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ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Κύππορ και Ιηαλία, μια ςπέποση ζςνάνηηζη
Paola Anselmi
Μοςζικοί Σηόσοι
Σα παηδηά αλακέλεηαη:
1. Να ηξαγνπδνύλ ζε ζσζηή ηνληθόηεηα ην ξεθξαίλ ηνπ ηξαγνπδηνύ Νηίιη ληίιη θαζώο θαη θάπνηα
από ηα απζεληηθά ιόγηα (ππνδεηθλύνληαο ηνπο θεληξηθνύο ραξαθηήξεο), κε κεισδηθή αθξίβεηα θαη
θαιή πξνθνξά, αθνινπζώληαο ην ηξαγνύδη ελώ εθηειείηαη από ηνλ δάζθαιν.
2. Να ηξαγνπδήζνπλ θάπνηνπο από ηνπο απζεληηθνύο ηηαιηθνύο ζηίρνπο (ππνδεηθλύνληαο ηνπο
θεληξηθνύο ραξαθηήξεο) ηνπ Θηαιηθνύ Alla Fiera dell’Est, κε κεισδηθή αθξίβεηα θαη θαιή
πξνθνξά, αθνινπζώληαο ην ηξαγνύδη ελώ εθηειείηαη από ηνλ δάζθαιν.
3. Να έξζνπλ ζε επαθή θαη λα γλσξίζνπλ ην δίζεκν ξπζκό θαη λα είλαη ηθαλνί λα ζπλνδεύζνπλ ζηνλ
θύξην ξπζκηθό παικό είηε θσλεηηθά είηε κε ην ζώκα (θξνπζηά ζώκαηνο) είηε κε θάπνηα
δηαζέζηκα όξγαλα.
4. Να εμνηθεησζνύλ κε ην κέηξν 7/8, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζηελ παξαδνζηαθή κνπζηθή
ηεο Ειιάδαο θαη ηεο Θζπαλίαο, κέζα από κηα πξνπαξαζθεπαζηηθή δξαζηεξηόηεηα.
5. Να θαηαλνήζνπλ ηε δνκή «ζηξνθή-ξεθξαίλ» (θόξκα ξνληό).
6. Να εθθξάζνπλ ηα θύξηα κεισδηθά θαη ξπζκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ξεθξαίλ ηνπ θππξηαθνύ
ηξαγνπδηνύ κέζα από θίλεζε ζώκαηνο.
7. Να είλαη ηθαλά λα αλαπαξαζηήζνπλ γξαθηθά ηελ θίλεζε απηή.
8. Να εμεξεπλήζνπλ ηελ έλλνηα ηεο θιηκάθσζεο, θαη ζηε κνπζηθή αιιά θαη ζηα καζεκαηηθά, σο κηα
δηαζεκαηηθή εκπεηξία.
9. Να εμαζθεζνύλ ζηελ πξνζερηηθή θαη ηε ζπκκεηνρηθή αθξόαζε (Campbell, 2004).
10. Να αλαπαξηζηνύλ θάπνηεο θόξκεο θαη δξάζεηο ζρεηηθέο κε γξαθηθέο αλαπαξαζηάζεηο κε ην ζώκα
ηνπο, ζε ζπγθεθξηκέλν ζεκείν κηαο κνπζηθήο δξαζηεξηόηεηαο.
11. Να είλαη ηθαλά λα αθνινπζήζνπλ κηα πην πεξίπινθε κνπζηθή παξηηηνύξα, ζπληνλίδνληαο
ηξαγνύδη, αηνκηθή θίλεζε θαη νκαδηθή δξάζε.
12. Να κπνξνύλ λα αλαγλσξίδνπλ παξόκνηεο κνπζηθέο θόξκεο (ξνληό- ζηξνθή/ξεθξέλ), παξόιν πνπ
κπνξεί λα ηξαγνπδηνύληαη ζε δηαθνξεηηθέο γιώζζεο.
13. Να εμεξεπλήζνπλ δηαθνξεηηθά κνπζηθά ζηπι (όπσο ην Ραπ), ώζηε λα δεκηνπξγήζνπλ θάηη
απζεληηθό ην νπνίν ζπγρσλεύεη ή ζπλδπάδεη δύν παξαδνζηαθά ηξαγνύδηα από Θηαιία θαη Κύπξν.
14. Να ελζσκαηώζνπλ έλα λέν κνπζηθό θείκελν κέζα ζε έλα κνπζηθό πιαίζην, ζεβόκελνη κε
αθξίβεηα ην κέηξν.
15. Να βηώζνπλ ηε δηαθνξά πνπ ππάξρεη κεηαμύ απαγγειίαο θαη κεισδηθήο απόδνζεο ζε έλα
ηξαγνύδη.
16. Να θαηαλνήζνπλ ηε δηαθνξά αληίζεησλ ελλνηώλ ζηε κνπζηθή (όπσο forte/piano – αξγά/γξήγνξα
– staccato/legato), κέζα από ηε ρξήζε ηνπ ζώκαηνο θαη κέζα από γξαθηθή αλαπαξάζηαζε.
