουκοφν ςυναυλίεσ
ςτο ςχολείο (ι εκτόσ
ςχολείου) ςτο πλαίςιο
εκπαιδευτικϊν
προγραμμάτων/ εργαςτθρίων
άτυπθσ εκπαίδευςθσ.
 Υαρατθροφν και αναηθτοφν
εκκζματα ςε μουςεία που
ςχετίηονται με τθ μουςικι ι
αναηθτοφν ςτισ αίκουςεσ των
μουςείων αντίςτοιχα
εκκζματα.

 Ρα διαμορφϊςουν
κετικι ςτάςθ
απζναντι ςτισ
μουςικζσ εκδθλϊςεισ
ωσ μορφι
ψυχαγωγίασ, πθγι
αιςκθτικισ
απόλαυςθσ και τρόπο
ςυμμετοχισ ςτθν
πολιτιςτικι ηωι του
τόπου τουσ.
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ΜΟΤΙΚΗ – Γ΄, Δ΄ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ
Θεματικά
Πεδία

Θεματικζσ
Ενότθτεσ

Προςδοκώμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα

Ενδεικτικζσ
Δραςτθριότθτεσ
Πρόςκετο Τλικό

Οι μακθτζσ/-τριεσ να
είναι ςε κζςθ:
1. Ζννοιεσ και
βαςικά
ςτοιχεία τθσ
μουςικισ

1.1. Υαλμόσ –Φυκμόσ
Φυκμικζσ αξίεσ:
τζταρτο, όγδοο,
ολόκλθρο, μιςό,
μιςό παρε-ςτιγμζνο,
δζκατα ζκτα
(βιωματικά).
Υαφςεισ: ολόκλθρου,
μιςοφ, ογδόου.
Πζτρα: 2/4, 3/4, 4/4
(5/8 7/8, 9/8,
βιωματικά).

 Ρα
επαναλαμβάνουν
μιμθτικά πιο ςφνκετα,
από τισ προθγοφμενεσ
τάξεισ, ρυκμικά
ςχιματα,
αποτελοφμενα
κυρίωσ από τζταρτα
και όγδοα με ςαφι
διάκριςθ κζςθσ και
άρςθσ παίηοντασ ςε
μουςικά όργανα, ςε
αυτοςχζδια θχογόνα
μζςα ι
χρθςιμοποιϊντασ
θχθρζσ κινιςεισ
ςϊματοσ.
 Ρα κατανοιςουν τθ
μακθματικι ςχζςθ
των ρυκμικϊν αξιϊν
όςον αφορά τθ
διάρκεια του χρόνου
μζςα από τθ ςφνδεςθ
με εξωμουςικζσ
ζννοιεσ.
 Ρα αναγνωρίηουν
ακουςτικά απλά και
πιο ςφνκετα μικρά
ρυκμικά ςχιματα ςε
ςχζςθ με τθ
ςυμβατικι τουσ
γραφι (ρυκμικό
dicteé).
 Ρα αναπαράγουν
ρυκμικά
χαρακτθριςτικζσ
μελωδίεσ από
τραγοφδια.
 Ρα
αυτοςχεδιάηουν/
ςυνκζτουν δικά τουσ
ρυκμικά ςχιματα.
 Ρα διακρίνουν τον
παλμό από τον ρυκμό
τθσ μελωδίασ.
 Ρα προςεγγίςουν
βιωματικά τον παλμό

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
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 Πουςικι Εκτζλεςθ: Σ/Θ
εκπαιδευτικόσ εκτελεί
υποδειγματικά πιο ςφνκετα,
ςε ςχζςθ με τισ
προθγοφμενεσ τάξεισ,
ρυκμικά ςχιματα,
αποτελοφμενα κυρίωσ από
τζταρτα και όγδοα ςτο
ταμπουρίνο. Σι μακθτζσ/τριεσ επαναλαμβάνουν
μιμθτικά ατομικά ι κατά
ομάδεσ.
 Πουςικι Γραφι: Σι
φκόγγοι («νότεσ») τθσ
ςυμβατικισ γραφισ τθσ
μουςικισ εμφανίηονται με τισ
ρυκμικζσ τουσ αξίεσ
προςωποποιθμζνοι, κακϊσ οι
ρυκμικζσ αξίεσ
παρουςιάηονται ωσ
«φορεςιζσ» που φοροφν οι
νότεσ ανάλογα με πόςθ
διάρκεια ζχει το τραγοφδι
τουσ. Ξάκε νότα ζχει τθ
δφναμθ να «τραγουδά» ςε
διάρκεια ανάλογθ με το
«πόςο γάλα ζχει πιει». Ψο
ολόκλθρο, όλο το ποτιρι με
γάλα, το μιςό, μιςό ποτιρι
γάλα.
Χτθ ςυνζχεια, ο/θ
εκπαιδευτικόσ ςυνδζει
παραςτατικά, με παράλλθλο
άκουςμα του μετρονόμου,
τον παλμό (beat) ςτθ μουςικι
με το ςφμβολο του
«τετάρτου» και με τθ
ςυλλαβι «τα». Χτθ ςυνζχεια,
δείχνει το ςφμβολο ενόσ
«ογδόου» και αναφζρει ότι
τα όγδοα ςυνικωσ
εμφανίηονται δφο μαηί,
δείχνοντασ δφο όγδοα.
Ακολουκεί από τον/τθν
εκπαιδευτικό ρυκμικι
απόδοςθ ενόσ τετάρτου και
δφο ογδόων ςε ςυνζχεια ςε
βάςθ δοςμζνου ρυκμικοφ
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του μζτρου των 2/4,
3/4, 4/4, 5/8, 7/8 και
9/8 μζςα από
τραγοφδια.
 Ρα αναγνωρίηουν
ςυγκεκριμζνεσ
ρυκμικζσ ζννοιεσ ςε
μια ακρόαςθ με
κίνθςθ, με όργανα, με
φωνι και με μθςυμβατικι
ςθμειογραφία.
 Ρα αποδίδουν
φωνθτικά ρυκμικό
κείμενο που περιζχει
και δζκατα ζκτα,
χρθςιμοποιϊντασ ζνα
ςφςτθμα ρυκμικϊν
ςυλλαβϊν.
 Ρα αποδίδουν
ςφντομα ρυκμικά
ςχιματα με χριςθ
τετάρτων και ογδόων,
π.χ. 2 όγδοα με 1
τζταρτο,
ςυνοδεφοντασ
τραγοφδια με τθ
χριςθ απλϊν
κρουςτϊν οργάνων
ι/και θχθρϊν
κινιςεων.

παλμοφ. Ψα παιδιά
επαναλαμβάνουν.
 Πουςικι Εκτζλεςθ: Σι
μακθτζσ/-τριεσ εκτελοφν με
θχθρζσ κινιςεισ του ςϊματοσ
απλά ρυκμικά ςχιματα που
ο/θ εκπαιδευτικόσ γράφει ςε
ςυμβατικι γραφι ςτον
πίνακα και εκτελεί
υποδειγματικά. Χτθ ςυνζχεια,
πρζπει να βρουν ποιο
ρυκμικό ςχιμα εκτελεί κάκε
φορά ςε κλάβεσ ο/θ
εκπαιδευτικόσ, π χ.
τα

τί - τι

τα

τί -τι τί - τι τα τα
Προτεινόμενθ δραςτθριότθτα
ςε δφο ομάδεσ: Σ/Θ
εκπαιδευτικόσ γράφει ςτον
πίνακα τα παρακάτω ρυκμικά
ςχιματα ςε μζτρα: α. 2/4, β.
3/4 και γ. 4/4 αντίςτοιχα: α.
τα-τίτι, τα-τίτι, β. τίτι-τάα,
τίτι-τάα, γ. τίτι-τίτι-τα-ςςσ,
τίτι-τίτι-τα-ςςσ. Θ μία ομάδα
εκτελεί ζνα από τα ςχιματα,
ενϊ θ άλλθ κρατάει ςτακερό
παλμό. Σι ρόλοι των ομάδων
εναλλάςςονται.
 Πουςικι Εκτζλεςθ: Σι
μακθτζσ/-τριεσ μακαίνουν
π.χ. το αποκριάτικο τραγοφδι
«Πια γριά μπαμπόγρια»
(αποκριάτικο Οζςβου) και
χτυποφν παλαμάκια τον
ρυκμό ςτον ςτίχο «τςίκι ρίκι
τρομ, τράκα τρουμ τράκα
τρομ», τον οποίο
τραγουδοφν. Χτθ ςυνζχεια,
εκτελοφν το τραγοφδι
χτυπϊντασ ςτο ςθμείο αυτό
μόνο τον ρυκμό με
παλαμάκια χωρίσ να
τραγουδοφν τα λόγια. Χτισ
ςυλλαβζσ «τρομ», «τρουμ»,
«τρομ» χτυποφν τα
παλαμάκια ςθκϊνοντασ τα
χζρια ψθλά.
 Πουςικι Εκτζλεςθ: Σι
μακθτζσ/-τριεσ ακολουκοφν
τον παλμό τραγουδιϊν που
μακαίνουν, χτυπϊντασ
ομαδικά παλαμάκια ι
χτυπϊντασ ζνα αυτοςχζδιο
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κρουςτό ι κρουςτό όργανο
τθσ τάξθσ. Χτισ ειςαγωγζσ
παίηει ο/θ εκπαιδευτικόσ ςε
ζνα μελωδικό μουςικό
όργανο, π.χ.
Πζτρο 2/4: «Γζλαγε θ
Παρία» (Ο. Υαπαδόπουλου –
Π. Υλζςςα)
Πζτρο 3/4: «Άςτα τα
μαλλάκια ςου» (Α.
Χακελλάριου & Χ.
Γιαννακόπουλου – Π.
Χουγιοφλ)
Πζτρο 4/4: «Υάνω ςτθν
κοφνια κάτςανε»
(Υαραδοςιακό Οζςβου)
Πζτρο 5/8: «Ψο
τριαντάφυλλο» (Υοίθςθ:
Φεντερίκο Γκαρκία Οόρκα
(Federico Garcia Lorca) ςε
ελεφκερθ διαςκευι Αλζξθ
Χολωμοφ. Πουςικι: Πάνοσ
Χατηιδάκισ)
Πζτρο 7/8: «Πιλο μου
κόκκινο» (Υαραδοςιακό
Ανατολικισ Πακεδονίασ),
«Χαράντα γιδοπρόβατα»
(Παριανίνα Ξριεηι-Οζνα
Υλάτωνοσ)»
Πζτρο 9/8: «Γεια ςου χαρά
ςου Βενετιά» (Ρ. Γκάτςου –
Χτ. αρχάκου).
Τπου κρίνεται αναγκαίο, ο/θ
εκπαιδευτικόσ αρχικά εκτελεί
υποδειγματικά τον παλμό,
ϊςτε να τον επαναλάβουν
μαηί του/τθσ οι μακθτζσ/τριεσ.
 Δθμιουργία Πουςικισ: Σι
μακθτζσ/-τριεσ
αυτοςχεδιάηουν ρυκμικά
ςχιματα ςε κρουςτά όργανα,
αποδίδοντασ ςυναιςκιματα,
π.χ.
 Φυκμικό ςχιμα που δίνει
τθν αίςκθςθ τθσ χαράσ,
 Φυκμικό ςχιμα που δίνει
τθν αίςκθςθ του
διςταγμοφ,
 Φυκμικό ςχιμα που δίνει
τθν αίςκθςθ του κυμοφ,
 Φυκμικό ςχιμα που δίνει
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τθν αίςκθςθ τθσ
χαλάρωςθσ κ.ά.
 Εκτζλεςθ Πουςικισ –
Γραφι Πουςικισ με Χριςθ
ΨΥΕ: Σι μακθτζσ/-τριεσ
αςκοφν τισ ρυκμικζσ τουσ
δεξιότθτεσ και εμπεδϊνουν
τα ςφμβολα τθσ ςυμβατικισ
γραφισ τθσ μουςικισ μζςα
από διαδραςτικά μουςικά
παιχνίδια ςτο περιβάλλον
εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ.
Ψζτοια παιχνίδιαδραςτθριότθτεσ κα
μποροφςαν να
δθμιουργθκοφν εξαρχισ από
τον/τθν εκπαιδευτικό ι να
αξιοποιθκοφν ςχετικζσ
δραςτθριότθτεσ που ζχουν
ιδθ γίνει με ψθφιακά
εργαλεία ανοιχτοφ
λογιςμικοφ και των οποίων
επιτρζπεται θ χριςθ με
άδειεσ Creative Commons.
 Δθμιουργία Πουςικισ με
Χριςθ ΨΥΕ: Σι μακθτζσ/-τριεσ
ανοίγουν εξατομικευμζνα
ςτον υπολογιςτι τθ
διαδραςτικι εφαρμογι
«Φτιάξε το δικό ςου ρυκμικό
ςχιμα» (Φωτόδεντρο) και
δθμιουργοφν δικζσ τουσ
ακολουκίεσ ρυκμικϊν
ςχθμάτων, ςυνδυάηοντασ
διαδραςτικά ρυκμικζσ αξίεσ
που αποδίδονται τόςο
ςυμβατικά όςο και με τισ
ρυκμικζσ ςυλλαβζσ του
μουςικοπαιδαγωγικοφ
ςυςτιματοσ του Ηόλταν
Ξόνταϊ (Zoltán Kodály).
Θ παραπάνω δραςτθριότθτα
κα μποροφςε να επεκτακεί
ωσ εξισ: 1. Ξάκε μακθτισ/τρια βάηει ςυλλαβζσ ςτο
ρυκμικό ςχιμα που
δθμιοφργθςε δθμιουργϊντασ
μία ςφντομθ φράςθ. 2. Ψα
ρυκμικά ςχιματα-φράςεισ
ςυγκεντρϊνονται και
αποτυπϊνονται ςε μουςικι
ςθμειογραφία. Εναλλακτικά,
το παραπάνω κα μποροφςε
να γίνει ομαδικά (παράδειγμα
για 7/8: ςι-με-ρα/τϊ-
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ρα/τϊρα).
1.2. Ψονικό φψοσ –
Πελωδία
Υεντατονικζσ κλίμακεσ,
ακουςτικι διάκριςθ του
μείηονοσ και του
ελάςςονοσ τρόπου και
τρόπων-ιχων τθσ
δθμοτικισ και
βυηαντινισ μουςικισ
(βιωματικά).

 Ρα διακρίνουν τθν
κατεφκυνςθ τθσ
ανζλιξθσ μελωδιϊν
και να ακολουκοφν
ακουςτικά τισ
μεταβολζσ τθσ.
 Ρα τραγουδοφν και
να απομνθμονεφουν
απλζσ μελωδίεσ με τα
ονόματα των
φκόγγων τθσ δυτικισ
μουςικισ (ντο, ρε, μι,
φα, ςολ, λα, ςι).
 Ρα τραγουδοφν με
ςταδιακά
περιςςότερθ ακρίβεια
μελωδίεσ ατομικά και
ςε ομάδεσ.
 Ρα τραγουδοφν
ατομικά και ςε
ομάδεσ από μνιμθσ
μικρζσ μελωδίεσ με τα
ονόματα των
φκόγγων τουσ.
 Ρα εκτελοφν ςτο
φλάουτο με ράμφοσ
ι ςε μελωδικά
όργανα τραγοφδια
που ζχουν μάκει.
 Ρα δθμιουργοφν
μελωδίεσ ςτο
φλάουτο με ράμφοσ ι
ςτο glockenspiel με
βάςθ τον ελεφκερο
αυτοςχεδιαςμό.
 Ρα αντιλθφκοφν
πϊσ ςυμβολίηεται το
τονικό φψοσ ςτθν
ευρωπαϊκι μουςικι
ςθμειογραφία και να
εξαςκθκοφν ςτθν
ανάγνωςθ και γραφι
των φκόγγων ςτο
διάςτθμα ντο4-ντο5.

 Πουςικό Υαιχνίδι: Βρεσ τον
χαρταετό. Σ/Θ εκπαιδευτικόσ
ςχεδιάηει ςτον πίνακα
τζςςερισ διαφορετικζσ
πορείεσ χαρταετϊν που
πετοφν ςτον αζρα και τισ
αντιςτοιχεί με τζςςερισ
μελωδίεσ, θ ανζλιξθ των
οποίων αποδίδεται μουςικά
από τον/τθν ίδια ςτο
φλάουτο με ράμφοσ ι ςτο
μεταλλόφωνο, π.χ.
 ζνασ χαρταετόσ που
ανυψϊνεται πολφ ψθλά
ςταδιακά ανά τζςςερα
επίπεδα (ντο-μι-ςολ-ντο),
 ζνασ χαρταετόσ που
ανυψϊνεται λίγο και
ξαφνικά πζφτει απότομα,
(ντο-φα-μι-ρε),
 ζνασ χαρταετόσ που
ανυψϊνεται λίγο και μζνει
ςυνεχϊσ ςτο ίδιο επίπεδο
(ντο-ςολ)
 ζνασ χαρταετόσ που
ανυψϊνεται απότομα πολφ
ψθλά και ζπειτα πζφτει
φκάνοντασ ςταδιακά ςτο
ςθμείο απ’ όπου ξεκίνθςε
(ντο4-ντο5-ντο4).
 Εκτζλεςθ Πουςικισ: Σι
μακθτζσ/-τριεσ ακοφν και
μακαίνουν το τραγοφδι
«Γζλαγε θ Παρία» (Ο.
Υαπαδόπουλου, Π. Υλζςςα):
Πακαίνουν να εκτελοφν τισ
φράςεισ τθσ μελωδίασ του
τραγουδιοφ με τουσ
αντίςτοιχουσ φκόγγουσ
(βιωματικά) κακϊσ ο/θ
εκπαιδευτικόσ τουσ/τισ
ςυνοδεφει ςε πλθκτροφόρο
όργανο. Σ/Θ εκπαιδευτικόσ
τραγουδά υποδειγματικά τισ
φράςεισ και οι μακθτζσ/-τριεσ
επαναλαμβάνουν μιμθτικά.
 Απόδοςθ Ψραγουδιοφ: Σι
μακθτζσ/-τριεσ τραγουδοφν
«Ψο τςιφτετζλι τθσ γρίπθσ»
(Ο. Υλάτωνοσ, από τθ
«Οιλιποφπολθ»), ςφνδεςθ με
χρωματικό τρόπο
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(βιωματικά).
 Εκτζλεςθ Πουςικισ: Σι
μακθτζσ/-τριεσ παίηουν τισ
δυο φράςεισ τθσ μελωδίασ
του παραπάνω τραγουδιοφ
«Γζλαγε θ Παρία» (Ο.
Υαπαδόπουλου – Π. Υλζςςα)
ςτο φλάουτο με ράμφοσ,
διαβάηοντασ τουσ φκόγγουσ
τθσ μελωδίασ με τα ονόματά
τουσ. Σ ρυκμόσ αποδίδεται
με βάςθ τθν ακουςτικι τουσ
μνιμθ με τθν ανάκλαςθ τθσ
μελωδίασ του τραγουδιοφ.
Χτουσ τρεισ τελευταίουσ
φκόγγουσ τθσ πρϊτθσ
μελωδίασ ο/θ εκπαιδευτικόσ
μπορεί να ςχεδιάςει ζνα,
ςυμφωνθμζνο από τα παιδιά,
ςφμβολο μθ ςυμβατικισ
ςθμειογραφίασ που κα
υποδεικνφει τθ μεγαλφτερθ
χρονικι διάρκεια και
επομζνωσ «παραμονι» κατά
τθν εκτζλεςθ ςτα ςθμεία
αυτά. Σ/Θ εκπαιδευτικόσ
εκτελεί υποδειγματικά τθ
μελωδία ςτο φλάουτο με
ράμφοσ, ϊςτε να τον
μιμθκοφν οι μακθτζσ/-τριεσ.
 Εκτζλεςθ Πουςικισ: Σι
μακθτζσ/-τριεσ
αυτοςχεδιάηουν ςτο φλάουτο
με ράμφοσ μια δικι τουσ
ςυνζχεια ςε μια δοςμζνθ
αρχικι ςειρά τριϊν φκόγγων,
π.χ.: ρε λα ςολ… Σ/Θ
εκπαιδευτικόσ
επαναλαμβάνει τισ μελωδίεσ
ςτο φλάουτο με ράμφοσ και
καταγράφει τισ μουςικζσ
ιδζεσ των μακθτϊν/-τριϊν ςε
ςυμβατικι ςθμειογραφία,
δθμιουργϊντασ με τον τρόπο
αυτό μια τράπεηα μουςικϊν
ιδεϊν τθσ τάξθσ.
 Εκτζλεςθ Πουςικισ: Σ/Θ
εκπαιδευτικόσ ζχοντασ ωσ
αφετθρία τθ δθμιουργικι
φανταςία των μακθτϊν/τριϊν εξθγεί με παραςτατικόςυμβολικό τρόπο τθ κζςθ των
φκόγγων ςτο πεντάγραμμο,
π.χ.: Εξθγεί ότι από το ντο
κάτω από το πεντάγραμμο
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μζχρι το ντο ςτο τρίο
διάςτθμα ςτο κλειδί του ςολ
ςχθματίηεται μία ςκάλα από
οκτϊ ςκαλοπάτια. Θ ςκάλα
ςχθματίηεται αν ςτισ επτά
νότεσ προςκζςουμε τθν
αρχικι νότα. Υαραλλθλίηει τθ
μουςικι ςκάλα με μία
ςυμβατικι ςκάλα. Χριςιμο
είναι να ςχεδιάςει μία ςκάλα
και ςε κάκε ςκαλοπάτι να
γράψει το όνομα τθσ νότασ
που αντιςτοιχεί, ϊςτε τα
παιδιά να ζχουν οπτικι
αναπαράςταςθ τθσ ςκάλασ.
Εξθγεί ςτα παιδιά ότι ςτθ
γλϊςςα τθσ μουςικισ
χρθςιμοποιείται εναλλακτικά,
αντί για ςκάλα, θ λζξθ
κλίμακα. Εξθγεί, ακόμθ,
ςτουσ/ςτισ μακθτζσ/-τριεσ ότι
θ λζξθ «κλίμακα»
χρθςιμοποιείται ςτθν αρχαία
ελλθνικι γλϊςςα και
ςθμαίνει ςκάλα. Εναλλάςςει
τουσ δφο ςυνϊνυμουσ όρουσ,
«ςκάλα» και «κλίμακα», ϊςτε
και οι μακθτζσ/-τριεσ να
κάνουν το ίδιο. Ψα παιδιά,
τζλοσ, τραγουδοφν τθν
κλίμακα τθσ ντο μείηονοσ που
ζχει γράψει ο/θ
εκπαιδευτικόσ ςτο
πεντάγραμμο. Πακαίνουν να
ανεβαίνουν και να
κατεβαίνουν τθ ςκάλα.
 Εκτζλεςθ Πουςικισ –
Πουςικι Γραφι: Σ/Θ
εκπαιδευτικόσ παρουςιάηει
τθν ομαδοποίθςθ των
φκόγγων ςτισ γραμμζσ (μι,
ςολ, ςι, ρε, φα) και ςτα
διαςτιματα (φα, λα, ντο, μι)
κακϊσ και τθ κζςθ γραφισ
του κλειδιοφ του ςολ.
Εμφανίηει εκπαιδευτικζσ
κάρτεσ «αςτραπι» (flash
cards) με δφο φκόγγουσ τουσ
οποίουσ παίηει ςε μελωδικό
όργανο. Σι μακθτζσ/-τριεσ
χωρίηονται ςε ομάδεσ. Ψα
μζλθ κάκε ομάδασ πρζπει να
αναγνωρίςουν όςο το
δυνατόν ταχφτερα τα
ονόματα των φκόγγων και να
τραγουδιςουν το διάςτθμά
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τουσ με τθ βοικεια του/τθσ
εκπαιδευτικοφ.
 Εκτζλεςθ Πουςικισ: Σι
μακθτζσ/-τριεσ εκτελοφν ςε
απλά μελωδικά και κρουςτά
όργανα τραγοφδια με εφκολο
μουςικό κείμενο και με απλι
ενορχιςτρωςθ που ζχουν
ιδθ διδαχκεί από τισ
προθγοφμενεσ τάξεισ.
Ενδεικτικά ο/θ εκπαιδευτικόσ
μπορεί επιπλζον να διδάξει:
«Ψα κάλαντα του Πάρτθ»,
«Σ Αυγερινόσ» και «Ρτο-ρεμι» (Ανκολόγιο Πουςικϊν
Ξειμζνων, Δθμοτικό) ι
τμιματα άλλων τραγουδιϊν,
μζςα από τα οποία τα παιδιά
κα αντιλθφκοφν βιωματικά
τα διαφορετικά ακοφςματα
που προκφπτουν από
τραγοφδια ςε μείηονα,
ελάςςονα, πεντατονικι και
τροπικι κλίμακα.
 Δθμιουργία Πουςικισ –
Γραφι Πουςικισ με Χριςθ
ΨΥΕ: Σι μακθτζσ/-τριεσ
γράφουν, επεξεργάηονται και
θχογραφοφν τισ μουςικζσ
τουσ ιδζεσ ςτο πλαίςιο ενόσ
εκπαιδευτικοφ μουςικοφ
λογιςμικοφ για παιδιά. Ζνα
παράδειγμα δωρεάν
λογιςμικοφ είναι το music lab
song maker. Πποροφν να
δθμιουργιςουν μείηονα,
ελάςςονα ι πεντατονικι
κλίμακα και να
αποκθκεφςουν το
αποτζλεςμα: παράδειγμα
μείηονοσ κλίμακασ
https://musiclab.chromeexpe
riments.com/SongMaker/song/5016597257781
248, παράδειγμα
πεντατονικισ κλίμακασ,
παράδειγμα ελάςςονοσ
https://musiclab.chromeexpe
riments.com/SongMaker/song/5981576282767
360 αρμονικισ κλίμακασ.
1.3. Πορφι
Διμερισ –Ψριμερισ
μορφι, Πορφι Φοντό ι

 Ρα κατανοιςουν
τθν ζννοια τθσ
μουςικισ φράςθσ και
του κζματοσ.
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κυκλικι μορφι, κζμα
και παραλλαγζσ
(βιωματικά).