17. Να αλαπηύμνπλ ζπληνληζκό ζηελ θίλεζε ζε αηνκηθό θαη νκαδηθό επίπεδν.
Κοινωνικο- πολιηιζηικοί ζηόσοι
Σα παηδηά αλακέλεηαη λα:
1. Να εμαζθεζνύλ ζηελ θαηαλόεζε μέλσλ γισζζώλ θαη λα κπνξνύλ λα ζπγθξίλνπλ ηε δηθηά ηνπο
κνπζηθή αληίιεςε κε απηή άιισλ ρσξώλ κε ίδηεο ξίδεο.
2. Να κπνξνύλ λα ζπγθξίλνπλ δύν δηαθνξεηηθά παξαδνζηαθά πιηθά παξά ηηο νκνηόηεηεο ηνπο: Alla
Fiera dell’Est (Θηαιία) θαη Νηίιη ληίιη (Κύπξνο).
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3. Να κπνξνύλ λα ζπγρσλεύζνπλ δύν ηξαγνύδηα από δηαθνξεηηθέο ρώξεο, δεκηνπξγώληαο κηα
θαηλνύξγηα κνπζηθή θαη δεκηνπξγηθή δξάζε, ελώ ηαπηόρξνλα λα κπνξέζνπλ λα δηαηεξήζνπλ ηελ
απζεληηθόηεηα ησλ δύν ηξαγνπδηώλ.
4. Να ζπκπεξηιάβνπλ όιεο ηηο δξαζηεξηόηεηεο ζην θαζεκεξηλό ηνπο πξόγξακκα, θαη ζηελ απζεληηθή
ηνπο κνξθή αιιά θαη ζε παξαιιαγή, ζηελ ηάμε, ζην ειεύζεξν παηρλίδη θαη ζην ζπίηη.
5. Να επαηζζεηνπνηεζνύλ νη νηθνγέλεηεο ησλ παηδηώλ λα αλαθαιύςνπλ ην δηθό ηνπο παξαδνζηαθό
πιηθό, λα κνηξαζηνύλ κνπζηθέο παξαδόζεηο άιισλ ρσξώλ, θαζώο ζα εληζρπζεί ε αίζζεζε ηεο
απνδνρήο ηεο δηαθνξεηηθόηεηαο, θαη ζα θαινζσξίζνπλ θαη άιιεο παξαδόζεηο, κέζα από ηε ζρέζε
ηνπο κε ην δάζθαιν θαη ηα παηδηά πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε ηέηνηεο εκπεηξίεο.
Εκπαιδεςηικοί Σηόσοι
Σα παηδηά αλακέλεηαη:
1. Να κάζνπλ έλλνηεο από δηαθνξεηηθά ζέκαηα κέζα από ηηο κνπζηθέο δξαζηεξηόηεηεο.
2. Να εληζρύζνπλ ηε κλήκε ζπζρεηηζκνύ κεηαμύ γξαθηθήο αλαπαξάζηαζεο, ζσκαηηθήο θίλεζεο θαη
κνπζηθνύ πιηθνύ.
3. Να εληζρύζνπλ ηηο δεμηόηεηεο πξνζνρήο θαη ζπγθέληξσζεο ζηε κνπζηθή αθξόαζε.
4. Να ζπλεζίζνπλ λα κνηξάδνληαη ηδέεο θαη απόςεηο θαη λα έρνπλ ηελ επθαηξία λα παγηώζνπλ ηε
δηθή ηνπο πξνζσπηθή θξηηηθή ζθέςε.
5. Να κάζνπλ πώο λα εθθξάδνπλ ηελ δηθή ηνπο άπνςε, ηόζν ιεθηηθά όζν θαη ρξεζηκνπνηώληαο
κνπζηθά παξαδείγκαηα θαη ζπκπεξηθνξέο.
Ηλικία παιδιών
6 Εηώλ
Πποηγούμενερ γνώζειρ και δεξιόηηηερ ηων παιδιών
Σα παηδηά είλαη ζηελ Α’ ηάμε ηνπ Δεκνηηθνύ ζρνιείνπ θαη πνηέ δελ είραλ νπνηαδήπνηε νκαδηθή κνπζηθή
εκπεηξία, παξά κόλν αηνκηθή ζε δηάθνξα πιαίζηα:
 Θθαλόηεηα λα ζπληνληδνπλ, αθξόαζε, ηξαγνύδη θαη εθθξαζηηθή θίλεζε.
 Καιέο γισζζηθέο δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηα λα κηιάλε κε επθξίλεηα θαη λα αλαπαξάγνπλ ιέμεηο
θαη ήρνπο.
 Θθαλόηεηα λα δηαβάδνπλ απιέο πξνηάζεηο.
 Θθαλόηεηα λα κνηξάδνληαη απόςεηο θαη λα εθθξάδνπλ ζπλαηζζήκαηα, αηζζήκαηα, ηδέεο, ιύζεηο γηα
λα θηηάμνπλ έλα λέν πιηθό βαζηζκέλν ζε κνπζηθνύο ήρνπο, ιεθηηθή, κνπζηθή θαη θηλεηηθή
έθθξαζε.
 Γλώζε ησλ αξηζκώλ θαη πξόζζεζεο/δηαδνρήο.
 Γεληθέο γλώζεηο γηα ην πεξηβάιινλ.
 Θθαλόηεηα λα αλαπαξηζηνύλ ζρήκαηα από εηθόλεο ή λα ζρεδηάδνπλ κε ην ζώκα ηνπο ζρήκαηα
(δξαζηεξηόηεηα αηνκηθή ή ζε δεπγάξηα).
Υλικά
Ηρεηηθό Τιηθό: Νηίιη ληίιη (Κύπξνο), Alla Fiera dell’ Est (Θηαιία) – Νέα νξρεζηηθή εθδνρή πνπ
ζπγρσλεύεη θαη ηα δύν πιηθά.
Αληηθείκελα: Υαξηηά, ρξσκαηηζηνί καξθαδόξνη, θηλέδηθα μπιάθηα.
Δηδαθηηθά βνεζήκαηα: Σν βηβιίν κε ηελ ηζηνξία Νηίιη ληίιη - εηθόλεο κε δώα θαη ραξαθηήξεο ηεο ηζηνξίαο
– καξηνλέηα ελόο κάγνπ.
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Μνπζηθά όξγαλα: ηύκπαλα, κεηαιηθά: ηξίγσλα, θύκβαια, ξαβδόθσλα ζρεηηθά κε ηελ ηνληθόηεηα ησλ
ηξαγνπδηώλ.
Πλανο Μαθήμαηορ 1: Το μαγικό ξόπκι και ο μάγορ θίλορ μαρ
Μοσζηθοί ζηότοη
Σα παηδηά αλακέλνληαη:
1. Να απνκνλώζνπλ ην ξεθξέλ θαζώο αθνύλε ηε κνπζηθή ηζηνξία από ην Νηίιη ληίιη θαη λα ην
αλαπαξαζηήζνπλ κέζα από κηα δξάζε.
2. Να ηξαγνπδήζνπλ ζε ζσζηή ηνληθόηεηα ην ειιεληθό ξεθξέλ, αθνινπζώληαο ην ξπζκό ηνπ
ηξαγνπδηνύ θαη λα πξνθέξνπλ ζσζηά θάπνηεο ειιεληθέο ιέμεηο.
3. Να αθνινπζήζνπλ κηα παξηηηνύξα.
4. Να ρηππήζνπλ ξπζκηθά νζηηλάηη ή ξπζκηθά κνηίβα, κε βάζε θαη ην κέηξν 7/8, ρξεζηκνπνηώληαο
ην ζώκα ηνπο ή παίδνληαο θάπνην κηθξό κεισδηθό ή ξπζκηθό όξγαλν.
5. Να εθθξάζνπλ απηό πνπ αληηιακβάλνληαη από ηα ξπζκηθά θαη κεισδηθά ζηνηρεία ηνπ ξεθξέλ
κέζα από ζσκαηηθή θίλεζε.
6. Να αλαγλσξίζνπλ ηε δνκή ηεο θόξκαο ξνληό: ζηξθή/ξεθξέλ.
7. Να εμνηθεησζνύλ κε ηελ έλλνηα ηεο «πξόζζεζεο».
Περηγραθή ηοσ καζήκαηος, ηες πορείας θαη ζηραηεγηθές δηδαζθαιίας
1. Μόιηο κπνύκε ζηελ ηάμε ιέκε ζηα παηδηά όηη έλαο θίινο έρεη έξζεη λα καο επηζθεθζεί ζήκεξα, θαη
δείρλνπκε ηε καξηνλέηα ηνπ κάγνπ (ε νπνία πξνεγνπκέλσο ήηαλ θξπκκέλε πίζσ ζηελ πιάηε
καο). Λέκε ζηα παηδηά όηη ν κάγνο ήξζε από πνιύ καθξηά γηα λα γλσξίζεη λένπο θίινπο θαη πσο
κηιάεη ζε δηαθνξεηηθή γιώζζα από ηε δηθηά καο.
Αθνύ δελ γλσξηδόκαζηε, είλαη αξρηθά ιίγν θνβηζκέλνο αιιά κόιηο γλσξηζηνύκε θαη γίλνπκε
θίινη ζα ηνπ δεηήζνπκε λα παίμεη καδί καο ρξεζηκνπνηώληαο ην καγηθό ηνπ ξαβδί. (Σν μόξθη ηνπ
κάγνπ ζα είλαη έλα ξπζκηθό κνηίβν παξκέλν από ξεθξέλ ηνπ ηξαγνπδηνύ Νηίιη ληίιη - Κύπξνο, ην
νπνίν παξαηίζεηαη παξαθάησ);

Με ην μόξθη απηό ζα κπνξεί λα καο κεηακνξθώζεη ζε δώα θαη ραξαθηήξεο πνπ αλαθέξνληαη ζην
ηξαγνύδη θαη ηα παηδηά ζα πξέπεη λα ηα αλαπαξηζηνύλ κε κηκεηηθέο θηλήζεηο.