 Ρα διακρίνουν
ακουςτικά τα
διαφορετικά μζρθ
μιασ μουςικισ
ςφνκεςθσ και τθ
διαδοχι των
διαφορετικϊν μερϊν.
 Ρα κατανοιςουν
τθν ζννοια τθσ
διμεροφσ (Α Β) και
τριμεροφσ μορφισ (Α
Β Α).
 Ρα αναγνωρίςουν
τθ μορφι ΑΒ και ΑΒΑ
κατά τθν ακρόαςθ
μουςικισ.
 Ρα κατανοιςουν
τθν ζννοια τθσ
μορφισ «κζμα και
παραλλαγζσ» και
«ροντό (κυκλικι
μορφι)».
 Ρα προςεγγίηουν
διαιςκθτικά τισ
παραλλαγζσ του
κζματοσ ςε ζνα ζργο
με μορφι κζμα και
παραλλαγζσ.
 Ρα τραγουδοφν
εκφραςτικά με
αίςκθςθ των
φράςεων, παίρνοντασ
αναπνοι ςτο
τελείωμα κάκε
φράςθσ.
 Ρα αυτοςχεδιάςουν
με τθ φωνι ι με απλά
όργανα αποδίδοντασ
μορφολογικά
ςτοιχεία τθσ
μουςικισ.

Παραγκόπουλου) και
διακρίνουν τα διαφορετικά
μζρθ ΑΒ, κακϊσ και τθν
εναλλαγι των μερϊν ΑΒΑΒ
ςθκϊνοντασ το ζνα χζρι ψθλά
για το Α και τα δφο για το Β.
Υαρατθροφν ότι το Β μζροσ
είναι το ρεφρζν (επωδόσ) του
τραγουδιοφ.
 Ενεργθτικι Ακρόαςθ: Σι
μακθτζσ/-τριεσ ακοφν τα
τραγοφδια «Ψο ελεφαντάκι»
(Φ. Δελθβοριά) και «Επτά
ποτάμια» (Γ. Χατηιπιερι) και
διακρίνουν τα μζρθ τουσ Α
και Β, ςθκϊνοντασ το ζνα χζρι
ψθλά για το Α και τα δφο για
το Β. Χε ζνα επόμενο ςτάδιο
απεικονίηουν εικαςτικά τα
τραγοφδια και ςυνδζουν τα
μζρθ των τραγουδιϊν με τισ
ηωγραφιζσ τουσ.
 Ενεργθτικι Ακρόαςθ –
Πουςικοκινθτικι
Δραςτθριότθτα: Σι μακθτζσ/τριεσ ακοφν το ζργο «Σ
μακθτευόμενοσ μάγοσ»
(L'apprenti sorcier) του Υωλ
Ρτυκά (Paul Dukas) και
διακρίνουν το «κζμα τθσ
ςκοφπασ». Ξάκε φορά που
ακοφγεται ολόκλθρο ι μζροσ
από το κζμα, βθματίηουν με
τον τρόπο τθσ παρζλαςθσ. Ψο
παραπάνω ζργο μποροφν να
το παρακολουκιςουν δφο
φορζσ, τθ μία από τθ γνωςτι
ταινία κινουμζνων ςχεδίων
«Φανταςία (1940)» (Fantasia)
και τθ δεφτερθ φορά ςε
ορχθςτρικι εκτζλεςθ, για να
δουν ποια όργανα τθσ
ορχιςτρασ «παίρνουν» κάκε
φορά το κζμα.
 Ενεργθτικι Ακρόαςθ: Σι
μακθτζσ/-τριεσ τραγουδοφν
το γαλλικό τραγοφδι
«Φεγγαράκι μου λαμπρό»
ςτα ελλθνικά, αγγλικά
(Twingle, twingle little star)
και γαλλικά (Brille, brille
petite étoile),
παρακολουκϊντασ το
μουςικό κείμενο. Χτθ
ςυνζχεια ακοφν τισ 12
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Υαραλλαγζσ που ζγραψε ο
Πότςαρτ (W.A. Mozart)
Variations «Ah, vous dirai- je
maman», K 265 (K 300e),
πάνω ςτο κζμα του γαλλικοφ
τραγουδιοφ «Ah, vous dirai –
je maman». Υροτείνεται θ
ορχθςτρικι εκδοχι για τθν
καλφτερθ κατανόθςθ τθσ
μουςικισ μζςω των
θχοχρωμάτων των οργάνων.
Ξακϊσ ακοφν τθ μουςικι
παριςτάνουν με κεατρικό
τρόπο ζναν πιανίςτα
«παίηοντασ» ι ζναν μαζςτρο,
ακολουκϊντασ διαιςκθτικά
το διαφορετικό φφοσ κάκε
παραλλαγισ. Σ/Θ
εκπαιδευτικόσ τραγουδά τθ
μελωδία του κζματοσ –όπου
είναι ευδιάκριτο– παράλλθλα
με τισ παραλλαγζσ. Ζπειτα,
παίηει το κζμα ςτο πιάνο και
πραγματοποιεί απλζσ
παραλλαγζσ ςε αυτό (π.χ.
προςκζτει νότεσ-μελωδικά
γυρίςματα, μεταβάλλει τον
ρυκμό, αλλάηει τθν
εναρμόνιςθ από μείηονα ςε
ελάςςονα κ.ά.). Σι μακθτζσ/τριεσ περιγράφουν
διαιςκθτικά ποιεσ διαφορζσ
παρατθροφν ςε κάκε
παραλλαγι.
 Ενεργθτικι Ακρόαςθ –
Πουςικοκινθτικι
Δραςτθριότθτα: Για τθ
βιωματικι κατανόθςθ τθσ
μορφισ ροντό προτείνεται θ
ακρόαςθ του φινάλε (Final)
από το «Ξαρναβάλι των
Ηϊων» του Χαιν-Χανσ. Ξάκε
φορά που ακοφγεται το
επαναλαμβανόμενο κζμα οι
μακθτζσ/-τριεσ ςθκϊνουν το
χζρι τουσ.
 Εκτζλεςθ Πουςικισ: Σι
μακθτζσ/-τριεσ μακαίνουν το
επτανθςιακό δθμοτικό
τραγοφδι «Πενεξζδεσ και
Ηουμποφλια» και το
τραγουδοφν, «κλείνοντασ»
εκφραςτικά με τθ φωνι τουσ
κάκε μουςικι φράςθ. O/Θ
εκπαιδευτικόσ ςυνοδεφει ςτο
πιάνο ι ςε άλλο πολυφωνικό
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μουςικό όργανο. Χτθ
ςυνζχεια, χωρίηονται ςε δφο
ομάδεσ και τραγουδοφν
αντιφωνικά: Θ μια ομάδα τα
κουπλζ (ςτροφζσ) και θ άλλθ
το ρεφρζν. Σ/Θ
εκπαιδευτικόσ εξθγεί ςτα
παιδιά, με αφορμι το
τραγοφδι αυτό, τθν εναλλαγι
ςε ρεφρζν και κουπλζ, που
είναι θ πιο ςυνθκιςμζνθ
μουςικι μορφι ςτα
τραγοφδια και αντιςτοιχεί ςτθ
μορφι ΑΒ. To ρεφρζν (από τα
γαλλικά refrain) είναι θ
γνωςτι λζξθ για τθν ελλθνικι
ξεχαςμζνθ λζξθ «επωδόσ».
Εξθγεί ακόμθ ότι ζτςι
ονομάηεται θ ςτροφι ενόσ
τραγουδιοφ που
επαναλαμβάνεται
τουλάχιςτον δφο φορζσ και
ζχει πάντα τουσ ίδιουσ
ςτίχουσ και τθν ίδια μουςικι.
Σ/Θ εκπαιδευτικόσ
εναλλάςςει τουσ όρουσ
«επωδόσ» και «ρεφρζν»,
ϊςτε τα παιδιά να
εξοικειωκοφν και με τον
ελλθνικό όρο. Ψο κουπλζ (από
τα γαλλικά couplet), όροσ για
τον οποίο δεν υπάρχει
ελλθνικι λζξθ, είναι μία
ςτροφι που
επαναλαμβάνεται με τθν ίδια
μουςικι και διαφορετικοφσ
ςτίχουσ κάκε φορά. Ψα μζλθ
των ομάδων ςτθ ςυνζχεια
μποροφν να χορζψουν – ςε
ηευγάρια ι ατομικά με ζναν
«φανταςτικό» παρτενζρ ςτον
ρυκμό του βαλσ του
τραγουδιοφ που παίηει ο/θ
εκπαιδευτικόσ ςτο
πλθκτροφόρο όργανο.
1.4. Δυναμικι Αγωγι
Τροι δυναμικισ
αγωγισ, (piano, forte,
fortissimo
pianissimo, crescendo,
diminuendo).

 Ρα διακρίνουν
βιωματικά και να
ανταποκρίνονται ςτισ
καταςτάςεισ και ςτισ
μεταβολζσ τθσ
δυναμικισ αγωγισ ςε
ζνα μουςικό ζργο.
 Ρα περιγράφουν τισ
μεταβολζσ τθσ
δυναμικισ αγωγισ ςε

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
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 Ενεργθτικι Ακρόαςθ: Σι
μακθτζσ/-τριεσ ακοφν το
δεφτερο μζροσ Andante από
τθ Χυμφωνία αρ. 94 ςε Χολ
μείηονα, Hob.I.94 «H
ζκπλθξθ» (The surprise) του
Γιόηεφ Χάιντν (Joseph Haydn)
και με κινιςεισ των χεριϊν
δείχνουν τισ μεταβολζσ τθσ
ζνταςθσ (άνοιγμα των χεριϊν
ςτο forte, κλείςιμο ςτο piano,
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ζνα μουςικό ζργο,
χρθςιμοποιϊντασ
χαρακτθριςμοφσ
ςυνειδθτά.
 Ρα κατανοιςουν
τουσ βαςικοφσ όρουσ
τθσ δυναμικισ
αγωγισ.

1.5. Φυκμικι Αγωγι
Τροι ρυκμικισ αγωγισ
(ταχφτθτα), allegro,
adagio, accelerando,
ritardando.

 Ρα διακρίνουν
βιωματικά και να
ανταποκρίνονται ςτισ
καταςτάςεισ και ςτισ
μεταβολζσ τθσ
ρυκμικισ αγωγισ ςε
ζνα μουςικό ζργο.
 Ρα περιγράφουν τισ
μεταβολζσ τθσ
ρυκμικισ αγωγισ ςε
ζνα μουςικό ζργο,
χρθςιμοποιϊντασ
χαρακτθριςμοφσ
ςυνειδθτά.
 Ρα γνωρίςουν τουσ
βαςικοφσ όρουσ τθσ
ρυκμικισ αγωγισ.
 Ρα διαχωρίςουν τισ
ζννοιεσ ρυκμικισ
αγωγισ αργάγριγορα από τισ
ζννοιεσ δυναμικισ
ςιγά-δυνατά, ϊςτε να
μθν τισ ςυγχζουν.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
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ςταδιακό άνοιγμα ςτο cresc,
ςταδιακό κλείςιμο ςτο dim).
 Πουςικό Υαιχνίδι: Σι
μακθτζσ/-τριεσ χωρίηονται ςε
δφο ι τρεισ ομάδεσ. Ψα μζλθ
κάκε ομάδασ φτιάχνουν ςε
χαρτί μεγζκουσ Α4 «κάρτεσ»,
ςτισ οποίεσ αναγράφουν
ςυγκεκριμζνουσ όρουσ
δυναμικισ αγωγισ, π.χ. πολφ
δυνατά-ff, δυνατά-f, ςιγανάp, μζτρια ςιγανά-mp κ.ά.
Ξακϊσ ακοφν το τζταρτο
μζροσ Allegro από τθ
Χυμφωνία αρ. 25 του W.A.
Mozart ςε Χολ ελάςςονα, τα
παιδιά ςθκϊνουν, ςε κάκε
διαφορετικι δυναμικι τθσ
μουςικισ, τισ κάρτεσ ψθλά.
Ξερδίηει θ ομάδα τθσ οποίασ
τα περιςςότερα μζλθ
ανταποκρίκθκαν, υψϊνοντασ
τισ ςωςτζσ κάρτεσ.
 Ενεργθτικι Ακρόαςθ: Σι
μακθτζσ/-τριεσ ακοφν το
τρίτο μζροσ finale από τθ
«Χυμφωνία των παιχνιδιϊν»
του W.A. Mozart. Διακρίνουν
τα ςθμεία όπου παρατθροφν
μεταβολζσ τθσ ρυκμικισ
αγωγισ.
 Ενεργθτικι Ακρόαςθ: Σι
μακθτζσ/-τριεσ ακοφν το
«Υαλάτι του βαςιλιά του
βουνοφ» του Ζντβαρντ Γκριγκ
(Edvard Grieg) από τθ Χουίτα
Ρο.1 Υζερ Γκυντ.
Υαριςτάνουν τον μαζςτρο
μιασ ορχιςτρασ και
εκφράηουν με κινιςεισ των
χεριϊν τισ μεταβολζσ τθσ
ρυκμικισ αγωγισ.
Υαρατθροφν ότι το ζργο
τελειϊνει με επιτάχυνςθ, που
ςυνοδεφεται και με αφξθςθ
τθσ ζνταςθσ του ιχου. Σ/Θ
εκπαιδευτικόσ εξθγεί ςτα
παιδιά ότι ςτθ μουςικι
αντιςτοιχοφμε τισ ελλθνικζσ
λζξεισ «αργά, γριγορα»,
κακϊσ και τισ δυςκολότερεσ
«επιβράδυνςθ, επιτάχυνςθ»
με τουσ ιταλικοφσ όρουσ που
χρθςιμοποιοφνται διεκνϊσ
(adagio, allegro, accelerando,
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ritardando).
1.6. Θχόχρωμα
Φυςικοί και
θλεκτρονικοί ιχοι,
Βαςικά είδθ μουςικϊν
ςυνόλων δυτικισ
μουςικισ (ςυμφωνικι
ορχιςτρα, μπάντα),
Βαςικά όργανα
ςυνόλων παραδοςιακισ μουςικισ,
(ηυγιά- κομπανία), Είδθ
φωνϊν.

 Ρα αναγνωρίηουν
φυςικοφσ και
θλεκτρονικοφσ ιχουσ,
να τουσ περιγράφουν
και να τουσ
κατθγοριοποιοφν ωσ
προσ τα
χαρακτθριςτικά τουσ.
 Ρα αναγνωρίηουν
το θχόχρωμα των
μουςικϊν οργάνων
τθσ ορχιςτρασ και τθσ
μπάντασ.
 Ρα διακρίνουν το
θχόχρωμα των
ελλθνικϊν λαϊκϊν
μουςικϊν οργάνων.
 Ρα αναγνωρίηουν
τα κυριότερα μουςικά
όργανα τθσ αρχαίασ
Ελλάδασ.
 Ρα διακρίνουν τουσ
τρεισ τφπουσ
ανκρϊπινθσ φωνισ,
ανδρικζσ, γυναικείεσ,
παιδικζσ.
 Ρα πειραματίηονται
με τα διαφορετικά
θχοχρϊματα
μουςικϊν οργάνων ι
αυτοςχζδιων
οργάνων που
καταςκεφαςαν οι
ίδιοι.

 Ενεργθτικι Ακρόαςθ: Σι
μακθτζσ/-τριεσ γνωρίηουν τα
όργανα τθσ ορχιςτρασ
ευρωπαϊκισ μουςικισ και τθσ
μπάντασ. Ακοφν
θχογραφθμζνα αποςπάςματα
ζργων όπου είναι ευδιάκριτο
το θχόχρωμα των μουςικϊν
οργάνων τθσ ορχιςτρασ και
τθσ μπάντασ. Υαρατθροφν
παράλλθλα αντίςτοιχεσ
εικόνεσ των οργάνων και των
αντίςτοιχων μουςικϊν
ςυνόλων.
 Ενεργθτικι Ακρόαςθ: Σι
μακθτζσ/-τριεσ γνωρίηουν τα
όργανα τθσ παραδοςιακισ
ελλθνικισ μουςικισ. Ακοφν
θχογραφθμζνα αποςπάςματα
των ελλθνικϊν λαϊκϊν
μουςικϊν οργάνων και
αποςπάςματα μουςικϊν
ςυνόλων τθσ ελλθνικισ
δθμοτικισ μουςικισ (ηυγιζσκομπανίεσ). Υαρατθροφν
παράλλθλα αντίςτοιχεσ
εικόνεσ ι φωτογραφίεσ.
 Ενεργθτικι Ακρόαςθ: Σ/Θ
εκπαιδευτικόσ μοιράηει
ςτουσ/ςτισ μακθτζσ/-τριεσ
κάρτεσ οργάνων. Σι
μακθτζσ/-τριεσ ακοφν
θχογραφθμζνα αποςπάςματα
μουςικϊν οργάνων και
επιδεικνφουν τθν κάρτα τουσ,
όταν αναγνωρίςουν το
αντίςτοιχο όργανο.
 Πουςικό Υαιχνίδι με Χριςθ
ΨΥΕ: Αξιοποιϊντασ το
εργαλείο Υαιχνίδι μνιμθσ
(Memory game) από το e-me
content ο/θ εκπαιδευτικόσ με
τθ ςυνεργαςία των παιδιϊν
δθμιουργεί ζνα παιχνίδι
μνιμθσ χρθςιμοποιϊντασ
εικόνεσ και ιχουσ μουςικϊν
οργάνων.
 Ενεργθτικι Ακρόαςθ: Σι
μακθτζσ/-τριεσ παρατθροφν
εικόνεσ των αρχαίων
ελλθνικϊν μουςικϊν οργάνων
και ακοφν ιχουσ
ανακαταςκευαςμζνων
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αρχαίων ελλθνικϊν μουςικϊν
οργάνων. Χυηθτοφν για τουσ
αρχαίουσ ελλθνικοφσ μφκουσ
που ζχουν αναφορζσ ςε
μουςικά όργανα.
 Ενεργθτικι Ακρόαςθ: Σι
μακθτζσ/-ιτριεσ ακοφν
χαρακτθριςτικά μουςικά
αποςπάςματα με ανδρικζσ,
γυναικείεσ και παιδικζσ
φωνζσ και μακαίνουν για τα
είδθ τθσ ανκρϊπινθσ φωνισ.
Πποροφν να ανατρζξουν ςτο:
Θ ανκρϊπινθ φωνι.
 Ενεργθτικι Ακρόαςθ: Σι
μακθτζσ/-τριεσ προςεγγίηουν
ολιςτικά τα μουςικά όργανα
μζςα από αντίςτοιχο
εκπαιδευτικό λογιςμικό που
περιλαμβάνει βίντεο με
ηωντανι εκτζλεςι τουσ,
πλθροφορίεσ,
ςχεδιαγράμματα για τον
τρόπο καταςκευισ τουσ,
εικόνεσ ι φωτογραφίεσ
εποχισ που ςυνδζουν τα
όργανα με το ιςτορικό,
γεωγραφικό και
κοινωνικοπολιτιςμικό τουσ
πλαίςιο («Ελλθνικά λαϊκά
μουςικά όργανα», Χφλλογοσ
Σι Φίλοι τθσ Πουςικισ –
Πεγάλθ Πουςικι Βιβλιοκικθ
τθσ Ελλάδοσ Οίλιαν
Βουδοφρθ, 1996).
 Εκπαιδευτικι Επίςκεψθ: Αν
είναι δυνατό, μπορεί να γίνει
επίςκεψθ ςτο Πουςείο
Ελλθνικϊν Οαϊκϊν Πουςικϊν
Σργάνων Φοίβου
Ανωγεινάκθ, που βρίςκεται
ςτθν Υλάκα τθσ Ακινασ ι ςε
κάποιο άλλο μουςείο, αν
υπάρχει ςτθν περιοχι τουσ.
Εναλλακτικά, μπορεί να
προςκλθκεί ςτο ςχολείο
κάποιοσ, π.χ. λαϊκοί
οργανοπαίκτεσ, για να κάνουν
επίδειξθ των οργάνων και τθσ
τζχνθσ τουσ.
 Ξαταςκευι Αυτοςχζδιων
Σργάνων: Ψα παιδιά
καταςκευάηουν αυτοςχζδια
μουςικά όργανα, π.χ.
μαράκεσ από κουτιά με φακζσ
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και ρφηι, μπαςτοφνι τθσ
βροχισ από ρολό χαρτιοφ
κουηίνασ - καρφίτςεσ - ρφηι,
τφμπανο από γλαςτράκι και
μπαλόνι, τρομπζτα από χωνί
και ςωλινα πλαςτικό,
μουςικό ςωλινα από ςωλινα
θλεκτρολόγου, μπουκάλια με
νερό κ.ά. και ανά ομάδεσ
δθμιουργοφν ζνα θχθτικό
δρϊμενο που ςυνκζτει
ςυμβολικά μια ιςτορία ι
περιγράφει και ςυνοδεφει τθν
αφιγθςθ μιασ ιςτορίασ.
 Ενεργθτικι Ακρόαςθ:
Υαρατθροφν δφο εικόνεσ που
περιλαμβάνουν και οι δφο τα
ίδια μουςικά όργανα, με
διαφορετικι ωςτόςο ςειρά.
Ακοφν διαδοχικζσ εκτελζςεισ
των μουςικϊν αυτϊν
οργάνων και επιλζγουν τθν
εικόνα εκείνθ που
περιλαμβάνει τα μουςικά
όργανα με τθ ςειρά ακρόαςισ
τουσ.
 Ενεργθτικι Ακρόαςθ με
Χριςθ ΨΥΕ: Σι μακθτζσ/-τριεσ
ανοίγουν από το Φωτόδεντρο
τθ διαδραςτικι εφαρμογι
«Διακρίνω τα πνευςτά ςε
χάλκινα και ξφλινα».
Επιλζγουν το κάκε πνευςτό
όργανο, ακοφν τον ιχο του
και το τοποκετοφν ςτθ ςωςτι
κατθγορία.
1.7. Χυνιχθςθ
Λςοκράτθμα
(βιωματικά),
Ππορντοφν, Σςτινάτο,
Ξανόνασ.