2. Θα δεηήζνπκε από ην κάγν λα καο κάζεη έλα μόξθη ζηε δηθηά ηνπ γιώζζα θαη ζα κπνξνύκε λα
κάζνπκε ην ειιεληθό μόξθη: “Νηίιη ληίιη οιόγροσζολ καληίιηλ, ληίιη ληίιη οιόγροσζολ καληίιηλ”
ιέγνληαο ην πάλσ ζην ξπζκηθό κνηίβν πνπ παξαζέζακε πην πάλσ θαη ηα παηδηά εθηέιεζαλ πην
πξηλ, θαη ζα ην απαγγείινπλ κε κπζηεξηώδε ηξόπν. Θα ην επαλαιάβνπκε αξθεηέο θνξέο,
αθνινπζώληαο ην ξπζκό ηνλ νπνίν θαζνξίδεη ν κάγνο κε ην ξαβδί ηνπ, ελώ ζα πξέπεη λα βξνύκε
ηξόπν λα ην κνηξαζηνύκε κε ηα παηδηά:
3
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3.

4.

5.

6.

Μπνξνύκε λα δώζνπκε ζηα παηδηά έλα δηθό ηνπο καγηθό ξαβδί (γηα παξάδεηγκα έλα θηλέδηθν
μπιάθη) θαη λα ηνπο δεηήζνπκε λα εθηεινύλ ην μόξθη.
Θα κπνξνύζακε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην καγηθό μόξθη ώζηε λα αλαθαηέςνπκε έλα καγηθό
παξαζθεύαζκα.
Θα κπνξνύζακε λα ζπλνδεύνπκε ην μόξθη κε ξπζκηθά ρηππήκαηα κε ηα πόδηα.
Θα κπνξνύζακε….
Θα κπνξνύζακε λα δεηήζνπκε από ηα παηδηά λα πνπλ απηά ηη ζα ήζειαλ λα θάλνπλ ελώ εθηεινύλ
ην μόξθη ή ζα κπνξνύζακε λα πεξηκέλνπκε κήπσο θάπνην από ηα παηδηά θάλεη θάηη δηαθνξεηηθό
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δξαζηεξηόηεηαο.
Ο κάγνο ζα καο πεη όηη ζέιεη λα αθνύζνπκε έλα λέν ηξαγνύδη, όπνπ κέζα ζε απηό ελζσκάησζε ην
μόξθη θαη ζα καο δεηήζεη λα αθνύζνπκε πνιύ πξνζερηηθά ην ηξαγνύδη θαη λα βξνύκε πόηε
αθνύγεηαη ην μόξθη (ερνγξαθεκέλε κνπζηθή). Μόιηο αθνύζνπκε ην μόξθη ζα πξέπεη λα θάλνπκε
κηα ζπγθεθξηκέλε δξάζε, θίλεζε ηελ νπνία επηιέγνπκε καδί.
Αξρηθά ζα πξέπεη λα ην θάλνπκε καδί κε ηα παηδηά θαη κεηά ζηαδηαθά λα αθήλνπκε ηα παηδηά
κόλα ηνπο λα αλαγλσξίδνπλ ην μόξθη θαη λα θάλνπλ απηό πνπ δεηήζεθε. Σα παηδηά κπνξνύλ ζηε
ζπλέρεηα λα θάλνπλ θαη δηθέο ηνπο δξάζεηο ή παξαιιαγέο. Αλ θάπνηα παξαιιαγή είλαη
ελδηαθέξνλ θαη ζρεηηθή κε ην αθνπζηηθό πιηθό ηόηε κπνξνύκε λα ηελ ηνλίζνπκε θαη λα ηε
κνηξαζηνύκε κε ηα ππόινηπα παηδηά.
Ο κάγνο ζα καο δείμεη έλα βηβιίν πνπ ηνπ αξέζεη πάξα πνιύ θαη ζέιεη λα κνηξαζηεί καδί καο κηα
ηζηνξία από ηελ παηξίδα ηνπ γηα έλα θνξίηζη ην νπνίν θάζε βξάδπ έκπιεθε έλα ρξπζό καληήιη γηα
ηνλ αγαπεκέλν ηεο θαη γηα όια όζα ζπκβαίλνπλ ζηελ ηζηνξία κε ηνπο ππόινηπνπο ραξαθηήξεο νη
νπνίνη εκθαλίδνληαη.