 Ρα τραγουδοφν
ζναν φκόγγο
ανεξάρτθτα από το
άκουςμα
διαφορετικϊν άλλων
φκόγγων.
 Ρα διακρίνουν κατά
τθν εκτζλεςθ ςε
πολυφωνικό όργανο
(π.χ. πιάνο,
ακορντεόν) τθ
μελωδία από τθν
εναρμόνιςι τθσ.
 Ρα ςυνοδεφουν τθ
μελωδία τραγουδιϊν
με μπορντοφν ι
απλζσ νότεσ.
 Ρα τραγουδοφν

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
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 Εκτζλεςθ Πουςικισ: Σι
μακθτζσ/-τριεσ μακαίνουν και
τραγουδοφν το γαλλικό
τραγοφδι «Frère Jacques»
αρχικά ςτα ελλθνικά (τα
παιδιά τθσ Γϋ και Δϋ τάξθσ δε
διδάςκονται ακόμθ τθ
γαλλικι γλϊςςα).
Χτίχοι: Θ καμπάνα του χωριοφ
μασ/ τθν ακοφτε, παιδιά /τι
γλυκά ςθμαίνει, τι γλυκά
ςθμαίνει /ντιν, νταν, ντον,
ντιν, νταν, ντον.
Ψα παιδιά χωρίηονται ςε τρεισ
ομάδεσ, θ αϋ ομάδα
τραγουδά τον ςτίχο «Θ
καμπάνα του χωριοφ μασ», θ
βϋ ομάδα τον ςτίχο «τθν
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απλά μελωδικά
οςτινάτι και κανόνεσ,
κακϊσ και τραγοφδια
ι εκκλθςιαςτικοφσ
φμνουσ με απλό
ιςοκράτθμα.
 Ρα εκτελοφν
δίφωνουσ ι
τρίφωνουσ κανόνεσ.
 Ρα εκτελοφν
ταυτόχρονα δφο ι και
περιςςότερα
«ςτρϊματα» ρυκμοφ
ι μελωδίασ.

ακοφτε, παιδιά», θ γϋ ομάδα
τον ςτίχο «τι γλυκά
ςθμαίνει». Χτο τζλοσ, και οι
τρεισ ομάδεσ τραγουδοφν τον
ςτίχο «ντι, νταν, ντον». Ψα
παιδιά μποροφν ςε επόμενο
μάκθμα, ανάλογα με το
επίπεδο τθσ τάξθσ, να
αποδϊςουν το τραγοφδι ςτα
αγγλικά (Are you
sleeping/brother
John/morning bells are
ringing/morning bells are
dinging), ςτα γαλλικά (Frère
Jacques, frère Jacques,/
Dormez vous, dormez
vous?/Sonnez les matines,
sonnez les matines/ και ςτα
γερμανικά (Bruder Jakob/
Schläfst du noch?/Hörst du
nicht die Glocken/Ding
dang…/). Σ/Θ εκπαιδευτικόσ
μπορεί να αναφζρει
πλθροφορίεσ για το τραγοφδι
αυτό, ςαν παραμφκι. Χτθ
ςυνζχεια, τα παιδιά εκτελοφν
το τραγοφδι με μορφι
δίφωνου ι τρίφωνου κανόνα:
Χωρίηονται ςε τρεισ ομάδεσ, θ
αϋ ομάδα τραγουδά όλο το
τραγοφδι, θ βϋ και θ γϋ ομάδα
παίηουν τθ μελωδία ςε
όργανα. Χτθν εκτζλεςθ του
τραγουδιοφ μόνο φωνθτικά
κα μποροφςε να προςτεκεί
και μουςικοκινθτικι
δραςτθριότθτα.
Χυγκεκριμζνα, για κακζναν
από τουσ παραπάνω ςτίχουσ
ο/θ εκπαιδευτικόσ δείχνει τθν
ϊρα που τραγουδάει κάποιεσ
κινιςεισ, τισ οποίεσ τα παιδιά
μιμοφνται κατά τθ διάρκεια
του τραγουδιοφ.
 Ενεργθτικι Ακρόαςθ: Σι
μακθτζσ/-τριεσ ακοφν τo
δεφτερο μζροσ «Minuetto»
από τθ Χουίτα αρ. 1. «Θ
Αρλεηιάνα» (L’ Arlesienne)
του Ηωρη Ππιηζ και
διακρίνουν ακουςτικά πόςα
διαφορετικά μουςικά όργανα
παίηουν κάκε φορά ςε
δεδομζνα ςθμεία του ζργου,
κακϊσ και ςε ποια οικογζνεια
οργάνων ανικουν τα όργανα
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αυτά.
 Ενεργθτικι Ακρόαςθ: Σι
μακθτζσ/-τριεσ ακοφν τθν
αρχι από το «Βαλσ των
λουλουδιϊν» από τθ ςουίτα
μπαλζτου «Ξαρυοκραφςτθσ»
του Ψςαϊκόφςκι και
προςπακοφν να διακρίνουν
ακουςτικά τθ μελωδία και τθ
ςυνοδεία τθσ (ομοφωνία) που
εκτελεί θ άρπα. Σ/Θ
εκπαιδευτικόσ εξθγεί ότι
υπάρχουν μουςικά όργανα
που μποροφν να παίξουν
μόνο μια μελωδία, όπωσ π.χ.
το φλάουτο με ράμφοσ, ενϊ
άλλα μποροφν να παίξουν
πολλοφσ φκόγγουσ
ταυτόχρονα, όπωσ π.χ. θ
άρπα, το πιάνο, θ κικάρα κ.ά.
 Εκτζλεςθ Πουςικισ: Σι
μακθτζσ/-τριεσ μακαίνουν το
εγκϊμιο τθσ Πεγάλθσ
Εβδομάδασ «Ω γλυκφ μου
ζαρ» και ο/θ εκπαιδευτικόσ
κρατά τον ιςοκράτθ κακϊσ
ψάλλουν. Χτθ ςυνζχεια, μια
ομάδα μακθτϊν/-τριϊν
εκτελεί το εγκϊμιο και ο/θ
εκπαιδευτικόσ με τουσ/τισ
υπόλοιπουσ/-εσ μακθτζσ/τριεσ κρατοφν τον ιςοκράτθ.

2. Είδθ τθσ
μουςικισ
ςυγχρονικά,
διαχρονικά
και
γεωγραφικά

2.1. Ελλθνικι μουςικι
παράδοςθ
Δθμοτικι μουςικι.

 Nα τραγουδοφν πιο
ςφνκετα, από άποψθ
ρυκμοφ, μελωδίασ και
λόγου, ελλθνικά
παραδοςιακά
τραγοφδια με
ρυκμικι και μελωδικι
ακρίβεια.
 Ρα προςεγγίηουν
τθν οργανικι
ςφνδεςθ τθσ
ελλθνικισ μουςικισ
παράδοςθσ με τον
χϊρο, τον χρόνο και
τθν κοινωνικι ηωι
των ανκρϊπων.
 Ρα
ευαιςκθτοποιθκοφν
απζναντι ςτο
περιβάλλον μζςα από
δθμοτικά ελλθνικά
τραγοφδια που

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

• Εκτζλεςθ Πουςικισ: Σι
μακθτζσ/ -τριεσ τραγουδοφν
πιο απαιτθτικά από άποψθ
ρυκμοφ, μελωδίασ και λόγου
ελλθνικά δθμοτικά
τραγοφδια από όλο τον
ελλαδικό χϊρο, π.χ. τα
τραγοφδια «Οζν’ ιρκι Πάθσ
κι άνοιξθ (Κράκθσ), «Πιλο
μου κόκκινο (Δυτ.
Πακεδονίασ), «Πενεξζδεσ
και ηουμποφλια»
(Επτανιςου), «Υιρπιροφνα»
(Δυτ. Κράκθσ), «Φζτο το
καλοκαιράκι» (Οζςβου), «Ψο
λουλουδάκι του μπαξζ»
(Ράξου), «Υάνω ςτθν κοφνια
κάτςανε» (Πυτιλινθσ) κ.ά.
• Εκτζλεςθ Πουςικισ: Σι
μακθτζσ/-τριεσ μακαίνουν και
παίηουν παραδοςιακά
τραγοφδια από όλο τον
ελλαδικό χϊρο ςε ςχζςθ με
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πθγάηουν από τθν
αλλθλζνδετθ ςχζςθ
του ανκρϊπου με τθ
φφςθ.
 Ρα εκτελοφν
μελωδίεσ
παραδοςιακϊν
τραγουδιϊν ςε
μουςικά όργανα.
 Ρα ςυνοδεφουν
ρυκμικά ςε κρουςτά
μουςικά όργανα
παραδοςιακά
ελλθνικά τραγοφδια
που μακαίνουν.
 Ρα ςζβονται και να
εκτιμοφν τθ μουςικι
κλθρονομιά του
τόπου μασ ωσ μζροσ
τθσ πολιτιςμικισ τουσ
ταυτότθτασ.

τον κφκλο του χρόνου:
περπεροφνεσ, κάλαντα
Δωδεκαθμζρου,
χελιδονίςματα, αποκριάτικα
παιδικά τραγοφδια, κάλαντα
του Οαηάρου, τραγοφδια τθσ
κοφνιασ κ.ά., π.χ. «Ξαλιν
εςπζραν άρχοντεσ» (Ξριτθσ),
«Ιρκανε τα Φϊτα»
(Θπείρου), «Χελιδόνιςμα»
(Χάλκθσ), «Ιρκεν ο Οάηαρθσ»
(Θπείρου) κ.ά.
Υροςεγγίηουν ζκιμα και
δρϊμενα που ςυνδζονται με
αγερμικά παιδικά τραγοφδια
και μακαίνουν για τισ
καταςκευζσ αντίςτοιχων
ςυμβολικϊν ομοιωμάτων ι
θχθτικϊν αντικειμζνων, π.χ.
μακαίνουν χελιδονίςματα και
καταςκευάηουν αυτοςχζδιεσ
χελιδόνεσ.
• Εκτζλεςθ Πουςικισ: Σι
μακθτζσ/-τριεσ παίηουν ςτο
φλάουτο με ράμφοσ ι ςτο
Glockenspiel, από το οποίο
ζχουν αφαιρεκεί αντίςτοιχα
πλικτρα που δεν
απαιτοφνται, τθ μελωδία από
τα κάλαντα Οαηάρου Θπείρου
«Ιρκεν ο Οάηαρθσ». Θ
μελωδία χωρίηεται ςε
τζςςερισ φράςεισ προσ
διευκόλυνςθ τθσ εκμάκθςισ
τθσ και απομνθμόνευςισ τθσ
από τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ.
Θ δεφτερθ και θ τελευταία
φράςθ είναι ίδιεσ.
• Ενεργθτικι Ακρόαςθ –
Εκτζλεςθ Πουςικισ: Σι
μακθτζσ/-τριεσ εκτελοφν ςε
κλάβεσ τον ρυκμό των δφο
πρϊτων φράςεων από τα
κάλαντα Οαηάρου Θπείρου.
Σ/Θ εκπαιδευτικόσ παίηει
ζνα από τα δφο ρυκμικά
ςχιματα και οι μακθτζσ/τριεσ διακρίνουν ποιο ιταν.
Επίςθσ, παίηει διαδοχζσ ι
επαναλιψεισ των δφο
φράςεων και οι μακθτζσ/τριεσ πρζπει να διακρίνουν
τθν ακολουκία, δθλαδι τθ
ςειρά εναλλαγισ τθσ πρϊτθσ
και τθσ δεφτερθσ φράςθσ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ
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που άκουςαν.
2.2. Βυηαντινι
εκκλθςιαςτικι μουςικι

 Ρα γνωρίςουν
βυηαντινοφσ
εκκλθςιαςτικοφσ
φμνουσ και
κρθςκευτικά
παραδοςιακά
τραγοφδια που
ςυνδζονται με εορτζσ
τθσ Σρκόδοξθσ
Εκκλθςίασ.

• Εκτζλεςθ Πουςικισ: Σι
μακθτζσ/-τριεσ μακαίνουν
φμνουσ τθσ Ανατολικισ
Σρκόδοξθσ Εκκλθςίασ π.χ. το
Απολυτίκιο του Χταυροφ, το
κοντάκιο «Ψθ Ωπερμάχω»,
τθν πρϊτθ ςτροφι από τισ 3
ςτάςεισ των εγκωμίων τθσ
Π. Υαραςκευισ, «Αγνι
Υαρκζνε Δζςποινα» (μθ
λειτουργικόσ φμνοσ 19ου
αι.). Επίςθσ,
επαναλαμβάνουν το
εγκϊμιο τθσ Π. Εβδομάδασ
«Ω γλυκφ μου ζαρ». O/Θ
εκπαιδευτικόσ επιςθμαίνει
με κατάλλθλο τρόπο ςθμεία
ςφνδεςθσ τθσ μελωδίασ με
το νόθμα των ςτίχων.
Επίςθσ, κακοδθγεί τα παιδιά
να ςυνδζςουν τουσ
βυηαντινοφσ φμνουσ με
παραδοςιακά τραγοφδια και
ζκιμα με όμοιο περιεχόμενο.

2.3. Πελοποιθμζνθ
ποίθςθ –Ζλλθνεσ
τραγουδοποιοί

 Ρα τραγουδοφν πιο
απαιτθτικά από
άποψθ ρυκμοφ,
μελωδίασ και λόγου
ελλθνικά τραγοφδια.

• Εκτζλεςθ Πουςικισ: Σι
μακθτζσ/-τριεσ μακαίνουν
καντάδεσ, αςτικά ελαφρά
και λαϊκά τραγοφδια, π.χ.
«Άς’ τα τα μαλλάκια ςου»
(Χ. Γιαννακόπουλου και Α.
Χακελλάριου – Π.
Χιουγιοφλ).

Αςτικι λαϊκι μουςικι –
Χφγχρονοι Ζλλθνεσ
τραγουδοποιοί.

 Ρα νιϊςουν τθν
αιςκθτικι ςυγκίνθςθ
από τθν ακρόαςθ και
τθν εκτζλεςθ
τραγουδιϊν
μελοποιθμζνθσ
ελλθνικισ ποίθςθσ.
 Ρα αποτιμοφν και
να αξιολογοφν
διαιςκθτικά τθν
επαφι με τα αγακά
τθσ τζχνθσ και το
ωραίο.
 Ρα εκφζρουν και να
αρκρϊνουν με άνεςθ
και εκφραςτικότθτα
τον λόγο με τθ
μελωδία και τον
ρυκμό τθσ μουςικισ.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
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• Εκτζλεςθ Πουςικισ: Σι
μακθτζσ/-τριεσ μακαίνουν
νεότερα ελλθνικά τραγοφδια
πιο απαιτθτικά από άποψθ
ρυκμοφ, μελωδίασ και
λόγου. Αρκετά τραγοφδια
μποροφν να ςυνοδευκοφν
ρυκμικά από τα παιδιά. Από
τα τραγοφδια αυτά είναι
δυνατόν, ακόμθ, να
αποδοκοφν κάποιεσ εφκολεσ
μουςικζσ φράςεισ ςε
όργανα. Ξάποια μποροφν να
χρθςιμοποιθκοφν και για
ενεργθτικι ακρόαςθ, π.χ.
«Γεια ςου χαρά ςου,
Βενετιά» (Ρ. Γκάτςου – Χτ.
αρχάκου), «Γεια ςου, κφριε
Πενεξζ» (Σ. Ελφτθ – Δ.
Οάγιου), «Ψηιτηίκια» (Σ.
Ελφτθ – Ο .Ξόκοτου), «Σ
Ζκτορασ και θ Ανδρομάχθ»
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(Λ. Ξαμπανζλλθ – Π.
Χατηιδάκι), «Ψο Ξοχφλι» (Σ.
Ελφτθ – Π. Ψρανουδάκθ),
«Οίγο ακόμθ» (Γ. Χεφζρθ
– Π. Κεοδωράκθ), «Γζλαγε
θ Παρία» (Π. Υλζςςα – Ο.
Υαπαδόπουλου), «Ψο μικρό
και το μεγάλο» (Δ.
Παραγκόπουλου – Π.
Ξριεηι), «Σ παπαγάλοσ» (Η.
Υαπαντωνίου – Π.
Υαςχαλίδθ» κ.ά. «Βάρκα
γιαλό» (Β.Ψςιτςάνθ), «Οαζ
τθσ Οιλιποφπολθσ»
(Παριανίνα Ξριεηι-Ρίκοσ
Ξυπουργόσ), «Ψο τςιφτετζλι
τθσ γρίπθσ» (Παριανίνα
Ξριεηι-Οζνα Υλάτωνοσ),
«Χαράντα γιδοπρόβατα»
(Παριανίνα Ξριεηι – Οζνα
Υλάτωνοσ), «Πάςα
ςιδερομάςα» (Οζνα
Υλάτωνοσ), «Σ χορόσ των
μπιηελιϊν ι το πράςινο
χρϊμα» (Παριανίνα Ξριεηι –
Οζνα Υλάτωνοσ) «Ψο
τριαντάφυλλο» (Υοίθςθ: Φ.
Γκ. Οόρκα ςε ελεφκερθ
διαςκευι Αλζξθ Χολωμοφ.
Πουςικι: Πάνοσ
Χατηιδάκισ), «Ψο καραβάκι»
(Υοίθςθ Αγνϊςτου – Πίκθσ
Κεοδωράκθσ), «Θ
Παργαρίτα» (Πιχαιλ
Χταςινόπουλοσ – Πίκθσ
Κεοδωράκθσ), «Ψι κζλω»
(Γεϊργιοσ Δροςίνθσ – Πίκθσ
Κεοδωράκθσ, «Σι
καλαςςινοί» (Γεράνθσ –Γ.
Ηαμπζτασ), «Σ κόκορασ»
(Ηαχαρίασ Υαπαντωνίου –
Χαρά Ξαλομοίρθ) κ.ά.
2.4. Ζντεχνθ δυτικι
μουςικι
Πουςικοί ςυνκζτεσ και
εκτελεςτζσ, Ζργα
Υεριγραφικισ
Υρογραμματικισ
μουςικισ, Τπερα.

 Ρα ακοφν με
ευαιςκθςία ζνα ζργο
ζντεχνθσ δυτικισ
μουςικισ, να
εκφράηονται μζςα
από αυτό και να
εξωτερικεφουν τα
ςυναιςκιματά τουσ.
 Ρα μποροφν να
διακρίνουν κατά τθν
ακρόαςθ ενόσ
μουςικοφ ζργου τα
δομικά και

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

• Ενεργθτικι Ακρόαςθ: Σι
μακθτζσ/-τριεσ ακοφν
θχογραφθμζνα
αποςπάςματα από ζργα του
W.A. Mozart, π.χ. από τθ
«Πικρι Ρυχτερινι
Πουςικι» (Eine kleine
Nachtmusik – Χερενάτα αρ.
13 για ζγχορδα ςε Χολ
μείηονα) KV 525), τθ
Χυμφωνία αρ. 40 ςε Χολ
ελάςςονα KV 550 κ.ά. και
παριςτάνουν παράλλθλα με
τθν ακρόαςθ ότι είναι ο/θ
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εκφραςτικά ςτοιχεία
του και να
παρακολουκιςουν
τθν εξζλιξι τουσ ςε
όλθ τθ διάρκειά του.
 Ρα προςεγγίςουν
τθν ζννοια τθσ
διαχρονικότθτασ τθσ
μουςικισ και τον
ρόλο των δθμιουργϊν
τθσ.
 Ρα αποτιμοφν και
να αξιολογοφν
διαιςκθτικά τθν
επαφι με τα αγακά
τθσ τζχνθσ και το
ωραίο.

«μαζςτροσ» ι «μουςικοί»
τθσ ορχιςτρασ που παίηουν
τα αντίςτοιχα μουςικά
όργανα που ακοφγονται.
Σ/Θ εκπαιδευτικόσ διαβάηει
και δείχνει αντίςτοιχεσ
εικόνεσ από βιβλίο –
κατάλλθλο για τθν θλικία
των μακθτϊν/-τριϊν για τθ
ηωι και το ζργο του
Πότςαρτ ςε ςχζςθ με τα
ιςτορικά και κοινωνικά
γεγονότα τθσ εποχισ του και
ειδικότερα όςον αφορά τθν
περίοδο τθσ παιδικισ του
θλικίασ, που κεωροφνταν
παιδί-καφμα ςτθ μουςικι.
Χε ςχζςθ με αυτό ο/θ
εκπαιδευτικόσ μπορεί να
χρθςιμοποιιςει επιλεγμζνο
υλικό από το διαδίκτυο.
• Ενεργθτικι Ακρόαςθ: Σι
μακθτζσ/-τριεσ
παρακολουκοφν από το
διαδίκτυο βίντεο με
μαγνθτοςκοπθμζνθ ηωντανι
εκτζλεςθ του τρίτου μζρουσ
Molto Allegro από το ζργο
του Πότςαρτ Χονάτα για
δφο πιάνα ςε ρε μείηονα
K.448 και παρατθροφν τον
μουςικό διάλογο μεταξφ των
εκτελεςτϊν ςτα δφο πιάνα.
Χτθ ςυνζχεια, ακοφν το
ίδιο μζροσ του ζργου
εκτελεςμζνο ςτο pianoforte
και ςυγκρίνουν το θχόχρωμά
του με εκείνο του πιάνου.
• Ενεργθτικι Ακρόαςθ: Σ/Θ
εκπαιδευτικόσ εξιςτορεί
ςυνοπτικά τθν υπόκεςθ τθσ
όπερασ «Παγικόσ αυλόσ»
(Die Zauberflöte) του
Πότςαρτ. Σι μακθτζσ/-τριεσ
παρατθροφν ςε εκπαιδευτικό
φυλλάδιο εικόνεσ των
πρωταγωνιςτϊν τθσ όπερασ
και εικαςτικά ζργα που
απεικονίηουν παραςτάςεισ
όπερασ τθσ εποχισ. Χτθ
ςυνζχεια ακοφν τθν άρια
«Εγϊ είμαι ο κυνθγόσ
πουλιϊν» (Der Vogelfänger
bin ich ja) του Υαπαγκζνο,
κυνθγοφ πουλιϊν τθσ
βαςίλιςςασ, ο οποίοσ παίηει

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
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αυλό του Υανόσ ςε δεδομζνα
ςθμεία τθσ άριασ. Σι
μακθτζσ/-τριεσ κατά τθν
ακρόαςθ του ζργου, κάκε
φορά που νομίηουν ότι κα
ακουςτεί ο αυλόσ του Υανόσ,
παριςτάνουν ότι παίηουν
φυςϊντασ μια ανοδικι ςειρά
φκόγγων γριγορα ςε ζναν
φανταςτικό αυλό του Υανόσ ι
ακόμθ μακαίνουν τθ μελωδία
ςτο φλάουτο με ράμφοσ και
παίηουν παράλλθλα με τον
Υαπαγκζνο.
• Ενεργθτικι Ακρόαςθ: Σι
μακθτζσ/-τριεσ
παρακολουκοφν ςτο
διαδίκτυο αποςπάςματα
από ηωντανζσ εκτελζςεισ:
ζντεχνθσ δυτικισ μουςικισ,
π.χ. ζργα για ορχιςτρα
μουςικισ, μουςικι
δωματίου, κονςζρτα,
παραςτάςεισ όπερασ κ.ά.
Χτθ ςυνζχεια, ακολουκεί
ςυηιτθςθ και ςυμπλιρωςθ
φφλλου εργαςίασ.
Ενδεικτικά, ακοφν διάφορα
αποςπάςματα από γνωςτά
ζργα ζντεχνθσ δυτικισ
μουςικισ: άρια «Θ γυναίκα
είν’ άςτατθ» (La donna è
mobile) από τθν όπερα
«Φιγκολζτο» του Ψηιουηζπε
Βζρντι (Giuseppe Verdi), το
«Ρτουζτο των δφο γάτων»
(Duetto di due gatti) του
Gioachino Rossini (Ψηοακίνο
Φοςίνι), θ ςουίτα μπαλζτου
«Σ Ξαρυοκραφςτθσ» του
Ψςαϊκόφςκι, το τελευταίο
μζροσ τθσ ςονάτασ αρ. 11 Ξ
331 του Πότςαρτ «Αlla
turca» κλπ. Πζςα από
κατάλλθλα φφλλα εργαςίασ
κατανοοφν τα βαςικά
ςτοιχεία των ζργων και
αντιλαμβάνονται βαςικζσ
κατθγορίεσ μουςικϊν ζργων,
όπωσ ςυμφωνία, μπαλζτο,
κοντςζρτο, όπερα. Ανάλογα
με το μουςικό ζργο που
ακοφν, περιγράφουν τι
φαντάςτθκαν ι
αιςκάνκθκαν κατά τθν
ακρόαςι του.
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• Ενεργθτικι Ακρόαςθ –
Πουςικοκινθτικι
Δραςτθριότθτα: Σι
μακθτζσ/-τριεσ ακοφν το
κομμάτι «Ψο χιόνι που
χορεφει» (La neige danse)
του Ξλωντ Ρτεμπυςφ
(Claude Debussy) και
παράλλθλα με τθν ακρόαςθ
«παριςτάνουν» διαιςκθτικά
με εκφραςτικζσ κινιςεισ των
δακτφλων τουσ ζναν/μία
πιανίςτα/-ςτρια που
ερμθνεφει το ζργο ι
κινοφνται παριςτάνοντασ το
χιόνι.
• Ενεργθτικι Ακρόαςθ
Ζργων Ελλινων Χυνκετϊν:
Αναφζρονται ενδεικτικά
μερικζσ ςυνκζςεισ
ςφγχρονων Ελλινων
ςυνκετϊν ζντεχνθσ
μουςικισ, οι οποίεσ
προςφζρονται για
δραςτθριότθτεσ ενεργθτικισ
ακρόαςθσ για τισ τάξεισ Γϋ
και Δϋ Δθμοτικοφ: Ψο
μουςικό παραμφκι «Θ
ςυνζλευςθ των ηϊων»
(Υερικλι Ξοροβζςθ –
Γιϊργου Ξουρουποφ),
«Υαραμφκια των αδελφϊν
Γκριμ» (Πουςικι Γιϊργοσ
Ξουμεντάκθσ – αφιγθςθ
Τλια Οαηαρίδου. Υαίηει το
Ρζο Ελλθνικό Ξουαρτζτο), Σι
δραπζτεσ τθσ ςκακιζρασ,
δίπρακτθ όπερα Γ.
Ξουρουποφ ςε κείμενο
Ευγζνιου Ψριβιηά, «Ψο
μαγικό βιολί» (Ξείμενο:
Παριβίτα Γραμματικάκθ,
Πουςικι: Ρίκοσ ανκοφλθσ),
«Ψο αςτζρι του γίγαντα»
(Ξείμενο: Παριβίτα
Γραμματικάκθ. Πουςικι:
Ρίκοσ ανκοφλθσ).
2.5. Πουςικζσ του
κόςμου

 Ρα προςεγγίςουν
βιωματικά τθ μουςικι
από άλλουσ λαοφσ και
πολιτιςμοφσ με
δεκτικότθτα και
κετικι ςτάςθ.
 Ρα ακοφν ωσ
ενεργθτικοί/-ζσ
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• Πουςικοκινθτικι
Δραςτθριότθτα: Σι
μακθτζσ/-τριεσ ακοφν το
τραγοφδι «Λ’ll tell me ma»
(Λρλανδία). Σ/Θ
εκπαιδευτικόσ εξθγεί τθ
μετάφραςθ των ςτίχων και
ςτθ ςυνζχεια τα παιδιά
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ακροατζσ/-τριεσ ζνα
ευρφ ρεπερτόριο
μουςικϊν ακροάςεων
ςτο οποίο
περιλαμβάνεται
μουςικι άλλων λαϊν
και πολιτιςμϊν.
 Ρα αποδίδουν με
ρυκμικι και μελωδικι
ακρίβεια τραγοφδια
άλλων λαϊν και
πολιτιςμϊν
κατάλλθλα για το
θλικιακό τουσ
επίπεδο.
 Ρα
ανταποκρίνονται
ελεφκερα ςε μια
ακρόαςθ μουςικισ
άλλων λαϊν και
πολιτιςμϊν με
ποικιλία εκφραςτικϊν
τρόπων (κίνθςθ,
ηωγραφικι,
παντομίμα κ.λπ.).
 Ρα ςυνοδεφουν
τραγοφδια και
μουςικι άλλων λαϊν
και πολιτιςμϊν
εκτελϊντασ απλά
μελωδικά και
ρυκμικά ςχιματα με
τθ φωνι ι απλά
ρυκμικά όργανα.
 Ρα ςζβονται και να
εκτιμοφν τθ μουςικι
δθμιουργία άλλων
λαϊν και πολιτιςμϊν.

3. φνδεςθ τθσ
μουςικισ με
άλλεσ τζχνεσ
και επιςτιμεσ

3.1. Πουςικι και άλλεσ
τζχνεσ (κζατρο, χορόσ,
ποίθςθ, εικαςτικά,
κινθματογράφοσ).

 Ρα βιϊςουν ότι θ
μουςικι, ο λόγοσ και
ο χορόσ ςυνδζονται
οργανικά.
 Ρα αντιλθφκοφν ότι
θ μουςικι είναι μια
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αναηθτοφν πλθροφορίεσ για
το τραγοφδι αυτό. Χυηθτοφν
για τθ ςχζςθ τθσ μουςικισ
με το νόθμα των ςτίχων. Χε
επόμενο ςτάδιο χορεφουν
κατά ομάδεσ αγοριϊνκοριτςιϊν αντικριςτά και
εναλλάξ ςε ηευγάρια
ακοφγοντασ το παραδοςιακό
αυτό ιρλανδικό τραγοφδι.
• Ενεργθτικι Ακρόαςθ και
Αφόρμθςθ για Χυηιτθςθ
(κοινωνικά κζματα):
Ψα παιδιά ακοφν και
αποδίδουν το τραγοφδι
«Kumbaya my Lord» ςε
αγγλικοφσ ςτίχουσ και ςτα
ελλθνικά
Υαρακαλϊ ςε Κε μου, ςε
παρακαλϊ
Ω Κε μου, ςε παρακαλϊ
Υαρακαλϊ ςε Κε μου, ςε
παρακαλϊ
Ω Κε μου, ςε παρακαλϊ
Kάποιοσ πεινάει Κε μου, δϊς’
του ψωμί,
Ω Κε μου, ςε παρακαλϊ
Ξάποιοσ διψάει Κε μου, δϊς’
του νερό
Ω Κε μου, ςε παρακαλϊ
Ξάποιοσ πονάει Κε μου, δϊς’
του ελπίδα
Ω Κε μου, ςε παρακαλϊ
Ψο τραγοφδι μζςα από τθν
ελλθνικι του απόδοςθ
μπορεί να λειτουργιςει ωσ
ζναυςμα για επινόθςθ και
άλλων ςτίχων και ωσ
αφετθρία ςυηιτθςθσ και
ευαιςκθτοποίθςθσ για τα
προβλιματα που
αντιμετωπίηει θ
ανκρωπότθτα, όπωσ
προςφυγιά, πείνα και
πόλεμοι.
ΠΣΩΧΛΞΘ ΞΑΛ ΕΛΞΑΧΨΛΞΑ
• Ενεργθτικι Ακρόαςθ: Σι
μακθτζσ/-τριεσ ακοφν
ελλθνικά λαϊκά μουςικά
όργανα και αναγνωρίηουν τθ
μορφι τουσ ςε πίνακεσ
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τζχνθ που είναι
ςυνυφαςμζνθ με τθν
ιςτορία και τον
πολιτιςμό του
ανκρϊπου.
 Ρα προςεγγίςουν
βιωματικά τθν όπερα.
 Ρα ςυνδυάςουν τθ
μουςικι με τον λόγο,
τθν κίνθςθ, το
κεατρικό παιχνίδι και
τα εικαςτικά ςε ζνα
επίπεδο ςυμβολικό,
υπερβατικό και
διαιςκθτικό.
 Ρα αποτιμοφν και
να αξιολογοφν τθν
επαφι με τα αγακά
τθσ τζχνθσ και το
ωραίο.

ηωγραφικισ, γκραβοφρεσ ι
φωτογραφίεσ εποχισ.
• Ενεργθτικι Ακρόαςθ:
Σιμακθτζσ/-τριεσ ακοφν
θχογραφθμζνα
ανακαταςκευαςμζνα αρχαία
ελλθνικά μουςικά όργανα
και αναγνωρίηουν τθ
μορφι τουσ ςε
παραςτάςεισ ςωηόμενων
αγγείων, γλυπτϊν,
επιγραφϊν, ψθφιδωτϊν,
κοςμθμάτων κ.ά.
• Δθμιουργία Πουςικισ: Σι
μακθτζσ/-τριεσ ερμθνεφουν
τουσ πίνακεσ ηωγραφικισ
«Υζταγμα πουλιοφ ςτο
φεγγαρόφωτο» και «Ππλε
ΛΛ» (Blue II) του Joan Miró με
ιχουσ ςυμβατικϊν ι
αυτοςχζδιων οργάνων,
δουλεφοντασ
ομαδοςυνεργατικά (ομάδεσ
4-5 μακθτϊν/-τριϊν).
• Πουςικοκινθτικι
Δραςτθριότθτα: Σι
μακθτζσ/-τριεσ ακοφν
θχογραφθμζνο το ζργο «Σ
Υζτροσ και ο λφκοσ» του
Χεργκζι Υροκόφιεφ και
δραματοποιοφν παράλλθλα
ςκθνζσ του ι ακόμθ
εκφράηουν με παραςτατικι
κίνθςθ τα ςυναιςκιματα
που τουσ δθμιουργοφν: θ
δραματουργικι εξζλιξθ του
μουςικοφ παραμυκιοφ, οι
ρόλοι των πρωταγωνιςτϊν,
τα θχοχρϊματα οργάνων
που αντιςτοιχοφν ςτουσ
ρόλουσ και οι
διαφοροποιιςεισ (π.χ. ςε
ρυκμό, δυναμικι) του κάκε
μοτίβου-κζματοσ του ζργου,
ςε ςχζςθ με τθν ταφτιςι
τουσ με τουσ αντίςτοιχουσ
χαρακτιρεσ του ζργου.
Αντιςτοιχία χαρακτιρωνκεμάτων: λφκοσ-αίςκθςθ
φόβου και δζουσ, πουλάκιαίςκθςθ χαράσ και
ξεγνοιαςιάσ (μουςικι και
κζατρο). Χε ςχζςθ με αυτι
τθ δραςτθριότθτα
προτείνεται θ
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παρακολοφκθςθ τθσ ταινίασ
μικροφ μικουσ «Peter and
the Wolf» του 2007, ςτθν
οποία μεταξφ άλλων κίγεται
το κζμα του εκφοβιςμοφ.
• Ενεργθτικι Ακρόαςθ: Σι
μακθτζσ/-τριεσ ακοφν τον
«Χορό των ςπακιϊν» του
Αράμ Χατςατουριάν και
ηωγραφίηουν κάποια
αντίςτοιχθ ςκθνι, π.χ. τον
εαυτό τουσ να πολεμά
κάποιον φανταςτικό εχκρό
κ.ά.
• Ενεργθτικι Ακρόαςθ: Σι
μακθτζσ/-τριεσ ακοφν τον
«Χορό τθσ ηαχαρζνιασ
νεράιδασ» του Υιοτσ Μλιτσ
Ψςαϊκόφςκι από τθ Χουίτα
Ππαλζτου «Ξαρυοκραφςτθσ»
και ηωγραφίηουν τθ νεράιδα
που φαντάηονται ότι χορεφει
ςτθ ςκθνι (μουςικι και
εικαςτικά).
ΠΣΩΧΛΞΘ ΞΑΛ ΚΕΑΨΦΣ
• Ενεργθτικι Ακρόαςθ: Σι
μακθτζσ/-τριεσ ακοφν το
ντουζτο τθσ Υαπαγκζνασ και
του Υαπαγκζνου από τθν
όπερα «Παγικόσ Αυλόσ» του
Πότςαρτ: «Pa pa pa …» και
παριςτάνουν ότι το ζνα χζρι
τουσ είναι ο Υαπαγκζνο και
το άλλο θ Υαπαγκζνα. Ξάκε
φορά που ακοφν τον κακζνα
χωριςτά να τραγουδά ι και
τουσ δφο μαηί κινoφν το
αντίςτοιχο χζρι ι τα χζρια
ςαν να παίηουν
κουκλοκζατρο. Ψο ίδιο μπορεί
να γίνει γυναικεία και αντρικι
φιγοφρα κουκλοκζατρου.
• Πουςικοκινθτικι: Σι
μακθτζσ/-τριεσ ακοφν το
Ξονςζρτο για φλάουτο αρ. 11
ςε Ρτο μείηονα RV 443 (Largo)
του Βιβάλντι και κινοφνται
ελεφκερα ςτον χϊρο ωσ
φφλλα που τα παίρνει ο
αζρασ.
• Πουςικοκινθτικι: Σι
μακθτζσ/-τριεσ ακοφν το
«Ενυδρείο» (Aquarium) από
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το «Ξαρναβάλι των ηϊων»
του Χαιν-Χανσ και κινοφνται
ςτον χϊρο ωσ ψάρια,
ακολουκϊντασ τθν ανζλιξθ
τθσ μουςικισ και
διαδραματίηοντασ μια
φανταςτικι ιςτορία όπου δφο
ομάδεσ ψαριϊν αναηθτοφν θ
μια τθν άλλθ. Θ ιςτορία
εκτυλίςςεται ςε τρεισ ςκθνζσ:
θ

1 Χκθνι: Ψα μζλθ των δφο
ομάδων, ακολουκϊντασ
διαιςκθτικά τθν κατεφκυνςθ
ανζλιξθσ τθσ μελωδίασ (προσ
τα πάνω ι προσ τα κάτω),
πότε «κατεβαίνουν» ςτον
βυκό και πότε «ανεβαίνουν»
προσ τθν επιφάνεια του
νεροφ.
θ

2 Χκθνι: Σι ομάδεσ ςιγά
ςιγά πλθςιάηουν θ μια τθν
άλλθ. Ξατεβαίνουν προσ τον
βυκό και μπαίνουν ςε μια
«φανταςτικι» ςιραγγα. Θ
μια ομάδα ξεκινά από τθν
αριςτερι είςοδο τθσ
ςιραγγασ και θ δεφτερθ από
τθ δεξιά.
θ

3 Χκθνι: Σι ομάδεσ
ακολουκϊντασ διαιςκθτικά
τθ μουςικι ςυναντιοφνται
ςτο εςωτερικό τθσ
ςιραγγασ, ενϊνουν τα χζρια
και αναδφονται προσ τθν
επιφάνεια από ζνα άνοιγμα
που βρίςκεται υποκετικά
ςτο επάνω μζροσ τθσ
ςιραγγασ (01.52 - 02.00).
ΠΣΩΧΛΞΘ ΞΑΛ
ΞΛΡΘΠΑΨΣΓΦΑΦΣΧ
• Ενεργθτικι Ακρόαςθ: Σι
μακθτζσ/-τριεσ ακοφν από
το διαδίκτυο το θχθτικό
μζροσ και τθ μουςικι τθσ
ταινίασ κινοφμενων ςχεδίων
«The old mill» από τθ ςειρά
κινοφμενων ςχεδίων του
Ρτίςνεϊ «Silly Symphonies»
(1929-1939) και φαντάηονται
μια δικι τουσ ιςτορία.
Ζπειτα αναπαριςτοφν κατά
ομάδεσ με παντομίμα μια
από τισ ιςτορίεσ που
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φαντάςτθκαν παράλλθλα με
τθ μουςικι. Χτο τζλοσ,
παρακολουκοφν από το
διαδίκτυο το ίδιο το
κινοφμενο ςχζδιο και
παρατθροφν τθ
αλλθλεπίδραςθ μουςικισ
και κινοφμενθσ εικόνασ.
• Ενεργθτικι Ακρόαςθ –
Εκτζλεςθ Πουςικισ: Σι
μακθτζσ/-τριεσ ακοφν το
«Ρανοφριςμα τθσ Ράρνια»
(Narnia Lullaby) του Χάρι
Γκρζγκςον-Γουίλιαμσ (Harry
Gregson-Williams) από τθν
κινθματογραφικι ταινία «Ψο
χρονικό τθσ Ράρνια – Ψο
λιοντάρι, θ μάγιςςα και θ
ντουλάπα» (The Chronicles
of Narnia – The Lion, the
Witch and the Wardrobe).
Σ/Θ εκπαιδευτικόσ ζπειτα
παίηει τθ μελωδία ςτο πιάνο
και οι μακθτζσ/-τριεσ
προςαρμόηουν ςε αυτι
δικοφσ τουσ ςτίχουσ με κζμα
ζναν μικρό πρίγκιπα που,
όταν μεγαλϊςει, κα γίνει
βαςιλιάσ. Υαρακολουκοφν
ςτο διαδίκτυο τθν
αντίςτοιχθ ςκθνι τθσ
κινθματογραφικισ ταινίασ.
• Ενεργθτικι Ακρόαςθ: Σι
μακθτζσ/-τριεσ ακοφν
μουςικά αποςπάςματα από
το ςάουντρακ τριϊν
κινθματογραφικϊν ταινιϊν
(των οποίων δεν τουσ
δίνεται κανζνα
πλθροφοριακό ςτοιχείο) και
φαντάηονται ζναν τίτλο
ταινίασ που κα ταίριαηε ςε
κάκε απόςπαςμα.
3.2. Πουςικι και άλλα
μακιματα

 Ρα ςυνδζςουν τθ
μουςικι με τον λόγο,
με προμακθματικζσ
ζννοιεσ, με ςτοιχεία
από τθν Λςτορία, τθ
Πελζτθ
Υεριβάλλοντοσ κ.ά.
με άξονα
διακεματικζσ ζννοιεσ
και δεξιότθτεσ
(μακρο-ζννοιεσ).
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ΠΣΩΧΛΞΘ ΞΑΛ ΛΧΨΣΦΛΑ
• Ξαταςκευι Αυτοςχζδιων
Σργάνων: Σι μακθτζσ/-τριεσ
καταςκευάηουν ιδιόφωνα,
μεμβρανόφωνα, χορδόφωνα
και αερόφωνα αυτοςχζδια
μουςικά όργανα και
δθμιουργοφν ανά ομάδεσ
ζνα θχθτικό δρϊμενο που
περιγράφει ι ςυνοδεφει τθν
αφιγθςθ μιασ ιςτορίασ –
ςκθνισ από τθν ελλθνικι
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μυκολογία, π.χ. οι Χειρινεσ
καταςτρζφουν τα
διερχόμενα πλοία
μαγεφοντασ τουσ ναυτικοφσ·
θ Αργϊ ωςτόςο του Λάςονα
αποφεφγει τον κίνδυνο των
Χειρινων χάρθ ςτθ μαγεία
τθσ μουςικισ του Σρφζα
που παίηει λφρα κ.ά.
• Εκτζλεςθ Πουςικισ: Σι
μακθτζσ/-τριεσ ςυνοδεφουν
ρυκμικά αρχαία γνωμικά με
μουςικά όργανα π.χ.
«Πζτρον άριςτον»
οσ
(Ξλεόβουλοσ ο Φόδιοσ, 6
π.Χ. αιϊνασ),
«Πθ πλοφτει κακϊσ»
(Υιττακόσ ο Πυτιλθναίοσ,
650-570 π.Χ.) κ.ά.
ΠΣΩΧΛΞΘ ΞΑΛ ΛΧΨΣΦΛΑ,
ΠΣΩΧΛΞΘ ΞΑΛ ΕΛΞΑΧΨΛΞΑ
• Πουςικοκινθτικι –
Χωματοποίθςθ: Σι
μακθτζσ/-τριεσ ακοφν το
«Time Lapse» του M.Nyman
και αναπαριςτοφν με το
ςϊμα τουσ το ςχιμα και τθ
ςτάςθ κυκλαδικϊν ειδωλίων
των οποίων οι εικόνεσ
προβάλλονται διαδοχικά με
γριγορθ ταχφτθτα μζςω
βιντεοπροβολζα από τον
θλεκτρονικό υπολογιςτι τθσ
τάξθσ.
ΠΣΩΧΛΞΘ ΞΑΛ ΓΟΩΧΧΑ
• Δθμιουργία Πουςικισ:
Σ/Θ εκπαιδευτικόσ γράφει
ςτον πίνακα τρία ποιιματα
μικρισ ζκταςθσ που
περιγράφουν ςτοιχεία και
εικόνεσ τθσ φφςθσ. Σι
μακθτζσ/-τριεσ ανά ομάδεσ
3-4 μελϊν επιλζγουν ζνα
από τα ποιιματα, χωρίσ να
το ανακοινϊςουν, και
εντοπίηουν τισ λζξεισ που
φανερϊνουν μια πθγι ιχου
ι που μποροφν να
αποδοκοφν ποιθτικάςυμβολικά με ιχουσ. Ξάκε
ομάδα πειραματίηεται με τα
όργανα και παρουςιάηει τθ
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άλλεσ τζχνεσ
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δικι τθσ «ενοργάνωςθ» του
ποιιματοσ.
Σι υπόλοιποι μακθτζσ/-τριεσ
προςπακοφν να μαντζψουν
ποιο ποίθμα αποδόκθκε. Για
τθ δραςτθριότθτα αυτι
προτείνονται τα ποιιματα
Χαϊκοφ (αςτείοσ ςτίχοσ),
ιαπωνικι ποιθτικι μορφι 17
ςυλλαβϊν, χωριςμζνων
ςυνικωσ ανά 5-7-5 ςε ζναν
ι τρεισ ςτίχουσ.
Υεριγράφουν μία ςτιγμι του
χρόνου, χρϊματα, φφςθ, π.χ.
ο

1 Υοίθμα:
Ανοιξιάτικθ/
κάλαςςα ολθμερίσ/
κφμα το κφμα (Ωosa Buson)
ο

2 Υοίθμα:
Ρερόμυλοσ γυρνάει/
ςκορπϊντασ χορευτικζσ ριπζσ
νεροφ
(χαϊκοφ του Ππόκουιν).
ο

3 Υοίθμα:
…Θ βροχοφλα αποςπερνά/
με ςταγόνεσ φωσ/ περνά,
πότιςε τθ γθ.
Ψα ςταφφλια είναι βαριά/
και αναςαίνουν τα κλαριά/
τθ δροςοπθγι. /
Αςτραπζσ μπουμπουνθτά/
αυλακϊνουν τθ νυχτιά
(Ελζνθ Χωρεάνκθ,
«Φκινόπωρο»,
Τραγοφδια τθσ γθσ και του
ουρανοφ, 1999).
Υαράδειγμα ενορχιςτρωςθσ
(απόδοςθσ ιχων) του χαϊκοφ
του Ππόκουιν:
Ψο γκουίρο ωσ νερόμυλοσ που
«γυρνάει», το τρίγωνο και
δφο ντζφια παίηουν μαηί ωσ
«ςκόρπιςμα», το γκλόκενςτιλ
ωσ απόδοςθ του
«χορευτικζσ», τα μπόγκοσ ωσ
απόδοςθ «ριπζσ νεροφ», το
τρίγωνο ωσ «πρωινι δροςιά»
(ανάλαφρο παίξιμο με τα
δάκτυλα ςτο Bongos μαηί με
Glockenspiel αςυγχρόνιςτα,
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μουςικισ με
άλλεσ τζχνεσ
και επιςτιμεσ

δίνουν αίςκθςθ
«πολυρυκμίασ»).
• Εκτζλεςθ Πουςικισ: Σι
μακθτζσ/-τριεσ μακαίνουν
τραγοφδια που
δθμιουργικθκαν με τθ
μελοποίθςθ ποιθμάτων από
Ζλλθνεσ ςυνκζτεσ, π.χ. «Σ
πόλεμοσ των ηουηουνιϊν» (Δ.
Πανκόπουλου – Ρ.
Παυρουδι, «Ξαλοκαίρι» (Ξ.
Υαλαμά – Ρ. Βενετςάνου),
«Υρωϊνό Άςτρο» (Γ. Φίτςου –
Π. Ψρανουδάκθ), «Αν όλα τα
παιδιά» (Γ. Φίτςου – Π.
Υλζςςα), «Ρτοφκου ντοφκου
μθχανάκι» (Σ. Ελφτθ – Υ.
Ξοφκου) κ.ά. (Πουςικι και
Γλϊςςα)
ΠΣΩΧΛΞΘ ΞΑΛ ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡ
• Ψα παιδιά γνωρίηουν,
ακοφν και τραγουδοφν
(βιωματικι γνϊςθ), ανάλογα
με τισ δυνατότθτζσ τουσ,
τραγοφδια, παλιά και
ςφγχρονα, που αναφζρονται
ςτο περιβάλλον (φφςθ,
κάλαςςα, πουλιά,
λουλοφδια) και ςτθ ςχζςθ
του ανκρϊπου με τθ φφςθ,
με τθν ανάγκθ προςταςίασ
του περιβάλλοντοσ και τθν
υιοκζτθςθ εναλλακτικϊν
μορφϊν ενζργειασ *π.χ. «Σ
Εφιάλτθσ τθσ Υερςεφόνθσ»
(Ρ.Γκάτςοσ – Π. Χατηιδάκισ),
«Ψο πράςινο ποτάμι» (Ρ.
Χουλιάρα), «Ψο θλιακό
λεωφορείο» (Π. Ξριεηι – Ο.
Υλάτωνοσ), «Θ μπαλάντα
των ςκουπιδιϊν» (Χταμάτθσ
Δαγδελζνθσ – Ρίκοσ
Ξυπουργόσ) κ.ά. Θ
δραςτθριότθτα αυτι μπορεί
να εφαρμοςτεί και ωσ
ενεργθτικι ακρόαςθ, π.χ. ωσ
προσ το νόθμα των ςτίχων
και τθ ςφνδεςθ με τθ
μουςικι. Επίςθσ, τα παιδιά
επενδφουν με ιχουσ
ςφντομεσ ςχετικζσ
μουςικοϊςτορίεσ με αυτό το
περιεχόμενο. Ψα τραγοφδια
με περιβαλλοντικό
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3. φνδεςθ τθσ
μουςικισ με
άλλεσ τζχνεσ
και επιςτιμεσ

4. H μουςικι
ςτθ ηωι, εντόσ
και εκτόσ
ςχολείου

περιεχόμενο υπάρχουν
διάςπαρτα ςτο ΥΧ
ενδεικτικά, αλλά και εκτόσ
του ΥΧ. Σ/Θ εκπαιδευτικόσ
ςυνδυάηει τισ
δραςτθριότθτεσ αυτζσ με
ςυηθτιςεισ και ερωτιςεισ με
ςτόχο τθν ευαιςκθτοποίθςθ
των παιδιϊν για το
περιβάλλον και τθν αειφόρο
ανάπτυξθ.
4.1. Χχολικζσ
εκδθλϊςεισ
4.2 Εκπαιδευτικά
προγράμματα άτυπθσ
εκπαίδευςθσ
4.3. Πουςειακι αγωγι

 Ρα νιϊςουν τθ
χαρά και τθν
ικανοποίθςθ που
προςφζρει θ
παρουςίαςθ μιασ
εκδιλωςθσ με
μουςικι που
εκτελείται ηωντανά
και ςε πραγματικό
χρόνο.
 Ρα βιϊςουν τθ
ςθμαςία ιςτορικϊν
γεγονότων ορόςθμων
για τθν πατρίδα μασ
και να κατανοιςουν
τον ρόλο τθσ
μουςικισ ςε ςχζςθ με
αυτά.
 Ρα παρακολουκοφν
ποικιλία μουςικϊν
δρϊμενων
(ςυναυλίεσ,
κοντςζρτα κτλ.) και να
ςυμπεριφζρονται
ανάλογα με τθν
περίςταςθ.