Θα δηαβάζνπκε καδί κε ηα παηδηά έλα βηβιίν, πξνζπαζώληαο λα βξνύκε ζηνηρεία θαη
πξνρσξώληαο ζηελ εμέιημε ηεο ηζηνξίαο κέζα από «δηαδξαζηηθή» αλάγλσζε, κε εξσηήκαηα, (ηη
δών είλαη απηό? Μπνξείηε λα δείηε ην θνξίηζη κε ην ρξπζό καληήιη ζε απηή ηελ εηθόλα?),
ρξεζηκνπνηώληαο ηελ ηνπηθή δηάιεθην, θαη επηθεληξσλόκαζηε ζηνπο θεληξηθνύο ραξαθηήξεο (ην
καληήιη, ην πνληίθη, ην θεξί, ηε γάηα θιπ) θαη ιέγνληαο ηα νλόκαηα απηώλ ησλ ραξαθηήξσλ ζηελ
απζεληηθή γιώζζα. (ηελ πεξίπησζε ησλ παηδηώλ από Θηαιία ζα κπνξνύζακε λα βάινπκε ζηα
παηδηά λα αθνύζνπλ κηα παιαηόηεξε εθδνρή ελόο ηξαγνπδηνύ ηξαγνπδηζκέλν ζε έλα πνιύ γλσζηό
παηδηθό κνπζηθό θεζηηβάι ζε ηηαιηθά θαη ειιεληθά).
Θα κπνξνύζακε λα δσγξαθίζνπκε εηθόλεο (ή λα δεηήζνπκε από ηα παηδηά λα δσγξαθίζνπλ
εηθόλεο ζε ζρνιηθέο ώξεο θαιιηηερληθώλ καζεκάησλ) ησλ θεληξηθώλ ραξαθηήξσλ θαη λα
παίμνπκε κε ηα ειιεληθά ηνπο νλόκαηα: ν δάζθαινο ηνπνζεηεί ηηο εηθόλεο ζην πάησκα ζε ζεηξά
ώζηε ηα παηδηά λα κπνξέζνπλ λα νπηηθνπνηήζνπλ ζε κηα πνιπζπιιεθηηθή εκπεηξία ηε ζεηξά
εκθάληζεο ησλ ραξαθηήξσλ ζηελ ηζηνξία ηνπ ηξαγνπδηνύ.
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7. Θα αθνύζνπκε ην ηξαγνύδη ζηα ειιεληθά, θαιώληαο ηα παηδηά λα αθνύζνπλ ηα νλόκαηα ησλ
ραξαθηήξσλ πνπ δσγξάθηζαλ πην πξηλ, ζπλδένληαο ηα κε ηνπο ραξαθηήξεο πνπ βξίζθνληαη ζην
βηβιίν (κπνξεί λα ηηο δείρλεη ν δάζθαινο) – ζα κπνξνύζακε επίζεο λα κνηξάζνπκε ηελ ηζηνξία ζε
αηνκηθέο θάξηεο ή λα δείρλνπκε ηηο εηθόλεο ηνπ βηβιίνπ ζε έλα δηαδξαζηηθό πίλαθα ώζηε λα
βνεζήζνπκε ηα παηδηά λα δνπλ όζν γίλεηαη θαιύηεξα αιιά θαη λα ππάξρεη πεξηζζόηεξνο ρώξνο
γηα δξαζηεξηόηεηεο θίλεζεο. πλεπώο ηα παηδηά ζα μεθηλήζνπλ λα ηξαγνπδάλε ηα νλόκαηα ησλ
θεληξηθώλ ραξαθηήξσλ θαη ην μόξθη/ξεθξέλ κόλν ζηα ειιεληθά από κόλνη ηνπο, ζε κηα εκπεηξία
ζπκκεηνρηθήο αθξόαζεο.
8. Αλ γλσξίδνπκε θάπνην ζπλάδειθν κνπζηθό πνπ ηξαγνπδά ζηα ειιεληθά θαη κπνξεί λα παίδεη
θάπνην ειιεληθό παξαδνζηαθό κνπζηθό όξγαλν (όπσο γηα παξάδεηγκα κπνπδνύθη), ζα
κπνξνύζακε λα ηνλ θαιέζνπκε λα ηξαγνπδήζεη ηελ ηζηνξία ζηελ ηάμε θαη λα ξσηήζνπκε ηα
παηδηά λα ζπγθξίλνπλ κηα δσληαλή κνπζηθή εθηέιεζε κε κηα ερνγξαθεκέλε ζρεηηθά κε ην
ζπλαίζζεκα θαη ήρν.
9. Αλ ηα παηδηά επηδείμνπλ γξήγνξε εμνηθείσζε κε ην ξεθξέλ ηνπ ηξαγνπδηνύ ηόηε ζα κπνξνύζακε
λα ηνπο δεηήζνπκε λα ζπλνδεύζνπλ ηελ αθξόαζε ηξαγνπδώληαο ζην ξεθξέλ καδί κε ηε κνπζηθή
θάλνληαο θάπνηεο θηλήζεηο ή κε ξπζκηθά ρηππήκαηα ζην ζώκα ή ζα κπνξνύζακε λα ηνπο
δώζνπκε θάπνηα κηθξά κνπζηθά όξγαλα (ίζσο κεηαιιηθά, κηαο θαη ν ήρνο ηνπο ζπκίδεη καγηθνύο
ήρνπο – ηξίγσλα, θύκβαια κηθξά θαη ξαβδόθσλα κε ηνληθόηεηα ζρεηηθή κε ην ηξαγνύδη).