Ψα παιδιά παρουςιάηουν ζνα
μουςικό πρόγραμμα επ’
ευκαιρία διαφόρων
εορταςμϊν, επετείων,
εκδθλϊςεων/αφιερωμάτων
ςτον χϊρο του ςχολείου ι ςε
άλλουσ χϊρουσ, π.χ. μουςικό
πρόγραμμα εορτισ 28θσ
Σκτωβρίου, μουςικό
πρόγραμμα εορτισ
Χριςτουγζννων, μουςικό
πρόγραμμα-αφιζρωμα ςε
Ζλλθνα ςυνκζτθ ι ποιθτι,
πολφτεχνα δρϊμενα ι
μουςικοκεατρικζσ
παραςτάςεισ που
περιλαμβάνουν τθ
ςυνδρομι πολλϊν τεχνϊν,
όπωσ παράςταςθ κεατρικι
βαςιςμζνθ ςε δθμοτικά
τραγοφδια, π.χ. «Ξανζλα και
δυοςμαράκι» (Αριςτζα
Ξοντραφοφρθ – Βαλεντίνα
Υαπαδθμθτράκθ), επζνδυςθ
λαϊκοφ παραμυκιοφ ι
μυκολογικισ περιπζτειασ,
απόδοςθ ςε κεατρικό λόγο
βιβλίου, π.χ. «Ψα δϊρα τθσ
Υανδϊρασ» με εκτζλεςθ των
αντίςτοιχων τραγουδιϊν
(Ανκοφλασ Ακαναςιάδου –
Ψάςου Γκρουσ) κ.ά.
• Εκτζλεςθ Πουςικισ:
Ψραγοφδια για εκνικζσ εορτζσ
και επετείουσ.
Σι μακθτζσ/-τριεσ μακαίνουν
παραδοςιακά τραγοφδια που
ςχετίηονται με τθν εκνικι
εορτι τθσ 25θσ Παρτίου, π.χ.
«Χορόσ του Ηαλόγγου», «Χτα
Ψρίκορφα», «Ξλζφτικθ ηωι»,
«Ψα κλεφτόπουλα» κ.ά.
• Εκτζλεςθ Πουςικισ:
Ψραγοφδια για εκνικζσ
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ςτθ ηωι, εντόσ
και εκτόσ
ςχολείου

εορτζσ και επετείουσ. Σι
μακθτζσ/-τριεσ μακαίνουν
τραγοφδια, ανάλογα με το
επίπεδο τθσ τάξθσ, πιο
απαιτθτικά από άποψθ
ρυκμοφ, μελωδίασ και λόγου
που ςυνδζονται με το ζποσ
του ’40, τθν Ξατοχι και τθν
Απελευκζρωςθ π.χ. «Υω, πω,
πω τι ζπακε ο Πουςολίνι»
(Υωλ Πενεςτρζλ – Nίνο
Ξαηιρόλι (Nino Casiroli), «Ψο
ακορντεόν» (Γιάννθ
Ρεγρεπόντθ – Πάνου
Οοΐηου) κ.ά., με τθν εξζγερςθ
του Υολυτεχνείου «Σ
Οεβζντθσ» (Ρότθ Υεργιάλθ –
Πίκθ Κεοδωράκθ) κ.ά. και
με τθν εκνικι εορτι τθσ 25θσ
Παρτίου «Κοφριοσ» του
Φιγα (εκδοχι Δ. Χοφτηου),
«Πικρόσ Οαόσ» (Γιάννθ
Φίτςου – Πίκθ Κεοδωράκθ),
τισ τζςςερισ πρϊτεσ ςτροφζσ
από τον «Ϊμνο εισ τθν
Ελευκερίαν» του Δ. Χολωμοφ
ςε μελοποίθςθ του Ρικόλαου
Πάντηαρου κ.ά.
• Σι μακθτζσ/-τριεσ
παρακολουκοφν ςυναυλίεσ
ςτο ςχολείο ι εκτόσ ςχολείου
ςτο πλαίςιο μουςικϊν
εκπαιδευτικϊν
προγραμμάτων/
εργαςτθρίων άτυπθσ
εκπαίδευςθσ, π.χ. ςε ςχζςθ
με τα εξισ κζματα: τα αρχαία
ελλθνικά μουςικά όργανα, τα
ελλθνικά λαϊκά μουςικά
όργανα, τθν όπερα, τα
δυτικά μουςικά όργανα,
ζργα ζντεχνθσ δυτικισ
μουςικισ κ.ά.
• Σι μακθτζσ/-τριεσ
επιςκζπτονται μουςεία
μουςικϊν οργάνων, μουςεία
λαϊκισ τζχνθσ, αρχαιολογικά
και βυηαντινά μουςεία και
αναηθτοφν εκκζματα ςε
ςχζςθ με τθ μουςικι, π.χ.
μουςικά όργανα, αγγεία που
απεικονίηουν αρχαία
μουςικά όργανα, ψθφιδωτά
ι αγιογραφίεσ με μουςικζσ
παραςτάςεισ, μουςικά
όργανα που φζρουν
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ςτθ ηωι, εντόσ
και εκτόσ
ςχολείου

μεταμφιεςμζνοι του
Δωδεκαθμζρου ι των
Αποκρεϊν κτλ.
• Σι μακθτζσ/-τριεσ
επιςκζπτονται επίκαιρεσ
εκκζςεισ αφιερωμζνεσ ςε
ςυνκζτεσ ι ερμθνευτζσ
μουςικισ ι τραγουδιϊν.
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ΜΟΤΙΚΗ – Ε΄ ΚΑΙ Σ΄ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ
Θεματικά
Πεδία

Θεματικζσ
Ενότθτεσ

Προςδοκώμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα

Ενδεικτικζσ
Δραςτθριότθτεσ
Πρόςκετο Τλικό

Οι μακθτζσ/-τριεσ να
είναι ςε κζςθ:
1. Ζννοιεσ και
βαςικά
ςτοιχεία τθσ
μουςικισ

1.1. Υαλμόσ –Φυκμόσ
Φυκμικζσ αξίεσ:
Υαρεςτιγμζνο όγδοο με
δζκατο ζκτο, όγδοα με
δφο δζκατα ζκτα, δφο
δζκατα ζκτα με όγδοο,
τρίθχο.
Πζτρα 2/4, 3/4, 4/4,
5/8, 7/8, 9/8, Ελλιπζσ
μζτρο, ςυγκοπι,
αντιχρονιςμόσ
(βιωματικά).

 Ρα αναγνωρίηουν
τισ ρυκμικζσ αξίεσ και
παφςεισ από το
ολόκλθρο ζωσ τα
δζκατα ζκτα
(ανάγνωςθ, γραφι,
ακουςτικι
αναγνϊριςθ).
 Ρα απομονϊνουν
και να αναπαράγουν
με ακρίβεια δοκζντα
ρυκμικά ςχιματα.
 Ρα μποροφν να
δθμιουργοφν δικά
τουσ ρυκμικά
ςχιματα (ςε
διαςφνδεςθ με τον
λόγο ι τθ μελωδία).
 Ρα μποροφν να
χρθςιμοποιοφν τα
κρουςτά όργανα τθσ
αίκουςασ μουςικισ ι
το κρουςτό ςϊμα
(body percussion) για
τθ μουςικι εκτζλεςθ.
 Ρα αναπτφξουν
δεξιότθτεσ ακριβοφσ
ρυκμικοφ
ςυντονιςμοφ με τα
μζλθ τθσ ομάδασ
(ομορρυκμία ι
πολυρρυκμία).
 Ρα αναπτφξουν τον
ρυκμικό
αυτοςχεδιαςμό και τθ
δθμιουργικότθτα, είτε
ςε φυςικό είτε ςε
ψθφιακό περιβάλλον.
 Ρα αναπτφξουν
ςτάςθ αναςτοχαςμοφ
απζναντι ςτισ
ομοιότθτεσ και τισ
διαφορζσ των
ρυκμικϊν ςχθμάτων
ανάμεςα ςτα μουςικά
είδθ τθσ Ελλάδασ και
του κόςμου.
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ΑΛΕΧ-ΥΑΩΧΕΛΧ
• Πουςικι Ανάγνωςθ –
Γραφι: Ψα ςφμβολα τθσ
διάρκειασ του ιχου, τθσ
ςιωπισ και του παλμοφ τθσ
μουςικισ (μζτρου), ςτθ
δυτικι μουςικι
ςθμειογραφία
παρουςιάηονται με βάςθ τθ
μακθματικι τουσ ςχζςθ
(διακεματικότθτα) και
ςφμφωνα με τα ςυμβατικά
τουσ ονόματα, π.χ. μιςό,
τζταρτο, όγδοο, δζκατο ζκτο
κ.λπ. Υλικοσ αςκιςεων για
γνωςτικι εξοικείωςθ.
• Πουςικι Εκτζλεςθ:
Ωπενκφμιςθ αξιϊν και
παφςεων – ρυκμικά ςχιματα
ςε τζςςερισ φωνζσ «Α-ε-ι-οου», Κ. Αντωνίου, «Ζργα
Ελλινων ςυνκετϊν για
χορωδία a capella», Ακινα:
Ωπουργείο Υολιτιςμοφ και
Επιςτθμϊν, 1984, ς. 154.
Εκτζλεςθ ανά ομάδεσ,
ςυνδυαςμόσ κατά «φωνζσ»
(βιωματικι μάκθςθ).
ΠΕΨΦΑ
• Πουςικι Ανάγνωςθ –
Εκτζλεςθ: Σ/Θ εκπαιδευτικόσ
γράφει ςτον πίνακα τθσ τάξθσ
ρυκμικά ςχιματα που
αντιςτοιχοφν ςε απλά και
ςφνκετα μζτρα. Σι μακθτζσ/τριεσ εκτελοφν ατομικά με
κρουςτό ςϊμα (body
percussion) ι κρουςτά
όργανα. Τπου κρίνεται
αναγκαίο (εξατομικευμζνθ
διδαςκαλία), ο/θ
εκπαιδευτικόσ εκτελεί
υποδειγματικά τον ρυκμό ςε
κλάβεσ ι ςυνδζει τον ρυκμό
των ςχθμάτων με ακολουκίεσ
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 Ρα αναγνωρίηουν
και αναπαράγουν
απλά (2/4, 3/4, 2/8,
3/8) και ςφνκετα
μζτρα (4/4, 6/8, 7/8,
9/8) ςε ζνα μουςικό
ζργο.
 Ρα αναγνωρίηουν
βαςικζσ ζννοιεσ τθσ
ταχφτθτασ ςτθ
μουςικι και να
ενςωματϊςουν τουσ
αντίςτοιχουσ όρουσ.
 Ρα αποκτιςουν
ςυνειδθτι ςτάςθ ςτο
να αναγνωρίηουν τα
ρυκμικά ςχιματα που
ακοφν γφρω τουσ.

λζξεων (διακεματικότθτα).
• Πουςικι Ακρόαςθ –
Εκτζλεςθ: Χφνδεςθ μζτρων με
ςυγκεκριμζνουσ χοροφσ:
τςακϊνικοσ, μπαϊντοφςκα
(5/4), καλαματιανό (7/8), λ.χ.
Χου ’πα μάνα/Ψςακϊνικοσ 7/8
(Europeana)
Γειτονοποφλα/Ππαϊντοφ-ςκα
Κράκθσ (Ευτζρπθ) 5/ 8
Υερπεροφνα 7/8 (Ανκολόγιο,
ς. 21).
• Πουςικόσ Αυτοςχεδιαςμόσ
(Πουςικι Πνιμθ –
Αναδθμιουργία): Σι
μακθτζσ/-τριεσ επιλζγουν ζνα
παραδοςιακό ελλθνικό
τραγοφδι που ζχουν διδαχκεί
ςτισ προθγοφμενεσ τάξεισ
(λ.χ. «Φίλοι, φίλοι,
καρυοφφλλι», «Πανουςάκια»
κ.λπ.) και επεξεργάηονται τθ
ρυκμικι του ςυνοδεία ανά
ομάδεσ (ανακαλυτικι και
ςυνεργατικι μάκθςθ).
Ππορεί να χρθςιμοποιθκεί θ
ταυτόχρονθ ρυκμικι
εκτζλεςθ ι ο ςυνδυαςμόσ
διαφορετικϊν ρυκμικϊν
ςχθμάτων (ρυκμικι
ενορχιςτρωςθ).
ΥΣΟΩΦΩΚΠΛΑ
• Πουςικι Εκτζλεςθ –
Δθμιουργία: Τλοι (tutti)
χτυποφν παλαμάκια ςτον
παλμό ενόσ μζτρου των 4/4.
Σι μακθτζσ/-τριεσ εναλλάξ
αυτοςχεδιάηουν ςτθ διάρκεια
ενόσ τετράμετρου
(παραλλθλιςμόσ με
gospel/διαπολιτιςμικότθτα).
• Πουςικι Εκτζλεςθ –
Δθμιουργία: Ανά ομάδεσ οι
μακθτζσ/-τριεσ δθμιουργοφν
ρυκμικά ςχιματα ςτον χρόνο
δοςμζνου μζτρου. Ψα
ρυκμικά ςχιματα
εκτελοφνται ταυτόχρονα ι με
ςταδιακι είςοδο (ρυκμικόσ
κανόνασ). Ψζλοσ, οι ομάδεσ
εκτελοφν ταυτόχρονα τα
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ρυκμικά ςχιματα που
επεξεργάςτθκαν
(πολυρυκμία).
TEMPO
• Πουςικό Υαιχνίδι:
Ζνασ/μια μακθτισ/-τρια
προτείνει και εκτελεί
υποδειγματικά δικζσ του/τθσ
θχθρζσ κινιςεισ του ςϊματοσ
για τθ ρυκμικι απόδοςθ του
παλμοφ ενόσ μικροφ ςε
διάρκεια γλωςςοδζτθ
(διακεματικότθτα). Σ/Θ
μακθτισ/-τρια/ μαζςτροσ
κακοδθγεί τθν ομάδα (ιπιεσ
δεξιότθτεσ:
ομαδοςυνεργατικότθτα,
αυτενζργεια) ςε
επαναλαμβανόμενεσ
εκτελζςεισ του ρυκμικοφ
γλωςςοδζτθ
διαφοροποιϊντασ το tempo.
• Ενεργθτικι Ακρόαςθ με
Χριςθ ΨΥΕ: Σι μακθτζσ/-τριεσ
εξατομικευμζνα ανοίγουν
ςτον υπολογιςτι τθν
εφαρμογι «Ψι άκουςεσ; Υοιο
είναι το ςωςτό;»
(Φωτόδεντρο). Πία εκτζλεςθ
που αντιςτοιχεί ςε μία από
τρεισ διαφορετικζσ ρυκμικζσ
παρτιτοφρεσ.
• Πουςικι Εκτζλεςθ με
Χριςθ ΨΥΕ (ΧφγχρονθΑςφγχρονθ Διδαςκαλία):
Γραφι ρυκμικοφ ςχιματοσ,
θχθτικι δθμιουργία ρυκμικοφ
ςχιματοσ (rhythmwriter,
learningmusic beat and
tempo).
1.2. Ψονικό φψοσ –
Πελωδία
Πελωδικό μοτίβο,
πεντατονικζσ κλίμακεσ,
μείηονα – ελάςςονα
κλίμακα, φφεςθ – δίεςθ
(βιωματικά).

 Ρα γνωρίηουν τθν
ανάγνωςθ και γραφι
των μουςικϊν
φκόγγων (και των
αλλοιϊςεων αυτϊν)
ςτθν ευρωπαϊκι
ςθμειογραφία.
 Ρα μποροφν να
αναγνωρίςουν τθν
ανιοφςα ι κατιοφςα
κίνθςθ τθσ μελωδίασ.
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Γραφι: Ψα ςφμβολα τθσ
οξφτθτασ του ιχου ςτθ δυτικι
ςθμειογραφία (ντο4-λα5,
ςθμεία αλλοιϊςεων). Υλικοσ
αςκιςεων για γνωςτικι
εξοικείωςθ. Χυνοπτικι
αναφορά και ςτθ βυηαντινι
ςθμειογραφία.
• Ενεργθτικι Ακρόαςθ: Σι
μακθτζσ/-τριεσ ακοφν το
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 Ρα μποροφν να
τραγουδιςουν με
ςχετικι ακρίβεια τα
τονικά φψθ ατομικά
και ομαδικά.
 Ρα τραγουδοφν και
να απομνθμονεφουν
πιο ςφνκετεσ
μελωδίεσ με τα
ονόματα των
φκόγγων τθσ δυτικισ
μουςικισ (ντο, ρε, μι,
φα, ςολ, λα, ςι).
 Ρα τραγουδοφν μια
μελωδία ςε
χρωματικι μεταφορά
τονικότθτασ
(τρανςπόρτε).
 Ρα εκτελοφν ςτθ
φλογζρα ι ςε
μελωδικά κρουςτά
όργανα μελωδίεσ
τραγουδιϊν που
ζχουν μάκει και να
αυτοςχεδιάηουν.
 Ρα μποροφν να
αποδίδουν με
ορκότθτα και
καλαιςκθςία
επιλεγμζνα
τραγοφδια ςτισ
ςχολικζσ εορτζσ.
 Ρα αποκτιςουν
ςτάςθ
ςυνειδθτότθτασ
απζναντι ςτθ
διαφοροποίθςθ του
τονικοφ φψουσ ςτισ
κακθμερινζσ τουσ
εμπειρίεσ.
 Ρα
ςυνειδθτοποιιςουν
τθ διαφοροποίθςθ
του τονικοφ φψουσ
ςτισ κακθμερινζσ τουσ
εμπειρίεσ.

φινάλε τθσ «Χυμφωνίασ τθσ
λεβεντιάσ» του Πανϊλθ
Ξαλομοίρθ. Ψραγουδοφν τθ
μελωδία του κζματοσ με τα
ονόματα των φκόγγων
*(βυηαντινό κοντάκιο «Ψθ
Ωπερμάχω» χωριςμζνο ςε
φράςεισ. Χριςθ ευρωπαϊκισ
ςθμειογραφίασ (ντο
μείηονα)*. Ενδεικτικά μπορεί
να χρθςιμοποιθκεί και θ
γραφι του κοντακίου ςτθ
βυηαντινι ςθμειογραφία
(πλάγιοσ γ ιχοσ).
• Πουςικι Εκτζλεςθ: Σι
μακθτζσ/-τριεσ μακαίνουν
ςτθ φλογζρα ι ςε μελωδικό
κρουςτό το κζμα του ζργου
(βυηαντινό κοντάκιο).
• Πουςικι Εκτζλεςθ Ενεργθτικι Ακρόαςθ: Σ/Θ
εκπαιδευτικόσ αυτοςχεδιάηει
μια μικρι μουςικι φράςθ ςε
μείηονα κλίμακα ςτο πιάνο
και τθ ςυνοδεφει αρμονικά.
Χτθ ςυνζχεια τραγουδά τθ
μελωδία υποδειγματικά με τα
αντίςτοιχα ονόματα των
φκόγγων. Σι μακθτζσ/-τριεσ
επαναλαμβάνουν κακϊσ ο/θ
εκπαιδευτικόσ ςυνοδεφει ςτο
πιάνο. Υαίηει ζπειτα τθ
φράςθ ςε ελάςςονα κλίμακα
και τραγουδά υποδειγματικά.
Σι μακθτζσ/-τριεσ
επαναλαμβάνουν. Χτθ
ςυνζχεια καταγράφουν ανά
ομάδεσ ομοιότθτεσ και
διαφορζσ ανάμεςα ςτθ ςόλο
μελωδία και ςτθ μελωδία με
ςυνοδεία και ανάμεςα ςτθ
μείηονα και ελάςςονα
τονικότθτα.
• Πουςικι Δθμιουργία: Σι
μακθτζσ/-τριεσ
αυτοςχεδιάηουν ςε μελωδικά
κρουςτά όργανα, με τθ χριςθ
μόνο φκόγγων τθσ μείηονoσ
πεντατονικισ κλίμακασ,
ςυνκζςεισ ςε διμερι ι
τριμερι μορφι.
• Πουςικι Δθμιουργία με
Χριςθ ΨΥΕ: Σι μακθτζσ/-τριεσ
χρθςιμοποιοφν τθν εφαρμογι
«Εικονικό Υιάνο», για να

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

ΠΡΟΓΡΑΜ Μ ΑΣΑ
ΠΟΤΓΩΝ

86 |

Μουςικι Δθμοτικοφ

1. Ζννοιεσ και
βαςικά
ςτοιχεία τθσ
μουςικισ

εκτελζςουν τα πρϊτα μζτρα
από τα τραγοφδια «Πιλο μου
κόκκινο» και «Ψο Ακορντεόν»
(Γ. Ρεγροπόντθ – Π. Οοΐηου).
1.3. Πορφι
Διμερισ – Ψριμερισ
μορφι, Πορφι Φόντο,
Κζμα και παραλλαγζσ,
Ανοικτι- κλειςτι
φράςθ.

 Ρα γνωρίηουν και
να διακρίνουν τθ
διμερι μορφι,
τριμερι μορφι και τθ
μορφι των
παραλλαγϊν.
 Ρα αυτοςχεδιάηουν
και να ςυνκζτουν με
κίνθςθ, φωνι,
όργανα, θχογόνα
αντικείμενα και το
ςϊμα (body
percussion) δίνοντασ
ζμφαςθ ςτισ ζννοιεσ
τθσ μορφολογίασ (ΑΒ,
ΑΒΑ, κζμα και
παραλλαγζσ, ροντό).
 Ρα
αντιλαμβάνονται
ςυνειδθτά τθ δομι
απλϊν μουςικϊν
ακουςμάτων.