Εμέιημε: Γηα ηα παηδηά από ηελ Ειιάδα ποσ ήδε γλφρίδοσλ ηο ηραγούδη ζα κπορούζακε αθού
δηαβάζοσκε ηο βηβιίο θαη αθούζοσκε ηο ηραγούδη, λα αλαθαηέυοσκε όιες ηης δφγραθηές, λα
δεηήζοσκε λα αθούζοσλ ηο ηραγούδη θαη τφρίς λα θοηηάλε ηελ ηζηορία ζηο βηβιίο λα βάιοσλ ηης
εηθόλες ζηε ζφζηή ζεηρά (θαζώς ηραγοσδούλ ηασηότρολα θαη ηο ρεθρέλ), έηζη ζα δεκηοσργεζεί κηα
«κειφδηθή- αθεγεκαηηθή γρακκή» ζηο πάηφκα ποσ ζα επηηρέυεη ζηα παηδηά λα βηώζοσλ κηα
εκπεηρία συειής ζσγθέληρφζες θαη ζηαδηαθά λα δεκηοσργήζοσλ κηα άησπε παρηηηούρα.
10. Αο ζθεθηνύκε καδί κε ηα παηδηά ηη ζπκβαίλεη ζηελ ηζηνξία, ζπζηήλνληαο ηελ έλλνηα ηεο
θιηκάθσζεο (ραξαθηήξεο θάζε θνξά πξνζηίζεληαη θαη ην κνπζηθό κέξνο κεγαιώλεη). Εδώ εκείο
(ζηελ πεξίπησζε ηεο Θηαιίαο θαη Θζπαλίαο) αλαξσηηόκαζηε αλ εκείο ή ηα παηδηά άιισλ ρσξώλ
γλσξίδνπλ έλα ηέηνην ηύπν ηξαγνπδηνύ.
11. ε απηό ην ζεκείν ν κάγνο ζα δεηήζεη από ηα παηδηά λα εθθξάζνπλ θηλεηηθά ην μόξθη θαη θνπλά
ην ρέξη ηνπ θαζώο ηξαγνπδάκε ην ξεθξέλ ηνπ Νηίιη ληίιη.
Ζεηείηαη από θάζε παηδί λα δείμεη ζε όινπο καο ηελ θίλεζε πνπ επηλόεζε: δεηείηαη από θάζε παηδί
λα ζπκάηαη ηε δηθηά ηνπ θίλεζε θαζώο θαη ηηο θηλήζεηο ησλ ζπκκαζεηώλ ηνπ γηα λα βνεζήζεη θαη
όπνηνλ ζα ηύραηλε λα μεράζεη, θαζώο ν δάζθαινο ηξαγνπδά καδί ηνπο ην ηξαγνύδη ρσξίο λα
ηξαγνπδά κε επθξίλεηα ηα ιόγηα, παξά κόλν ζην ξεθξέλ/μόξθη. Αλ ε ηάμε απνηειείηαη από πνιιά
παηδηά ηόηε κπνξεί λα ηνπο κνηξάζεη ζε δύν νκάδεο. ε έλα κάζεκα ζα ζπκκεηέρεη θηλεηηθά ε κία
νκάδα θαη ζε επόκελν κάζεκα ε άιιε.
12. Θα ηειεηώζνπκε ην κάζεκά καο θαιώληαο ηα παηδηά λα πνπλ ζηελ νηθνγέλεηα ηνπο ηελ
ηζηνξία κε ην ρξπζό καληήιη θαη λα ξσηήζνπλ ηνπο γνλείο ηνπο ή άιινπο ζπγγελείο, αλ
ηπραίλεη λα γλσξίδνπλ ηε κεισδία, θαη λα ηνπο δείμνπλ ηελ θίλεζε πνπ επηλόεζαλ ζην
κάζεκα. Αλ δελ γλσξίδνπλ ην ηξαγνύδη ηόηε ηα παηδηά ζα ηνπο ξσηήζνπλ θαηά πόζν ζην
ξεπεξηόξην ηεο ρώξαο ηνπο ππάξρεη θάπνην παξόκνην ηξαγνύδη κε απηό…ζην επόκελν κάζεκα
ηα παηδηά ζα καο πνπλ γηα όια απηά.
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Αλακελόκελα αποηειέζκαηα
Να αλαγλσξίδνπλ θαη λα εθηεινύλ ηε θόξκα ξνληό: ζηξνθή/ξεθξέλ
Να αλαγλσξίδνπλ, λα ηξαγνπδνύλ ζηε ζσζηή ηνληθόηεηα θαη λα δεκηνπξγήζνπλ έλα ξεθξέλ ζηα
ειιεληθά κέζα ζηε κνπζηθή ηζηνξία ελώ θηλνύληαη ηαπηόρξνλα.
Αποδεηθηηθά ζηοητεία κάζεζες
Σα παηδηά aθνύλ ηελ ηζηνξία ηνπ ρξπζνύ καληειηνύ θαη κπνξνύλ λα αλαγλσξίζνπλ ηε δνκή
ζηξνθή/ξεθξέλ θαη ην δείρλνπλ θάλνληαο ηελ ίδηα ρεηξνλνκία – εθθξαζηηθή θίλεζε όηαλ αθνπζηεί ην
ξεθξέλ. πδεηνύλ γηα ηνλ ήρν κηαο θαηλνύξγηαο γιώζζαο θαη ηελ εμέιημε ηεο ηζηνξίαο, κεηαθέξνπλ
ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο ηελ εκπεηξία ηνπο από ηηο ζπδεηήζεηο ηνπ θαζελόο κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπο.
Πλάνο μαθήμαηορ 2: Γπαθική αναπαπάζηαζη ηηρ κίνηζηρ με ζηόσο ηην επμηνεία μιαρ άηςπηρ
μοςζικήρ παπηιηούπαρ
Μοσζηθοί ζηότοη
Σα παηδηά αλακέλεηαη λα:
1. Δεκηνπξγνύλ γξαθηθά ζύκβνια γηα λα αλαπαξαζηήζνπλ κε ην δηθό ηνπο ηξόπν «ηελ αίζζεζε ηεο
κεισδίαο» ηνπ ξεθξέλ αθνινπζώληαο ηε κνπζηθή ηζηνξία ηνπ Κππξηαθνύ ηξαγνπδηνύ.
2. Αλαγλσξίδνπλ κνπζηθά ζηνηρεία ηνπ ξεθξέλ “Νηίιη ληίιη οιόγροσζολ καληίιηλ” (ξπζκό, ηνληζκνύο
κέηξνπ, δηαζηήκαηα, legato/staccato) ζε δηαθνξεηηθέο εθηειέζεηο πνπ δεκηνπξγεί ην θάζε παηδί
θαη λα πξνζπαζήζνπλ απηέο λα ηηο ζπγθεληξώζνπλ ζε κηα θνηλή δξάζε.
3. Να θαηαλνήζνπλ ηελ έλλνηα ηεο θιηκάθσζεο ζε κηα δηα-πνιηηηζκηθή εκπεηξία θαη λα ηελ
ζπλδέζνπλ κε κηα άιιε εκπεηξία κνπζηθήο αθξόαζεο.
Περηγραθή καζήκαηος, πορείας θαη ζηραηεγηθής
1. Αλ δνπιεύνπκε ζε κηα ηάμε όπνπ ππάξρεη εθπαηδεπηηθό πιηθό, κόιηο ραηξεηίζνπκε ηα παηδηά ζα
κπνξνύζακε λα ηνπο δείμνπκε γηα παξάδεηγκα κηα καζεκαηηθή πξάμε πξόζζεζεο: ζα
κπνξνύζακε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ζηπιό ή βηβιία ώζηε λα δείμνπκε ζηα παηδηά πώο ν αξηζκόο
ησλ αληηθεηκέλσλ απμάλεηαη κέζα από ηελ πξόζζεζε, αθνύ πξνζζέηνπκε έλα αληηθείκελν θάζε
θνξά ή ε αξρή: παίξλσ όζα είρα πξηλ ζπλ έλα θαηλνύξγην.
2. Αο επηζηξέςνπκε ζηελ ηζηνξία ηνπ Νηίιη ληίιη θαη λα ζπλδέζνπκε ηελ εκπεηξία καο από ην
εθπαηδεπηηθό πιηθό κε ηε κνπζηθή αθνύγνληαο ην ηξαγνύδη. Η ηζηνξία καο εκπεξηέρεη θαη ζην
πεξηερόκελν αιιά θαη κνπζηθά ην ζηνηρείν ηεο πξόζζεζεο, αθνύ πάληα θξαηεί όζα είρακε ήδε
θαη πάλσ ζε απηά πξνζζέηεη θάηη αθόκα. Θα δεηήζνπκε από ηα παηδηά λα αλαθέξνπλ
νπνηεζδήπνηε παξόκνηεο εκπεηξίεο κνηξάζηεθαλ κε ηνπο ζπγγελείο ηνπο.
3. Θπκόκαζηε ηε δξαζηεξηόηεηα όπνπ ηα παηδηά δεκηνύξγεζαλ θίλεζε γηα λα εθθξάζνπλ ην
μόξθη/ξεθξέλ. Αλ ε δξαζηεξηόηεηα δελ είρε ηέιεησζε θαη δελ είραλ πξνιάβεη ζην πξνεγνύκελν
κάζεκα λα παξνπζηάζνπλ όια ηα παηδηά ηελ θίλεζή ηνπο ηόηε δεηάκε θαη από ηα ππόινηπα παηδηά
λα καο δείμνπλ ηελ θηλεηηθή ηνπο επηλόεζε. Γίλεηαη ζπδήηεζε γηα ηελ εθθξαζηηθή πνηόηεηα όισλ
ησλ θηλήζεσλ.
4. Οη θηλήζεηο είλαη όκνξθεο αιιά είλαη ηόζεο πνιιέο πνπ ζα ρξεηαζηεί λα ηηο «ζηαζεξνπνηήζνπκε»
θαη θαινύκε θάζε παηδί λα αλαπαξαζηήζεη ηελ θίλεζε ηνπ ζηνλ πίλαθα θαη λα γξάςνπλ ην όλνκα
ηνπο δίπια από θάζε γξαθηθή αλαπαξάζηαζε.