• Ενεργθτικι Ακρόαςθ: Σι
μακθτζσ/-τριεσ ακοφν τρεισ
μουςικζσ ςυνκζςεισ και
διακρίνουν τθ μορφι τουσ
καταγράφοντασ κατά τθν
ακρόαςθ τθ ςειρά των
διαφορετικϊν μερϊν: το
τραγοφδι «Yellow submarine»
των Beatles (διμερισ μορφι
ΑΒ), το τραγοφδι «Vanita di
vanita» του A. Branduardi
(τριμερισ μορφι ΑΒΑ) και το
«Ξονςζρτο» του Π. Χατηιδάκι
(μορφι ρόντο ΑΒΑΓΑ).
• Ενεργθτικι Ακρόαςθ: Σι
μακθτζσ/-τριεσ ακοφν τον
«Χορό των κφκνων» του
P.I.Tchaikovsky με βάςθ ζναν
«χάρτθ ακρόαςθσ» που
απεικονίηει τθ διαδοχι των
μερϊν Α Β Α και διακρίνουν
τισ διαφορζσ ςτθν
ενορχιςτρωςθ του ζργου (A
πνευςτά – Β ζγχορδα και
πνευςτά – Α πνευςτά).
• Πουςικι Εκτζλεςθ: Σι
μακθτζσ/-τριεσ τραγουδοφν
τισ φράςεισ του γαλλικοφ
τραγουδιοφ «Ah! vous diraije, maman»/ «Φεγγαράκι μου
λαμπρό», ςε διάφορεσ
γλϊςςεσ «Alphabet Song»
«Morgen kommt der
Weihnachtsmann»,
«Campanita del lugar *es+»,
«Φεγγαράκι μου λαμπρό»
«Daha Dün Annemizin»
(διαπολιτιςμικότθταδιακεματικότθτα).
• Ενεργθτικι Ακρόαςθ: Σι
μακθτζσ/-τριεσ ακοφν το
ζργο Δϊδεκα παραλλαγζσ ςτο
«Ah vous dirai-je, Maman» (K.
265 / K. 300e) (1781-82) του
W. A. Mozart ςε ορχθςτρικι
εκδοχι και εντοπίηουν τισ
παραλλαγζσ και τα
χαρακτθριςτικά τουσ.
Ωπάρχουν και ςτθ Γ Δ.
• Πουςικι Δθμιουργία: Πε
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τραγοφδι ι ζνα
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ςχιμα, οι μακθτζσ/-τριεσ
επεξεργάηονται διαδοχικά και
ανά ομάδεσ μελωδικζσ ι
ρυκμικζσ παραλλαγζσ.
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• Εναλλακτικζσ Υροτάςεισ
Ενεργθτικισ Πουςικισ
Ακρόαςθσ –Εκτζλεςθσ:
ΑΒ: «Σ γζροσ Διμοσ» – Π.
Ππότςαρθσ/Υ. Ξαρζρ, «Χαν
τον Ξαραγκιόηθ» / Δ.
Χαββόπουλοσ (Ανκολόγιο
Πουςικϊν Ξειμ., ς. 84)
Εκνικόσ Ϊμνοσ/Δ. Χολωμόσ –
Ρ. Χαλικιόπουλοσ –
Πάντηαροσ.
ΑΒΑ: Σλυμπιακόσ Ϊμνοσ (Ξ.
Υαλαμάσ – Χπ. Χαμάρασ),
«Χάρτινο το φεγγαράκι» / Ρ.
Γκάτςου – Π. Χατηιδάκι
(ΑΒΑ), «Άςπρα καράβια» / Χ.
Χκίπθ – Γ. Χπανοφ (Ανκολόγιο
Πουςικϊν Ξειμζνων, ς. 76)
ΑΒΑ, Φοντό: «Βιεννζηικο
μουςικό ρολόι»/ Η. Ξόνταϊ
(Φωτόδεντρο, «Διαδραςτικι
παρτιτοφρα για τθν
αναγνϊριςθ τθσ μουςικισ
φόρμασ ‘‘ροντό’’, Ιντιάνα
Τηόουνσ-Raidre’s March/J.
Williams, «Τταν κα πάω κυρά
μου ςτο παηάρι» / Ρ.
Φατςζασ – Η. Ξορίνκιοσ.
Υαραλλαγζσ: «Κζμα και
παραλλαγζσ»/Γ. Υλάτων,
«Κζμα και παραλλαγζσ για
ςόλο βιολί»/Π.
Κεοδωράκθσ, «Υαραλλαγζσ
πάνω ςε κζμα του Δ.
Δραγατάκθ» (Ππ. Ξανάσ, Λ.
Βαλζτ κ.ά.).
Ενεργθτικι ακρόαςθ ςτο
βαςικό κζμα (βιωματικά).
1.4. Δυναμικι Αγωγι
Τροι δυναμικισ αγωγισ
(piano, forte, fortissimo,
pianissimo, mezzo forte,
mezzo piano, sforzando,
subito piano crescendo,
diminuendo).

 Ρα γνωρίηουν τθ
μουςικι ορολογία τθσ
δυναμικισ
(fortissimo, forte,
mezzoforte, mezzopiano, piano,
pianissimo) και των
αλλαγϊν τθσ
(crescendo-
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μακθτζσ/-τριεσ ακοφν
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καταιγίδα, ιρεμθ κάλαςςα
που εξελίςςεται ςταδιακά ςε
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diminuendo-subito
piano-sforzando).
 Ρα μποροφν να
περιγράφουν τθ
δυναμικι αγωγι ενόσ
μουςικοφ ζργου με
τουσ αντίςτοιχουσ
μουςικοφσ όρουσ.
 Ρα μποροφν να
εκτελοφν μουςικι,
αποδίδοντασ
διαφοροποιιςεισ ςτθ
δυναμικι.
 Ρα δθμιουργοφν
θχθτικά
περιβάλλοντα με
όρουσ δυναμικισ
αγωγισ.
 Ρα
ςυνειδθτοποιοφν τθν
ζνταςθ των ιχων τθσ
κακθμερινότθτασ.

τρικυμία κ.ά. Χωριςμζνοι/-εσ
ςε ομάδεσ αποδίδουν
ενορχθςτρωμζνα
διαφορετικά φυςικά
φαινόμενα. Εναλλακτικά,
κάκε ομάδα περιγράφει
κακθμερινοφσ ιχουσ που
αντιςτοιχοφν ςτισ βαςικζσ
εντάςεισ τθσ ευρωπαϊκισ
μουςικισ ςθμειογραφίασ (PP
ζωσ FF) και αξιοποιοφν τον
αυτοςχεδιαςμό (κρουςτό
ςϊμα, κρουςτά Orff,
μελωδικά όργανα, φωνι) για
τθν απόδοςθ των εντάςεων,
δυνθτικά ςε ςχζςθ με εικόνεσ
και ιςτορίεσ.
• Ενεργθτικι Ακρόαςθ: Σι
ο
μακθτζσ/-τριεσ ακοφν το 4
μζροσ (Allegro con brio,
18:22) τθσ «Χυμφωνίασ αρ. 1»
του Δθμιτρθ Δραγατάκθ και
ςθμειϊνουν κατά τθ διάρκεια
τθσ ακρόαςθσ με
ςυμβατικοφσ όρουσ τθσ
δυναμικισ αγωγισ τθ
διαδοχι των καταςτάςεων
και των μεταβολϊν τθσ
δυναμικισ αγωγισ
(βιωματικά).
• Ενεργθτικι Ακρόαςθ –
Αναςτοχαςμόσ: «Γιορτι»/ Γ.
Οαμπελζτ, «Πεταςτάςεισ» /
ενάκθσ, «Kommos B» (Κ.
Αντωνίου).
• Πουςικι Δθμιουργία: Πετά
τθ μελζτθ των παραπάνω
ζργων οι μακθτζσ/-τριεσ
μποροφν να περιγράψουν τισ
λεπτζσ και πολυάρικμεσ
διαφοροποιιςεισ τθσ
δυναμικισ με κάκε πρόςφορο
μζςο (οργανικό ςφνολο,
φωνθτικό ςφνολο, διεφκυνςθ
ςυνόλων, κίνθςθ, ηωγραφικι
απεικόνιςθ, λεκτικι
περιγραφι).
• Πουςικι Εκτζλεςθ με
Χριςθ ΨΥΕ (Χφγχρονθ –
Αςφγχρονθ Διδαςκαλία):
Δθμιουργία θχοτοπίων μζςω
ςχετικϊν διαδικτυακϊν
εφαρμογϊν.
Εφαρμογζσ: a soft murmur,
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noisesonline.
1.5. Φυκμικι Αγωγι
Τροι ρυκμικισ αγωγισ
(allegro,
adagio, accelerando,
ritardando).

 Ρα γνωρίηουν τθ
μουςικι ορολογία
περιγραφισ τθσ
ρυκμικισ αγωγισ
(tempo): Largo,
adante, moderato,
allegro, presto,
acceleranto,
ritardando.
 Ρα αναγνωρίηουν
τισ μεταβολζσ τθσ
ρυκμικισ αγωγισ ςτισ
μουςικζσ ακροάςεισ.
 Ρα αξιοποιοφν τθ
διαφοροποίθςθ του
tempo ςτισ μουςικζσ
εκτελζςεισ και
δθμιουργίεσ τουσ.
 Ρα διαμορφϊςουν
ςυνειδθτι ςτάςθ
απζναντι ςτθν
ταχφτθτα των
μουςικϊν
ακροαμάτων τθσ
κακθμερινισ ηωισ.

• Ενεργθτικι Ακρόαςθ: Σι
μακθτζσ/-τριεσ ακοφν
μουςικά ζργα με διαφορετικι
ρυκμικι αγωγι και
αντιςτοιχίηουν τον κατάλλθλο
ςυμβατικό όρο περιγραφισ
ρυκμικισ αγωγισ, π.χ. τθν
αρχι από κακζνα από τα τρία
μζρθ του Ξονςζρτου για βιολί
ςε λα ελάςςονα RV356 Op.3
από τισ «Ψζςςερισ Εποχζσ»
του Βιβάλντι (Allegro – Largo
– Presto).
• Ενεργθτικι Ακρόαςθ: «Θ
τράτα-Κάλαςςα»/ Ρ.
οσ
Χκαλκϊτασ, «5 ουγγρικόσ
χορόσ»/Ππραμσ: Χτα ζργα
αυτά μπορεί να διερευνθκεί
ομαδοςυνεργατικά θ
διαςφνδεςθ accelerando και
ritardando με τισ αλλαγζσ ςτθ
δυναμικι. Επίςθσ:
«Kolissionen»/Α. Οογοκζτθσ,
«Χπζοσ» («Χπιλαιο»)/Λ.
Ξονιτόπουλοσ (βιωματικά).
• Πουςικι Δθμιουργία:
Ανά ομάδεσ οι μακθτζσ/-τριεσ
επιλζγουν τραγοφδια από το
ςχολικό τουσ ρεπερτόριο,
προκειμζνου να
πειραματιςτοφν με τθ
ρυκμικι αγωγι απόδοςθσ.
• Χε δεφτερο ςτάδιο θ
ερμθνεία των τραγουδιϊν
μπορεί να ςυμπεριλάβει και
όρουσ δυναμικισ.

1.6. Θχόχρωμα
Είδθ ορχιςτρασ,
Είδθ φωνϊν,
Χφνολα ςφγχρονθσ
μουςικισ, Φυςικοί και
θλεκτρονικοί ιχοι.

 Ρα επαναλάβουν
τθν κατάταξθ των
μουςικϊν οργάνων.
 Ρα γνωρίηουν το
θχόχρωμα των
μουςικϊν οργάνων
τθσ ςυμφωνικισ
ορχιςτρασ.
 Ρα διακρίνουν το
θχόχρωμα των
ελλθνικϊν λαϊκϊν
μουςικϊν οργάνων.
 Ρα γνωρίηουν
μουςικά όργανα
άλλων λαϊν και
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ΣΦΓΑΡΑ ΧΩΠΦΩΡΛΞΘΧ
ΣΦΧΘΧΨΦΑΧ
• Ενεργθτικι Ακρόαςθ: Σι
μακθτζσ/-τριεσ ακοφν
θχογραφθμζνα αποςπάςματα
μουςικϊν ζργων για
ςυμφωνικι ορχιςτρα
ζντεχνθσ ελλθνικισ και
ευρωπαϊκισ μουςικισ και
προςπακοφν να
αναγνωρίςουν το θχόχρωμα
των διαφορετικϊν οργάνων,
επιλζγοντασ κάκε φορά τθν
αντίςτοιχθ εικόνα του
μουςικοφ οργάνου που
άκουςαν ςε εκπαιδευτικό
φφλλο εργαςίασ που τουσ
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πολιτιςμϊν.

ζχει δοκεί.

 Ρα αναγνωρίηουν
μουςικά όργανα ςε
ςφνολα τηαη, ροκ και
άλλων ειδϊν
μουςικισ.

Ενεργθτικι Ακρόαςθ:
«Σδθγόσ τθσ ορχιςτρασ για
τουσ νζουσ»/Ππζντηαμιν
Ππρίτεν (Benjamin Britten),
«Θ ςυνζλευςθ των ηϊων»/Γ.
Ξουρουποφ.

 Ρα πειραματίηονται
με το θχόχρωμα τθσ
φωνισ τουσ και του
ςϊματόσ τουσ
(κρουςτό ςϊμα).
 Ρα επεξεργάηονται
τα διαφορετικά
θχοχρϊματα ςτισ
ενορχθςτρϊςεισ τουσ
με τα κρουςτά
μουςικά όργανα τθσ
τάξθσ.
 Ρα πειραματίηονται
με το θχόχρωμα
αυτοςχζδιων
μουςικϊν οργάνων.
 Ρα πειραματίηονται
με διαφορετικά
θχοχρϊματα οργάνων
χρθςιμοποιϊντασ
απλό μουςικό
λογιςμικό.

 Ενεργθτικι Ακρόαςθ
(εναλλακτικζσ προτάςεισ):
«Δωδεκαννθςιακι Χουίτα»/Γ.
Ξωνςταντινίδθσ,
«Υρομθκζασ»/ Κόδωροσ
Αντωνίου, «Ρφχτεσ» (Nuits) /
Λ. ενάκθσ, «Χπουδζσ
ςφνκεςθσ-Για το θχόχρωμα» /
Γ. Χιςιλιάνοσ.
 Χριςθ ΨΥΕ: Εκπαιδευτικι
εφαρμογι «Ψα όργανα τθσ
ςυμφωνικισ ορχιςτρασ»
(Εμμζλεια – Ψο μουςικό
χωριό).
ΕΟΟΘΡΛΞΑ ΥΑΦΑΔΣΧΛΑΞΑ
ΣΦΓΑΡΑ
• Ενεργθτικι Ακρόαςθ: Σι
μακθτζσ/-τριεσ διακρίνουν το
θχόχρωμα των ελλθνικϊν
λαϊκϊν μουςικϊν οργάνων
κατά τθν ακρόαςθ
θχογραφθμζνων
αποςπαςμάτων δθμοτικισ,
ρεμπζτικθσ και λαϊκισ
μουςικισ, παρατθροφν
αντίςτοιχεσ εικόνεσ ςε
εκπαιδευτικό φυλλάδιο και
κατατάςςουν τα όργανα με
βάςθ τισ τζςςερισ βαςικζσ
κατθγορίεσ του ςυςτιματοσ
κατάταξθσ Hornbostel – Sachs
(Λδιόφωνα- Πεμβρανόφωνα –
Χορδόφωνα – Αερόφωνα).
Χριςθ ΨΥΕ:
 Αναλυτικι παρουςίαςθ
ελλθνικϊν παραδοςιακϊν
οργάνων (e-me-content).
 Πουςικά παραδείγματα
(ιςτοςελίδα Δ. Χαμίου).
ΥΑΦΑΔΣΧΛΑΞΑ ΣΦΓΑΡΑ
ΑΟΟΩΡ ΥΣΟΛΨΛΧΠΩΡ
• Ενεργθτικι Ακρόαςθ: Σι
μακθτζσ/-τριεσ ακοφν και
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παρακολουκοφν εκτελζςεισ
παραδοςιακϊν ειδϊν
μουςικισ από όλο τον κόςμο
ςτο διαδίκτυο, παρατθρϊντασ
τθ μορφι και το θχόχρωμα
των αντίςτοιχων μουςικϊν
οργάνων.
(Δραςτθριότθτα «Εξερευνϊ
τα βαςικά χαρακτθριςτικά
του ιχου» –Φωτόδεντρο.)
ΠΣΩΧΛΞΑ ΣΦΓΑΡΑ
ΔΘΠΣΦΛΟΣΩΧ ΠΣΩΧΛΞΘΧ
• Ενεργθτικι Ακρόαςθ: Σι
μακθτζσ/-τριεσ ακοφν
διάφορα είδθ ςφγχρονθσ
δθμοφιλοφσ ελλθνικισ
μουςικισ (λαϊκισ, ποπ, ραπ
κ.ά.) και εντοπίηουν τα
μουςικά όργανα και τουσ
ςυνδυαςμοφσ που
χρθςιμοποιοφνται.
ΨΣ ΘΧΣΧΦΩΠΑ ΩΧ
ΧΑΦΑΞΨΘΦΛΧΨΛΞΣ ΨΣΩ ΘΧΣΩ
• Ενεργθτικι Ακρόαςθ με
Χριςθ ΨΥΕ:
Σ/Θ εκπαιδευτικόσ ειςάγει τισ
ζννοιεσ που ςχετίηονται με τα
βαςικά χαρακτθριςτικά του
ιχου, τα θχθτικά κφματα, τισ
θχθτικζσ δονιςεισ, τθ
λειτουργία του αυτιοφ. Εξθγεί
τθν ζννοια του κφματοσ με
παραδείγματα. Πζςω ειδικισ
εφαρμογισ, λ.χ. SpectogramChrome Music Lab, οι
μακθτζσ/-τριεσ βλζπουν τισ
κυματομορφζσ βαςικϊν
μουςικϊν οργάνων και άλλων
ιχων και πειραματίηονται με
τθ φωνι τουσ και τον ιχο
γενικά. Χθμαντικι θ
επιςιμανςθ ότι το θχόχρωμα
είναι το τρίτο από τα
χαρακτθριςτικά του ιχου
(διάρκεια, τονικό φψοσ,
θχόχρωμα) και από τα βαςικά
χαρακτθριςτικά τθσ μουςικισ
(διάρκεια, τονικό φψοσ,
θχόχρωμα, ρυκμόσ, ταχφτθτα,
υφι, μορφι).
1.7. Χυνιχθςθ

 Ρα γνωρίηουν τα
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Πονοφωνία,
Σμοφωνία, Υολυφωνία,
Χφμφωνεσ
–
Διάφωνεσ Χυνθχιςεισ
(Βιωματικά).
Πονοφωνικά –
Υολυφωνικά μουςικά
όργανα, Δίφωνοι –
Ψρίφωνοι κανόνεσ.

βαςικά είδθ
ςυνθχιςεων
(ομοφωνία,
πολυφωνία).
 Ρα διακρίνουν τθ
διαφορά μεταξφ
μονοφωνίασ,
ομοφωνίασ και
πολυφωνίασ.
 Ρα διακρίνουν τισ
ςφμφωνεσ και
διάφωνεσ
ςυνθχιςεισ.
 Ρα τραγουδοφν
δίφωνουσ και
τρίφωνουσ απλοφσ
κανόνεσ, απλά
μελωδικά οςτινάτι,
κακϊσ και τραγοφδια
με απλό ιςοκράτθμα.
 Ρα διακρίνουν
ακουςτικά τα
μονοφωνικά και
πολυφωνικά μουςικά
όργανα.
 Ρα δθμιουργοφν
ςυνθχιςεισ με
μελωδικά κρουςτά
όργανα.
 Ρα εκτελοφν
ταυτόχρονα δφο ι
περιςςότερεσ απλζσ
ρυκμικζσ ι μελωδικζσ
γραμμζσ.
 Ρα αυτοςχεδιάηουν
και να ςυνκζτουν
απλά ρυκμικά και
μελωδικά οςτινάτι
ςυνοδεφοντασ
τραγοφδια που
μακαίνουν.
 Ρα
αντιλαμβάνονται
ςυνειδθτά
ςυνθχιςεισ τθσ
κακθμερινισ ηωισ.

μακθτζσ/-τριεσ ακοφν
χαρακτθριςτικά
θχογραφθμζνα αποςπάςματα
μονοφωνικϊν και
πολυφωνικϊν οργάνων και
μουςικϊν ζργων διαφόρων
ειδϊν τθσ ελλθνικισ μουςικισ
και προςδιορίηουν
ομοιότθτεσ και διαφορζσ
ανάμεςα ςτα είδθ των
ςυνθχιςεων (ανακαλυπτικι
μάκθςθ).
• Πουςικι Εκτζλεςθ: Ψρεισ
μακθτζσ/-τριεσ παίηουν
ταυτόχρονα από ζναν φκόγγο
μιασ ςφμφωνθσ ςυνιχθςθσ
και ζπειτα μιασ διάφωνθσ.
Ξατόπιν πειραματίηονται, για
να βρουν άλλεσ αντίςτοιχεσ
ςυνθχιςεισ.
• Ενεργθτικι Ακρόαςθ: Σι
μακθτζσ/-τριεσ ακοφν το
πρϊτο ζργο (φοφγκα) από το
ο
5 βιβλίο με τα Partimenti του
Ρικόλαου Χαλικιόπουλου –
Πάντηαρου και διακρίνουν
κάκε φορά τθν είςοδο του
κζματοσ με τθ βοικεια ενόσ
«χάρτθ ακρόαςθσ» τθσ
μουςικισ (εναλλακτικά:
«Ξανόνασ ςε Φε», Γιόχαν
Υάχελμπελ (Johann
Pachelbel).
• Πουςικι Εκτζλεςθ: Σι
μακθτζσ/-τριεσ μακαίνουν και
εκτελοφν δίφωνουσ ι
τρίφωνουσ κανόνεσ, π.χ. το
κζμα του προθγοφμενου
αποςπάςματοσ του
Πάντηαρου. Εναλλακτικά:
«Παχθτζσ ςτθ ηωι»
(καταςκθνωτικό τραγοφδι).
 Ενεργθτικι Ακρόαςθ: Σι
μακθτζσ/-τριεσ ακοφν το
πολυφωνικό τραγοφδι από τθ
Βόρειο Ιπειρο
«Δεροπολίτιςςα» και
διακρίνουν ακουςτικά το
«πλζξιμο» των φωνϊν.
 Πουςικι Εκτζλεςθ: Σι
μακθτζσ/-τριεσ ψάλλουν
βυηαντινοφσ εκκλθςιαςτικοφσ
φμνουσ με ςυνοδεία
ιςοκράτθ, π.χ. το απολυτίκιο
τθσ Ϊψωςθσ του Ψίμιου
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Χταυροφ «Χϊςον Ξφριε τον
λαόν Χου», το απολυτίκιο των
Χριςτουγζννων «Θ γζννθςίσ
ςου Χριςτζ ο Κεόσ», το
κοντάκιο «Ψθ Ωπερμάχω», τα
εγκϊμια του Επιταφίου κ.ά.
 Πουςικι Εκτζλεςθ: Σι
μακθτζσ/-τριεσ εκτελοφν
δίφωνεσ ακθναϊκζσ καντάδεσ
ι δίφωνα παραδοςιακά
επτανθςιακά τραγοφδια, λ.χ.
Οαυράγκασ, «Οαλοφν τ’
αθδόνια» (Ανκολόγιο
Mουςικϊν Ξειμζνων
Δθμοτικοφ, ς. 60).
Εναλλακτικά: ενεργθτικι
ακρόαςθ.

2. Είδθ τθσ
μουςικισ
ςυγχρονικά,
διαχρονικά
και
γεωγραφικά

2.1. Ελλθνικι μουςικι
παράδοςθ
Υαραδοςιακά ελλθνικά
τραγοφδια και χοροί και
ςυναφι ζκιμα.

 Ρα αναγνωρίηουν
τα διαφορετικά
φωνθτικά είδθ του
ελλαδικοφ χϊρου.
 Ρα τοποκετοφν
ιςτορικά τα είδθ του
ελλθνικοφ
τραγουδιοφ.
 Ρα εκτελοφν
φωνθτικά και
οργανικά, ελλθνικά
παραδοςιακά
τραγοφδια με
ρυκμικι και μελωδικι
ακρίβεια.
 Ρα ψάλλουν
βυηαντινοφσ
εκκλθςιαςτικοφσ
φμνουσ.
 Ρα εκτελοφν
φωνθτικά και
οργανικά
αντιπροςωπευτικά
δείγματα ρεμπζτικων
και λαϊκϊν
τραγουδιϊν.
 Ρα προςεγγίηουν
τθν οργανικι
ςφνδεςθ τθσ
ελλθνικισ μουςικισ
παράδοςθσ με τον
φυςικό χϊρο, τον
κφκλο του χρόνου και
τθν κοινωνικι ηωι
των ανκρϊπων.
 Ρα διαςυνδζςουν
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 Ενεργθτικι Ακρόαςθ με
Χριςθ ΨΥΕ: Εφαρμογι
διαδραςτικισ παρτιτοφρασ
«Ρα ’χα νεράντηι»
(Φωτόδεντρο). Σι μακθτζσ/τριεσ ανοίγουν τθν εφαρμογι
διαδραςτικισ παρτιτοφρασ
του τραγουδιοφ «Ρα ’χα
νεράντηι» και
παρακολουκοφν τθν
παράλλθλθ κίνθςθ ςτισ δφο
μορφζσ ςθμειογραφίασ, τθ
βυηαντινι και τθν ευρωπαϊκι.
Χχολιάηουν τισ διαφορζσ ςτισ
δφο ςθμειογραφίεσ.
Υαρατθροφν πϊσ
προςδιορίηονται το τονικό
φψοσ, ο ρυκμόσ και θ
ρυκμικι αγωγι ςε κακεμία
μορφι ςθμειογραφίασ.
 Αναςτοχαςμόσ: Σι
μακθτζσ/-τριεσ κατατάςςουν
ςε δενδρόγραμμα το
ρεπερτόριο ελλθνικϊν
παραδοςιακϊν τραγουδιϊν
που ζχουν γνωρίςει ςτο
ςχολείο, ϊςτε να ανακλθκοφν
μουςικζσ μνιμεσ και να
αναπτυχκεί θ κριτικι μουςικι
ςκζψθ (βλ. επίςθσ ιςτότοπο
Δόμνασ Χαμίου,
Φωτόδεντρο).
 Ενεργθτικι Ακρόαςθ –
Διακεματικότθτα: Σι
μακθτζσ/-τριεσ ακοφν και
ομαδοποιοφν τα ελλθνικά
παραδοςιακά τραγοφδια που
κατζγραψαν ςε είδθ (λ.χ.
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2. Είδθ τθσ
μουςικισ
ςυγχρονικά,
διαχρονικά
και
γεωγραφικά

ανακαλυπτικά
ελλθνικά ιςτορικά
ορόςθμα με τθν
ελλθνικι μουςικι
ιςτορία.
 Ρα αναπτφξουν
ςυνειδθτι ςτάςθ τθσ
ποικιλομορφίασ και
τθσ ιςτορικισ
ςυνζχειασ του
ελλθνικοφ
τραγουδιοφ.
 Ρα
ςυνειδθτοποιιςουν
τθ ςφνδεςθ των
μουςικϊν ειδϊν με
τθν κοινωνικι τουσ
λειτουργικότθτα.

2.2. Πελοποιθμζνθ
ποίθςθ

 Ρα αναγνωρίηουν
τα είδθ του ελλθνικοφ
τραγουδιοφ.

Ζλλθνεσ
τραγουδοποιοί,
Ρεότερο ελλθνικό
τραγοφδι.

 Ρα κατανοιςουν τθ
ςχζςθ τθσ μουςικισ
με τθν ποίθςθ.
 Ρα εκτελοφν
φωνθτικά και
οργανικά
αντιπροςωπευτικά
δείγματα ελλθνικϊν
τραγουδιϊν.
 Ρα κατανοιςουν
τον ρόλο τθσ
μουςικισ ςε ςχζςθ με
ιςτορικά ορόςθμα τθσ
νεότερθσ ελλθνικισ
ιςτορίασ.
 Ρα αναπτφξουν
ςυνειδθτι ςτάςθ τθσ
ποικιλομορφίασ και
τθσ ιςτορικισ
ςυνζχειασ του
ελλθνικοφ
τραγουδιοφ.
 Ρα
ςυνειδθτοποιιςουν
τθ ςφνδεςθ των
μουςικϊν ειδϊν με
τθν κοινωνικι τουσ
λειτουργικότθτα.
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κλζφτικα, ιςτορικά,
παραλογζσ, νανουρίςματα,
ταχταρίςματα, γαμιλια,
ξενιτιάσ, ςκωπτικά) και τα
ςυςχετίηουν με
παραδοςιακοφσ χοροφσ
(καλαματιανό, τςάμικο, κ.λπ).
• Εκτζλεςθ Πουςικισ: Σι
μακθτζσ/-τριεσ μακαίνουν
παραδοςιακά τραγοφδια που
ςχετίηονται με τθν εκνικι
εορτι τθσ 25θσ Παρτίου,
π.χ. «Κοφριοσ», «Δϊδεκα
ευηωνάκια», «Χαράντα
παλικάρια», «Σ Γεροκλζφτθσ» κ.ά. Σι μακθτζσ/τριεσ επεξεργάηονται τθν
παρουςίαςθ παραδοςιακϊν
ελλθνικϊν τραγουδιϊν και
χορϊν για τθ γιορτι λιξθσ
του ςχολικοφ ζτουσμετάβαςθσ ςτο Γυμνάςιο.
• Ενεργθτικι Ακρόαςθ και
Αναςτοχαςμόσ με Χριςθ ΨΥΕ:
Ενδεικτικι αναφορά ςτο
ελλθνικό τραγοφδι, (μόνο για
υλικό ςτο «music portal/art
song music»).
• Πουςικι Εκτζλεςθ:
(Ψραγοφδια για εκνικζσ
εορτζσ και επετείουσ) Σι
μακθτζσ/-τριεσ μακαίνουν
ελλθνικά τραγοφδια που
ςυνδζονται με το ζποσ του
’40, τθν Ξατοχι και τθν
ΑΑπελευκζρωςθ π.χ.
«Ρτοφτςε-Ρτοφτςε» (Γ.
Σικονομίδθσ – Κ.
Χακελλαρίδθσ), «Ψθσ
δικαιοςφνθσ ιλιε νοθτζ» (Σ.
Ελφτθ – Π. Κεοδωράκθ),
«Άμα τελειϊςει ο πόλεμοσ»
(Λ. Ξαμπανζλλθ – Π.
Κεοδωράκθ) κ.ά., με τθν
εξζγερςθ του Υολυτεχνείου
«Υροςκφνθμα» (Λ.
Ξαμπανζλλθ – Χτ. αρχάκου),
«Εδϊ είναι ζνα φωσ
αδερφικό» (Γ. Φίτςου – Χρ.
Οεοντι) κ.ά. και με τθν εκνικι
εορτι τθσ 25θσ Παρτίου
«Άκρα του τάφου ςιωπι» (Δ.
Χολωμοφ – Γ. Παρκόπουλου),
«Ψςάμικοσ» (Ρ. Γκάτςου – Π.
Χατηιδάκι) και τισ οκτϊ
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πρϊτεσ ςτροφζσ από τον
«Ϊμνο εισ τθν Ελευκερίαν»
του Δ. Χολωμοφ ςε
μελοποίθςθ του Ρ.Χ.
Πάντηαρου κ.ά.
 Πουςικι Εκτζλεςθ: Σι
μακθτζσ/-τριεσ διδάςκονται
καντάδεσ, αςτικά-λαϊκά
τραγοφδια, π.χ. «Οαλοφν τ’
αθδόνια» (Δ. Οαυράγκα),
«εκινά μια ψαροποφλα» (Δ.
Γκόγκου), «Σι καλαςςινοί»
(Χτ. Γεράνθ – Γ. Ηαμπζτα) κ.ά.
• Πουςικι Εκτζλεςθ: Σι
μακθτζσ/-τριεσ διδάςκονται
νεότερα ελλθνικά τραγοφδια,
π.χ. «Ψρελοβάπορο» (Σ.
Ελφτθ – Δ. Οάγιου), «Ψο
καλαςςινό τριφφλλι» (Σ.
Ελφτθ – Ο. Ξόκοτου),
«Ξεμάλ» (Ρ. Γκάτςου – Π.
Χατηιδάκι), «Ακαναςία» (Ρ.
Γκάτςου – Π. Χατηιδάκι),
«Ξουβζντα μ’ ζνα λουλοφδι»
(Γ. Φίτςου – Π. Κεοδωράκθ),
«Ψρίτο τραγοφδι για
ποντίκια» (Γ. Ξουρουποφ),
«Υου πάει ο καιρόσ που
φεφγει» (Π. Ξριεηι – Δ.
Παραγκόπουλου), «Πια θ
άνοιξθ» (Δ. Χαββόπουλου)
κ.ά.
 Πουςικι εκτζλεςθ: Σι
μακθτζσ/-τριεσ διδάςκονται
τραγοφδια ςε κζματα που
άπτονται των ενδιαφερόντων
τουσ, κακϊσ και των άλλων
ςχολικϊν αντικειμζνων από
το «Αποκετιριο Ευτζρπθ»,
όπου παρζχεται το ςφνολο
του υλικοφ (μουςικό κείμενο,
πλιρεσ ζργο, μόνο ςυνοδεία
κ.λπ.): Χ. Βαςιλειάδθσ – Γ.
Ξοτηιοφλασ: «Ππαλόνια»,
Δ. Οάγιοσ – Σδ. Ελφτθσ:
«Τμορφθ και παράξενθ
πατρίδα»,
Ρ. Ξυπουργόσ – Π. Ξριεηι:
«Πεσ το μουςείο».
2.3. Ζντεχνθ ελλθνικι
μουςικι –Βυηαντινι
μουςικι και ζντεχνθ
δυτικι μουςικι

 Ρα αναγνωρίηουν
τισ περιόδουσ και τα
βαςικά είδθ τθσ
ζντεχνθσ ελλθνικισ
μουςικισ (αρχαία

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

• Αναςτοχαςμόσ:
Υαρουςίαςθ τθσ ζντεχνθσ
ελλθνικισ μουςικισ ιςτορίασ
(Πelodisia, Πεγάρου
Πουςικισ): αρχαία Ελλάδα –
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Πουςικοί,
ςυνκζτεσ και
εκτελεςτζσ.
Υερίοδοι ζντεχνθσ
Ελλθνικισ Πουςικισ.
Υερίοδοι τθσ ζντεχνθσ
ευρωπαϊκισ μουςικισ.

ελλθνικι μουςικι,
βυηαντινι
εκκλθςιαςικι
μουςικι-μουςικι τθσ
Σρκόδοξθσ
Ανατολικισ
Εκκλθςίασ, νεότερθ
ελλθνικι μουςικι).
 Ρα αναγνωρίηουν
τισ περιόδουσ και τα
βαςικά είδθ τθσ
ζντεχνθσ δυτικισ
μουςικισ.
 Ρα κατανοιςουν
τθν εξζλιξθ των ειδϊν
ιςτορικά.
 Ρα
αντιπαραβάλλουν τθν
ιςτορία τθσ ζντεχνθσ
ελλθνικισ μουςικισ
με τθν ευρωπαϊκι.
 Ρα αντιλθφκοφν
τον ρόλο τθσ ζντεχνθσ
ελλθνικισ μουςικισ
ςτθν ελλθνικι και
ευρωπαϊκι μουςικι
κλθρονομιά.
 Ρα αντιλθφκοφν τθ
διαςφνδεςθ των
μουςικϊν ειδϊν με
τθν κοινωνικι τουσ
λειτουργικότθτα.

Βυηάντιο – Ρεότεροι χρόνοι.
• Αναςτοχαςμόσ:
Αντιπαραβολι χρονογραμμισ
ζντεχνθσ ελλθνικισ και
ζντεχνθσ ευρωπαϊκισ
μουςικισ («Εννοιολογικόσ
χάρτθσ για τθν ελλθνικι
μουςικι του χκεσ και του
ςιμερα», Φωτόδεντρο).
• Ενεργθτικι Ακρόαςθ και
Αναςτοχαςμόσ:
Σι μακθτζσ/-τριεσ
αντιπαραβάλλουν θχθτικά
αποςπάςματα ελλθνικισ και
ευρωπαϊκισ ζντεχνθσ
μουςικισ ιςτορίασ
(βιωματικά):
 Χπαράγματα αρχαίασ
ελλθνικισ μουςικισ (λ.χ.
Επιτάφιοσ Χεικίλου,
Δελφικοί Ϊμνοι, Αϋ Χτάςιμο
Σρζςτθ Ευριπίδθ).
 Βυηαντινοί φμνοι (Kφριε
ελζθςον) – Γρθγοριανό
μζλοσ (Kyrie).
 Οειτουργίεσ, Φρ.
Οεονταρίτθ και Ψηοβάνι
Υαλεςτρίνα (Giovanni
Palestrina).
 «Partimenti» Ρ.
Χαλικιόπουλου –
Πάντηαρου – «Kουαρτζτα»
Φόμπερτ Χοφμαν (Robert
Schumann).
 Τπερεσ Χπ. Χαμάρα και
Ψηάκομο Υουτςίνι (Giacomo
Puccini).
 Φινάλε «Χυμφωνίασ τθσ
Οεβεντιάσ», Π. Ξαλομοίρθ
θσ
– Φινάλε 9 Χυμφωνίασ,
Οοφντβιχ βαν Ππετόβεν
(Ludwig van Beethoven).
 «Ελλθνικοί Χοροί», Ρ.
Χκαλκϊτα – «Χοροί
Ψρανςυλβανίασ», B. Bartok.
 Χτοχαςτικι μουςικι,
ενάκθ – Θλεκτρονικι
μουςικι, Kάρλχαιντσ
Χτοκχάουηεν (Karlheinz
Stockhausen).
 Πουςικι για αρχαίεσ
τραγωδίεσ: «Αντιγόνθ» / Υ.
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Υετρίδθ – «Αντιγόνθ»
/Φζλιξ Πζντελςον (Felix
Mendelssohn).
• Πουςικι Εκτζλεςθ: Σι
μακθτζσ/-τριεσ
ομαδοςυνεργατικά, με τθν
κακοδιγθςθ του/τθσ
εκπαιδευτικοφ,
αναλαμβάνουν να
παρουςιάςουν (ανάλυςθ,
αναδθμιουργία κ.λπ.) ζνα
μουςικό ζργο από τθν ιςτορία
τθσ ζντεχνθσ ελλθνικισ
μουςικισ.
2.4. Πουςικζσ του
κόςμου
Ethnic και world music.

 Ρα προςεγγίςουν
βιωματικά τθν
παραδοςιακι
μουςικι άλλων λαϊν.
 Ρα αναγνωρίηουν
ομοιότθτεσ και
διαφορζσ ανάμεςα
ςτισ μουςικζσ
παραδόςεισ (μουςικά
χαρακατθριςτικά,
ρεπερτόριο).
 Ρα γνωρίςουν
ενδεικτικά μουςικά
όργανα άλλων
μουςικϊν
πολιτιςμϊν.
 Ρα εντοπίηουν τθ
διεκνοποίθςθ
κάποιων ειδϊν
παραδοςιακισ
μουςικισ.
 Ρα αναπτφξουν
ςυνειδθτι ςτάςθ για
τθν εκνικι και διεκνι
ςθμαςία των
μουςικϊν
παραδόςεων.
 Ρα ςζβονται και να
είναι δεκτικοί/-ζσ
απζναντι ςτισ
μουςικζσ προτιμιςεισ
των άλλων.
 Ρα αντιλθφκοφν τθ
διαςφνδεςθ των
μουςικϊν ειδϊν με
τθν κοινωνικι τουσ
λειτουργία.
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• Ενεργθτικι Ακρόαςθ: Σι
μακθτζσ/-τριεσ ακοφν το
ελλθνόφωνο παραδοςιακό
τραγοφδι «Ξαλθνφφτα» από
τθν Ξάτω Λταλία από το
ςυγκρότθμα Ghetonia και
παρατθροφν τθ μορφολογία
του, τθν ενορχιςτρωςθ και τθ
φωνθτικι υφι.
• Εκτζλεςθ Πουςικισ: Σι
μακθτζσ/-τριεσ μακαίνουν το
παραδοςιακό τραγοφδι
«Ξαλθνφφτα» από τθν Ξάτω
Λταλία και ςυνοδεφουν
ρυκμικά με κρουςτά όργανα.
 Ενεργθτικι Ακρόαςθ: Σι
μακθτζσ/-τριεσ ακοφν
ενδεικτικά τθν αρχι από ζξι
παραδοςιακά τραγοφδια από
τισ γειτονικζσ χϊρεσ τθσ
Ελλάδασ, χωρίσ να γνωρίηουν
τθ γεωγραφικι τουσ
προζλευςθ. Ζπειτα ακοφν
πάλι τα μουςικά
αποςπάςματα και αναηθτοφν
τθ γεωγραφικι τουσ
προζλευςθ ςτον χάρτθ.
Βρίςκουν ομοιότθτεσ και
διαφορζσ μουςικϊν
ςτοιχείων ςχετικϊν με τθ
γεωγραφικι γειτνίαςθ των
λαϊν (βιωματικά), π.χ.
«Πωρι κοντοφλα λεμονιά»
(Ελλάδα), «ενιτεμζνο μου
πουλί» (πολυφωνικό
Θπείρου), «Ροςταλγία»
(πολυφωνικό Αλβανίασ,
μουςικό ςχιμα «Bllazerim»Αδζρφια), «La Livezile Lui
Lon» (Φουμανία), «Goranine
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cafanine/Grupa Iskon»
(Χερβία). Επίςθσ, ακοφν το
τραγοφδι του Ππομπ Ρτίλαν
(Βob Dylan) «Blowing in the
wind». Ακολουκεί
ςχολιαςμόσ νοιματοσ.
• Ψα παιδιά ακοφν
παραδείγματα τραγουδιϊν
που διαδόκθκαν και ςε άλλεσ
χϊρεσ από τθ χϊρα
προζλευςισ τουσ,
μεταφραςμζνα ι με
διαφορετικοφσ ςτίχουσ, π.χ.
«Από ξζνο τόπο και από
αλαργινό» (Χμφρνθ, Ψουρκία,
Αίγυπτο), «Σ Mζτοικοσ» *ςτ.
Δ. Χριςτοδοφλου, μους. Ηωρη
Πουςτακί (George Moustaki),
ςτα γαλλικά (1969), ςτα
ελλθνικά (1971)+, «Χαμζνα
Τνειρα»
(«Ρταρόγκαϊ Ρτλίναγιου» –
Ατζλειωτοσ δρόμοσ», αρχικά
ςτα ρϊςικα, 1925, μουςικι
Ππορίσ Φομίν, ςτίχοι
Ξονςταντίν Υοντρζβςκι). To
τραγοφδι αναφζρεται ςτθν
ανάμνθςθ τθσ νεολαίασ και
ςτον ρομαντικό ιδεαλιςμό.
Χτθ ςυνζχεια, το τραγοφδι
αποδόκθκε ςτα αγγλικά, 1926
«Those were the days»/Ψηιν
Φάςκιν (Gene Raskin) και
κατόπιν ςτα γαλλικά με
διαφορετικοφσ ςτίχουσ και
ςτα ελλθνικά (ερμθνεία,
Δαλιδά). Ακολουκεί
ςχολιαςμόσ ςχετικά με τθν
ιςτορία και τα νοιματα των
τραγουδιϊν.
• Ενεργθτικι Aκρόαςθ με
Xριςθ ΨΥΕ:
(Εφαρμογι Φωτόδεντρο «Σ
γφροσ του κόςμου με όχθμα
τθ μουςικι»). Χτο
διαδραςτικό αυτό παιχνίδι
καλοφνται να ςυνδζςουν το
απόςπαςμα που ακοφν με το
ςωςτό όργανο και τθ χϊρα ι
τθν ιπειρο από τθν οποία
πιςτεφουν ότι προζρχεται.
Ζχουν τθ δυνατότθτα να
ελζγξουν τισ απαντιςεισ τουσ
ςε οποιαδιποτε ςτιγμι του
παιχνιδιοφ. Ενκαρρφνονται να

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

ΠΡΟΓΡΑΜ Μ ΑΣΑ
ΠΟΤΓΩΝ

99 |

Μουςικι Δθμοτικοφ

2. Είδθ τθσ
μουςικισ
ςυγχρονικά,
διαχρονικά
και
γεωγραφικά

ακοφςουν πολλζσ φορζσ το
κάκε απόςπαςμα, να
ςυηθτιςουν μεταξφ τουσ και
να τεκμθριϊςουν τθν άποψι
τουσ, ςχολιάηοντασ το είδοσ
του οργάνου και το ςτιλ τθσ
μουςικισ, ςυγκρίνοντάσ το με
τα ακοφςματα από τθν
προθγοφμενθ δραςτθριότθτά
τουσ.
• Ενεργθτικι Ακρόαςθ –
Εκτζλεςθ Πουςικισ: Σι
μακθτζσ/-τριεσ ανά ομάδεσ
αντλοφν από τισ μουςικζσ
εμπειρίεσ τουσ ρεπερτόριο
άλλων μουςικϊν πολιτιςμϊν
προσ παρουςίαςθ.
2.5. Δθμοφιλι μουςικά
ρεφματα του 20οφ –
21ου αιϊνα
jazz, rock and roll, rock,
pop, disco, reggae, rap,
hip-hop, techno.

 Ρα γνωρίςουν τα
δθμοφιλι μουςικά
είδθ του 20οφ και
21ου αιϊνα: εξζλιξθ
και ςυςχετιςμόσ.

• Αναςτοχαςμόσ με Χριςθ
ΨΥΕ: Διεκνισ εξζλιξθ τθσ ροκ
μουςικισ (rock history chart)
ςε ζναν χάρτθ
διαςυνδζςεων).

 Ρα μποροφν να
κατατάςςουν τα
μουςικά ακοφςματά
τουσ ςε μουςικά είδθ.

• Ενεργθτικι Ακρόαςθ:
Διαςκευζσ τθσ παραδοςιακισ
μελωδίασ «καλαςςάκι». Σι
μακθτζσ/-τριεσ ακοφν το
πρωτότυπο, ςτθ ςυνζχεια:
φωνθτικό ςφνολο, χορωδία,
φωνι με ςυνοδεία ςαντοφρι,
λαϊκό-disco, pop μπαλάντα,
jazz διαςκευι. Εντοπιςμόσ
ομοιοτιτων και διαφορϊν ςε
ςχζςθ με το πρωτότυπο ζργο.
ο
Αντιπαραβολι επίςθσ με 5
χορό του ζργου του Γ.
Ξωνςταντινίδθ, «8 ελλθνικοί
νθςιϊτικοι χοροί»
(«Καλαςςάκι», αρ. 5).

 Ρα αυτοςχεδιάηουν
και να ςυνκζτουν με
βάςθ ρυκμικά,
μελωδικά και
μορφολογικά
ςτοιχεία δθμοφιλϊν
ρευμάτων του 20οφ 21ου αιϊνα.
 Ρα αναπτφξουν
ςυνειδθτι ςτάςθ
προσ το φφοσ των
δθμοφιλϊν μουςικϊν
ακροαμάτων τθσ
κακθμερινισ ηωισ.
 Ρα
ςυνειδθτοποιιςουν
τθ ςφνδεςθ των
μουςικϊν ειδϊν με
τθν κοινωνικι
λειτουργία τουσ.

• Δθμιουργία Πουςικισ με
Χριςθ ΨΥΕ: Σι μακθτζσ/-τριεσ
δθμιουργοφν, επεξεργάηονται
και θχογραφοφν ζνα
τραγοφδι rap με δικό τουσ
ςτίχο, με τθ βοικεια
κατάλλθλου μουςικοφ
λογιςμικοφ (λ.χ. Audacity) και
μουςικισ εφαρμογισ (λ.χ.
rap-me.online).
• Αναςτοχαςμόσ με χριςθ
ΨΥΕ: Eλλθνικι ροκ και ποπ
Χκθνι – Λνςτιτοφτο Ζρευνασ
και Πουςικισ και Ακουςτικισ
(musicportal greek rock
music) – Σμοιότθτεσ και

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

ΠΡΟΓΡΑΜ Μ ΑΣΑ
ΠΟΤΓΩΝ

100 |

Μουςικι Δθμοτικοφ

2. Είδθ τθσ
μουςικισ
ςυγχρονικά,
διαχρονικά
και
γεωγραφικά

3. φνδεςθ
μουςικισ με
άλλεσ τζχνεσ
και επιςτιμεσ

διαφορζσ με εξζλιξθ ειδϊν
ςτον υπόλοιπο κόςμο.
• Ενεργθτικι Aκρόαςθ –
Mουςικι Dθμιουργία:
Σι μακθτζσ/-τριεσ ανά
ομάδεσ επιλζγουν προσ
απόδοςθ υπάρχουςεσ
διαςκευζσ γνωςτϊν αςτικϊν
ελλθνικϊν τραγουδιϊν ι
επεξεργάηονται μια δικι τουσ
πρόταςθ φωνθτικά και
ενορχθςτρωτικά.
3.1. Πουςικι και άλλεσ
τζχνεσ

 Ρα βιϊςουν ότι θ
μουςικι και θ κίνθςθ
ςυνδζονται οργανικά.
 Ρα αποδϊςουν με
τθ φωνι ι με μουςικά
όργανα τθν εντφπωςθ
και τα ςυναιςκιματα
που τουσ
δθμιουργοφν
χαρακτθριςτικά
εικαςτικά ζργα.
 Ρα ςυνδυάςουν τθ
μουςικι με τον λόγο,
τθν κίνθςθ, το
κεατρικό παιχνίδι, τα
εικαςτικά και τθν
κινοφμενθ εικόνα ςε
ζνα επίπεδο
ςυμβολικό,
υπερβατικό και
διαιςκθτικό.
 Ρα
ςυνειδθτοποιιςουν
τον λειτουργικό ρόλο
τθσ μουςικισ ςτον
κινθματογράφο.
 Ρα
ςυνειδθτοποιοφν
ςτθν κακθμερινότθτα
τον ςυςχετιςμό και
τθν αλλθλεπίδραςθ
των τεχνϊν.

ΠΣΩΧΛΞΘ ΞΑΛ ΞΛΡΘΧΘ
 Υαιχνιδοτράγουδα,
ελλθνικοί παραδοςιακοί
χοροί, «Πουςικζσ
αναπαραςτάςεισ» / Γ.
Χριςτου.
ΠΣΩΧΛΞΘ ΞΑΛ ΥΟΘΚΣΧ
ΨΕΧΡΩΡ
 Ελλθνικι όπερα και
οπερζτα, ςφγχρονθ ελλθνικι
ροκ όπερα, μουςικι για το
αρχαίο κζατρο,
κινθματογράφο.
Χτάδια Επεξεργαςίασ
1. Πουςικι ζρευνα: Σι
μακθτζσ/-τριεσ ςε ομάδεσ
αναηθτοφν και επιλζγουν με
τθ βοικεια του/τθσ
εκπαιδευτικοφ αποςπάςματα
από τα παραπάνω μουςικά
είδθ, τα οποία ςυνδυάηουν τθ
μουςικι με άλλεσ μορφζσ
τζχνθσ.
2. Ενεργθτικι ακρόαςθ και
κζαςθ: Σι ομάδεσ
παρακολουκοφν τα
επιλεγμζνα αποςπάςματα και
ακολουκεί ςυηιτθςθ.
3. Πουςικι εκτζλεςθ: Σι
ομάδεσ των μακθτϊν/-τριϊν
επεξεργάηονται τθ δικι τουσ
απόδοςθ ςτα αποςπάςματα
των ζργων που επιλζχκθκαν.
ΠΣΩΧΛΞΘ ΞΑΛ ΕΛΞΑΧΨΛΞΕΧ
ΨΕΧΡΕΧ
 V. Kadinsky (ςυμβολιςμόσ),
I.ενάκθσ (αρχιτεκτονικι),
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3. φνδεςθ
μουςικισ με
άλλεσ τζχνεσ
και επιςτιμεσ

περιγραφικι μουςικι
(«Αντίκεσ» / Δ. Δραγατάκθ και
«Εικόνεσ από μια
ζκκεςθ»/Ποντζςτ
Πουςόργκςκι) κ.ά.
 Δθμιουργία Πουςικισ με
Χριςθ ΨΥΕ: Διαδραςτικι
εξερευνθτικι εφαρμογι
«Υαίηω με τθ Πουςικι και τα
Εικαςτικά» (Φωτόδεντρο).
Διαδραςτικι δθμιουργικι
εφαρμογι «Ξάνω τθν εικόνα
ιχο» (Φωτόδεντρο).
Διαδικτυακό ςενάριο «Τταν
οι ιχοι ςυναντοφν τα
χρϊματα» (Αίςωποσ).
3.2. Πουςικι και άλλα
μακιματα

 Ρα ςυνδζουν
γνωςτικά τθ μουςικι
με τθν ποίθςθ, τθ
λογοτεχνία, με
μακθματικζσ ζννοιεσ,
με τθν ιςτορία, με τθ
γεωγραφία, με το
περιβάλλον, με τθ
φυςικι, με τθν
πλθροφορικι, με
ςτοιχεία από τθν
ιςτορία κ.ά. με άξονα
διακεματικζσ ζννοιεσ
και δεξιότθτεσ
(μακρο-ζννοιεσ).
 Ρα αξιοποιοφν
κοινζσ ιπιεσ
δεξιότθτεσ ανάμεςα
ςτα διάφορα
γνωςτικά αντικείμενα
(ςυνεργαςία,
ανακάλυψθ,
αυτενζργεια,
δθμιουργικι ςκζψθ,
αναςτοχαςμόσ,
αυτορρφκμιςθ).
 Ρα αναπτφξουν
ςτάςθ
αναπροςαρμογισ ςε
ζναν κόςμο
εναλαςςόμενων
ςυςχετιςμϊν
(μακαίνω πϊσ να
μακαίνω).
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ΠΣΩΧΛΞΘ ΞΑΛ ΟΣΓΣΨΕΧΡΛΑ
 Αρχαίο και νζο ελλθνικό
κζατρο
ΠΣΩΧΛΞΘ ΞΑΛ ΓΟΩΧΧΑ
 Αναςτοχαςμόσ: Σι
μακθτζσ/-τριεσ αναςφρουν
από το ςχολικό χορωδιακό
ρεπερτόριο τραγοφδια ςε
ποίθςθ Ελλινων λογοτεχνϊν.
Αναηιτθςθ τρόπων
ςυςχετιςμοφ ποιθτικϊν ιδεϊν
και μουςικισ ζκφραςθσ.
Πελοποιθμζνθ ζντεχνθ
ελλθνικι ποίθςθ, βυηαντινι
μουςικι.
• Πουςικι Εκτζλεςθ:
Ερμθνεία επιλεχκζντοσ
τραγουδιοφ ανά ομάδεσ.
 Πουςικι Εκτζλεςθ: Σι
μακθτζσ/-τριεσ μακαίνουν
τραγοφδια που
δθμιουργικθκαν με τθ
μελοποίθςθ ποιθμάτων από
Ζλλθνεσ ςυνκζτεσ με τον
τίτλο «Πελοποιθμζνα
ποιιματα από βιβλία του
Δθμοτικοφ Χχολείου» (ΩΥΕΥΚ
– Διεφκυνςθ Εποπτικϊν
Πζςων Διδαςκαλίασ, 1997),
π.χ. «Ψραγοφδι κοριτςιοφ»
(Σ. Ελφτθ – Κ. Αντωνίου),
«Υρωτομαγιά» (ςτ. Λ.
Υολζμθσ, μους. Γ. Χωραφάσ –
διαςκευι Ξ. Ξαψάςκθ) κ.ά.
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3. φνδεςθ
μουςικισ με
άλλεσ τζχνεσ
και επιςτιμεσ

ΠΣΩΧΛΞΘ ΞΑΛ ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡ
 Σι μακθτζσ/-τριεσ ακοφν
και αποδίδουν ανάλογα με το
επίπεδο του τραγουδιοφ και
τισ δυνατότθτζσ τουσ
τραγοφδια και μουςικά ζργα
με κζμα το περιβάλλον
(πουλιά, ζντομα, λουλοφδια,
κάλαςςα, φφςθ), λ.χ.
«Οαλοφν τ’
αθδόνια»/Οαυράγκασ,
Κάλαςςα/Ρ. Χκαλκϊτασ,
«εκινά μια ψαροποφλα»/Δ.
Γκόγκου, «Θ μπαλάντα των
ςκουπιδιϊν»/Ρ. Ξυπουργοφ,
κ. ά., που είναι διάςπαρτα
ςτο ΥΧ. Επίςθσ, ο/θ
εκπαιδευτικόσ μπορεί να
αςχολθκεί επιλεκτικά με
ζντεχνα ζργα από διάφορεσ
εποχζσ που αναφζρονται ςτο
περιβάλλον, όπωσ
«Πολδάβασ»/Χμζτανα, «Ψο
πζταγμα τθσ μζλιςςασ»/Φ.
Ξόρςακοφ, «Ψο τραγοφδι των
πουλιϊν» (Le chant des
oiseaux)/Ηανεκζν Ξλεμάν
(Janequin Clément, «O
γρφλλοσ» (El grillo)/Ηανεκζν
Ρτε Υρε (Janequin Des Prez),
«Σ νερόμυλοσ» (The
Watermill)/Φόναλντ Ππίντη
(Ronald Binge). (Σ/Θ
εκπαιδευτικόσ μπορεί να
εςτιάςει αρχικά ςτο
επαναλαμβανόμενο μοτίβο
«λα-ντο-λα-ςολ», το οποίο τα
παιδιά μποροφν να το
αποδϊςουν ςτο φλάουτο με
ράμφοσ ι μεταλλόφωνο ι
άλλο πλθκτροφόρο). Θ
δραςτθριότθτα μπορεί να
ςυνδυαςτεί με ςχετικά
εικαςτικά ζργα. Ξάκε
ακρόαςθ (βιωματικά)
ςυνοδεφεται από
ςχολιαςμοφσ και
προβλθματιςμοφσ για τθ
διατιρθςθ, τον ςεβαςμό του
περιβάλλοντοσ και τθν
αειφόρο ανάπτυξθ. Ψα παιδιά
επιπλζον μποροφν ςε μία
βιωματικι δραςτθριότθτα να
αποδϊςουν, με τθν
κακοδιγθςθ του/τθσ
εκπαιδευτικοφ με τθ φωνι
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τουσ ι με απλά όργανα ι
αυτοςχζδια όργανα, θχοτοπία
τθσ κάλαςςασ, τθσ θμζρασ,
τθσ νφχτασ κ.ά.
ΠΣΩΧΛΞΘ ΞΑΛ ΠΑΚΘΠΑΨΛΞΑ
 Ξαταςκευι Αυτοςχζδιων
Σργάνων: Σι μακθτζσ/-τριεσ
καταςκευάηουν ζνα
μονόχορδο του Υυκαγόρα και
πειραματίηονται με τισ
ιδιότθτεσ του ιχου και τθ
μακθματικι τουσ ςχζςθ.
Πετακινϊντασ τον καβαλάρθ
χωρίηουν τθν τεντωμζνθ
χορδι: ςε δφο ίςα μζρθ (και
το ζνα μζροσ, δθλαδι το 1/2
δίνει τθν οκτάβα),
ςε τρία ίςα μζρθ (και τα 2/3
δίνουν διάςτθμα κακαρισ
πζμπτθσ), ςε τζςςερα ίςα
μζρθ (και τα 3/4 δίνουν τθν
κακαρι τετάρτθ). Χυςχετίηουν
τουσ φκόγγουσ που
παράγονται ακουςτικά ωσ
προσ τθν απόςταςι τουσ. Ψα
διαςτιματα ογδόθσ, κακαρισ
πζμπτθσ και κακαρισ
τετάρτθσ προςεγγίηονται
βιωματικά ωσ αποςτάςεισ
μεταξφ φκόγγων (Ευκλείδθ:
«Ξατατομι κανόνοσ»).
ΠΣΩΧΛΞΘ ΞΑΛ ΓΕΩΓΦΑΦΛΑ
 Ξαταςκευι Αυτοςχζδιων
Σργάνων: Σι μακθτζσ/-τριεσ
καταςκευάηουν αυτοςχζδια
ινδιάνικα κρουςτά μουςικά
όργανα από απλά υλικά, π.χ.
τφμπανο νεροφ (waterdrum)
– ςε ζνα άδειο μεταλλικό
κουτί από καφζ προςκζτουν
¼ ποςότθτα νεροφ και μετά
ςτερεϊνουν ςφιχτά με ςκοινί
τθ μεμβράνθ ςχθματιςμζνθ
από κομμάτι παλιάσ
ςαμπρζλασ ι ζνα μπαλόνι.
Για επικρουςτιρασ, αρκεί μια
ξφλινθ ράβδοσ ι ίςιο κλαδί,
λίγο μακρφτερο από ζνα
μολφβι. Χτθν επιφάνεια του
κουτιοφ κολλάνε χαρτί με
ηωγραφιςμζνα ινδιάνικα
ςφμβολα – ςχζδια.
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 Πουςικό Υαιχνίδι: Στείλε το
μινυμα: Σι μακθτζσ/-τριεσ
χωρίηονται ςε δφο ομάδεσ –
φυλζσ Λνδιάνων τθσ Βόρειασ
Αμερικισ που ςτζλνουν
μθνφματα τυμπάνων μεταξφ
τουσ. Υροτείνουν μθνφματα
και τα αποδίδουν ρυκμικά ςε
αυτοςχζδιο τφμπανο νεροφ
που καταςκεφαςαν.

3. φνδεςθ
μουςικισ με
άλλεσ τζχνεσ
και επιςτιμεσ

Σ/Θ εκπαιδευτικόσ γράφει τα
μθνφματα ςτον πίνακα τθσ
τάξθσ. Ζνασ/μία μακθτισ/τρια επιλζγει ζνα από τα
μθνφματα και χωρίσ να το
φανερϊςει αποδίδει τον
ρυκμό ςε αυτοςχζδιο
τφμπανο που ζχει
καταςκευάςει. Ψα μζλθ τθσ
αντίπαλθσ ομάδασ πρζπει να
βρουν ποιο μινυμα ιταν
κ.ο.κ.
ΠΣΩΧΛΞΘ ΞΑΛ ΛΧΨΣΦΛΑ,
ΞΣΛΡΩΡΛΞΘ ΞΑΛ ΥΣΟΛΨΛΞΘ
ΑΓΩΓΘ
 Ενεργθτικι Ακρόαςθ –
Εκτζλεςθ Πουςικισ: Σι
μακθτζσ/-τριεσ προςεγγίηουν
βιωματικά κρφλουσ,
παραδόςεισ και γεγονότα τθσ
βυηαντινισ και νεότερθσ
ιςτορίασ των Ελλινων,
ακοφγοντασ και μακαίνοντασ
τραγοφδια με ςτίχο
αντίςτοιχου περιεχομζνου,
π.χ. «Παρμαρωμζνοσ
βαςιλιάσ» (Υυκαγόρασ – Α.
Ξαλδάρασ), «Χτθ μζςθ ςτθν
Αράχωβα» (παραδοςιακό),
«Δϊδεκα ευηωνάκια»
(παραδοςιακό), «Φίλοι κι
αδζρφια» (Λ. Ξαμπανζλλθσ –
Χτ. αρχάκοσ), «Ψθσ Αμφνθσ
τα παιδιά» (παραδοςιακό),
«Πικρόσ ιρωασ» (Ο.
Ξθλαθδόνθσ), «Ξολλιγα γιοσ»
(Γ. Ρεγρεπόντθ – Ο.
Ξθλαθδόνθ) κ.ά.
• Πουςικι Εκτζλεςθ: Χτο
πλαίςιο προςζγγιςθσ τθσ
αφροαμερικάνικθσ μουςικισ
και των ιςτορικϊν,
γεωγραφικϊν και κοινωνικϊν
παραγόντων που
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διαμόρφωςαν δθμοφιλι
μουςικά ρεφματα του 20οφ
αιϊνα οι μακθτζσ/-τριεσ
μακαίνουν χαρακτθριςτικά
γκόςπελ και μπλουη
τραγοφδια, π.χ. το
παραδοςιακό
αφροαμερικάνικο τραγοφδι
«Somebody got lost in the
storm». Εκτελοφν ζπειτα το
τραγοφδι αντιφωνικά με
ομάδεσ κοριτςιϊν – αγοριϊν.
Ψα κορίτςια τραγουδοφν τισ
τρεισ πρϊτεσ φράςεισ και τα
αγόρια τισ δφο τελευταίεσ.
Τλοι τραγουδοφν a capella
κρατϊντασ τον ρυκμό με
ςτράκεσ. Ακολουκεί
ςχολιαςμόσ του τραγουδιοφ
και ςυηιτθςθ για κοινωνικά
κζματα.
ΠΣΩΧΛΞΘ ΞΑΛ ΦΩΧΛΞΘ /
ΠΣΩΧΛΞΘ ΦΩΧΛΞΘ ΞΑΛ
ΑΦΧΛΨΕΞΨΣΡΛΞΘ
 Ενεργθτικι Ακρόαςθ:
Υαραγωγι ιχου από
παλλόμενα ςϊματα: α)
λάςτιχα ςτερεωμζνα ςε
κουτιά διαφόρων μεγεκϊν,
παλλόμενοι πλαςτικοί
χάρακεσ διαφόρων μεγεκϊν
ςτερεωμζνοι με το χζρι ςτο
κρανίο ςτθ μία άκρθ τουσ,
ποτιρια με διαφορετικι
ποςότθτα νεροφ που δονείται
με χτφπθμα ςτο ςτόμιό τουσ,
φφςθμα ςε καλαμάκια
διαφορετικοφ μικουσ
(διαφορετικό φψοσ), β) θχεία
από δφο πλαςτικά ποτιρια ι
δφο τενεκεδάκια ενωμζνα με
ςπάγγο ι ςφρμα, ιχοσ του
τονοδότθ (διαπαςϊν) πάνω
ςτο κρανίο (λειτουργία
θχείου), γ) δόνθςθ νεροφ
λόγω αζρα και παραγωγι
ιχου ςτθν παραδοςιακι
«λαλίτςα», δ) βίντεο που
παρουςιάηει τςιμεντζνια
προβλιτα κατάλλθλα
διαμορφωμζνθ, για να
παράγει ιχο από το χτφπθμα
των κυμάτων, «θ μουςικι των
κυμάτων» (Ξροατία).
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3. φνδεςθ
μουςικισ με
άλλεσ τζχνεσ
και επιςτιμεσ

(Πουςικι και φυςικι και
αρχιτεκτονικι)
ΠΣΩΧΛΞΘ ΞΑΛ ΑΓΓΟΛΞΑ,
ΓΕΦΠΑΡΛΞΑ, ΓΑΟΟΛΞΑ,
ΛΨΑΟΛΞΑ
Σι μακθτζσ/-τριεσ αναηθτοφν
τραγοφδια ςτα αγγλικά ι
γερμανικά πάνω ςε ζνα κζμα
που ζχουν ςυηθτιςει με
τον/τθν εκπαιδευτικό τουσ.

4. Η μουςικι
ςτθ ηωι, εντόσ
και εκτόσ
ςχολείου

4.1. Χχολικζσ
εκδθλϊςεισ
4.2 Εκπαιδευτικά
προγράμματα άτυπθσ
εκπαίδευςθσ –
Εκπαδευτικζσ
ςυναυλίεσ
4.3 Πουςειακι Αγωγι.

 Ρα νιϊςουν τθ
χαρά και τθν
ικανοποίθςθ που
προςφζρει θ
παρουςίαςθ μιασ
εκδιλωςθσ με
μουςικι που
εκτελείται ηωντανά
και ςε πραγματικό
χρόνο. ενϊπιον
κοινοφ.
 Ρα παρακολουκοφν
ποικιλία μουςικϊν
δρϊμενων
(ςυναυλίεσ,
κοντςζρτα κτλ.)
αντλϊντασ κετικζσ
κοινζσ εμπειρίεσ μζςα
ςτο ςχολικό και
κοινωνικό πλαίςιο.

• Σι μακθτζσ/-τριεσ
παρουςιάηουν ζνα μουςικό
πρόγραμμα επ’ ευκαιρία
διαφόρων εορταςμϊν,
επετείων,
εκδθλϊςεων/αφιερωμάτων
ςτον χϊρο του ςχολείου ι ςε
άλλουσ χϊρουσ, π.χ.
Πουςικό πρόγραμμα
ςχολικισ εορτισ 28θσ
Σκτωβρίου, Πουςικό
πρόγραμμα ςχολικισ εορτισ
17θσ Ροεμβρίου, Πουςικό
πρόγραμμα ςχολικισ εορτισ
25θσ Παρτίου, Πουςικι
εκδιλωςθ λιξθσ ςχολικοφ
ζτουσ, Εκδιλωςθ
αποφοίτθςθσ Χτϋ τάξθσ,
Εκδιλωςθ μετάβαςθσ από το
Δθμοτικό ςτο Γυμνάςιο.
Εκδθλϊςεισ ςχετικά με
κζματα μουςικά ι ευρφτερου
ιςτορικοφ, κοινωνικοφ και
περιβαλλοντικοφ
ενδιαφζροντοσ (καινοτόμα
πολιτιςτικά προγράμματα και
προγράμματα αγωγισ
υγείασ), π.χ. «Σι πατρίδεσ των
ανκρϊπων», «Πελοποιθμζνθ
ελλθνικι ποίθςθ», «Φωνζσ
από τθ Κάλαςςα», «Πίκθσ
Κεοδωράκθσ-Π. Χατηιδάκισ»,
«Ψ’ όνειρο του παιδιοφ είναι
θ ειρινθ», «Δικαιϊματα των
παιδιϊν», «Υράςινθ γθ, μπλε
ουρανόσ και κάλαςςα» κ.ά.
• Σι μακθτζσ/-τριεσ
παρουςιάηουν τραγοφδια και
μουςικι για πολφτεχνα
δρϊμενα ι παραςτάςεισ του
μουςικοφ κεάτρου/παιδικισ
όπερασ, αξιοποιϊντασ τθ
διακεματικι προςζγγιςθ: λ.χ.
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4. Η μουςικι
ςτθ ηωι, εντόσ
και εκτόσ
ςχολείου

«Ψο μαγικό βιολί»/ Ρ.
ανκοφλθσ, «Υοιοσ ζκανε πιπί
ςτον Πιςιςιπι»/ Λ. Βαλζτ,
«Τχι, δεν κα μασ μπείτε ςτθ
μφτθ»/ Γ. Δοφςθ,
Φρικαντζλα/Ά. Ππαλτάσ.
• Σι μακθτζσ/-τριεσ
παρακολουκοφν ςυναυλίεσ
ςτο ςχολείο ι εκτόσ ςχολείου
ςτο πλαίςιο μουςικϊν
εκπαιδευτικϊν
προγραμμάτων/ εργαςτθρίων
άτυπθσ εκπαίδευςθσ
• Σι μακθτζσ/-τριεσ
επιςκζπτονται μουςεία
Πουςικϊν Σργάνων, μουςεία
Οαϊκισ Ψζχνθσ, Αρχαιολογικά
και Βυηαντινά μουςεία και
αναηθτοφν εκκζματα ςε
ςχζςθ με τθ μουςικι, π.χ.
μουςικά όργανα, αγγεία που
απεικονίηουν αρχαία μουςικά
όργανα, ψθφιδωτά ι
αγιογραφίεσ με μουςικζσ
παραςτάςεισ, μουςικά
όργανα που ςυνοδεφουν τουσ
μεταμφιεςμζνουσ του
Δωδεκαθμζρου ι των
Αποκριϊν, μουςικά όργανα
θρϊων τθσ Ελλθνικισ
Επανάςταςθσ κτλ.
• Σι μακθτζσ/-τριεσ
επιςκζπτονται επίκαιρεσ
εκκζςεισ αφιερωμζνεσ ςε
ςυνκζτεσ ι εκτελεςτζσ
μουςικισ.
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