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5. ην ηέινο ηεο εκπεηξίαο απηήο ζα μερσξίζνπκε πνηεο γξαθηθέο αλαπαξαζηάζεηο είλαη παξόκνηεο
κεηαμύ ηνπο θαη ζα ηηο ηνπνζεηήζνπκε ζε νκάδεο ζύκθσλα κε ηηο νκνηόηεηεο ηνπο θαη κεηά ζα ηηο
ζρεδηάζνπκε ζε ραξηί Α4. ηε ζπλέρεηα ζα αθνύζνπκε ην ηξαγνύδη θαη ζα θάλνπκε ηηο θηλήζεηο
ζύκθσλα κε ηηο νκάδεο γξαθεκάησλ θαη ηε ζεηξά πνπ ηνπνζεηήζεθαλ.
6. Γίλεηαη ζπδήηεζε θαηά πόζν νη θηλήζεηο ηόζσλ δηαθνξεηηθώλ αηόκσλ κπνξνύλ λα είλαη ηόζν
παξόκνηεο ε κηα κε ηελ άιιε θαη πσο ζα κπνξνύζαλ λα κεηαηξαπνύλ ζε έλα γξάθεκα ην νπνίν
ζα εμαθνινπζεί λα αλαπαξηζηά ηελ θίλεζε θάζε παηδηνύ.
Αλακελόκελα αποηειέζκαηα
Σα παηδηά ζα παξνπζηάζνπλ ηελ θίλεζε ηνπο κε γξαθηθά ζύκβνια ζύκθσλα κε ηα ξπζκηθά θαη κεισδηθά
ζηνηρεία πνπ εκπεξηέρνληαη ζην ξεθξέλ, θαη έηζη ζα δείμνπλ ηελ ηθαλόηεηα ηνπο λα αλαγλσξίδνπλ ηέηνηα
παξόκνηα ζηνηρεία ζε δηαθνξεηηθέο γξαθηθέο αλαπαξαζηάζεηο. Μπνξνύλ λα εθθξάζνπλ πνιιά
παξαδείγκαηα πξόζζεζεο ζπλδένληαο ηα κε ηα καζεκαηηθά θαη ηε κνπζηθή.
Πλάνο μαθήμαηορ 3: Σςνάνηηζη Ιηαλίαρ και Κύππος
Μοσζηθοί ζηότοη
Σα παηδηά αλακέλεηαη:
1. Να εκπεδώζνπλ ην θππξηαθό ηξαγνύδη, ζε κεισδηθό αιιά θαη ζε ξπζκηθό επίπεδν.
2. Να γλσξίζνπλ ην αζζύκεηξν κέηξν ησλ 7/8 ην νπνίν ραξαθηεξίδεη ηελ Ειιεληθή θαη Θζπαληθή
κνπζηθή.
3. Να παξνπζηάζνπλ κνξθέο (αηνκηθή εκπεηξία) θαη δξάζεηο (εκπεηξία ζε δεπγάξηα ή κηθξέο νκάδεο)
κέζα από ηε ρξήζε ηνπ ζώκαηνο, θαη λα ηηο ζπλδένπλ κε ηηο γξαθηθέο αλαπαξαζηάζεηο ηνπο ή ηηο
ιεθηηθέο εθθξάζεηο ηνπο.
4. Να δηαθξίλνπλ ην ηειεπηαίν beat ηνπ αζζύκεηξνπ κέηξνπ θαη λα ην ηνλίζνπλ κε κηα
ζπγθεθξηκέλε δξάζε (πήδεκα, λα πηάζνπλ ηε κύηε ηνπο, ρηύπεκα ρεξηώλ, λα κείλνπλ αθίλεηνη).
5. Να βηώζνπλ ηε δηαθνξά κεηαμύ θίλεζεο θαη αθηλεζίαο.
6. Να δηαθξίλνπλ δηαθνξέο θαη νκνηόηεηεο κεηαμύ ηνπ Νηίιη ληίιη θαη ηνπ Alla Fiera dell’ Est.
7. Να δεκηνπξγήζνπλ θαη λα αθνινπζήζνπλ κηα άηππε παξηηηνύξα ζπγρσλεύνληαο όια ηα ζηνηρεία
πνπ πξνέξρνληαη θαη από ηα δύν πιηθά.
8. Να θηηάμνπλ ostinato θαη ξπζκηθά κνηίβα ζην κέηξν 7/8 κε ην ζώκα ηνπο ή κε κηθξά όξγαλα θαη
λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ ίδηα ζπλνδεία θαη γηα ηα δύν κνπζηθά πιηθά (Νηίιη ληίιη θαη Alla Fiera
dell’ Est).
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Περηγραθή καζήκαηος, πορείας θαη ζηραηεγηθής
1. Αθνύ ραηξεηίζνπκε ηα παηδηά ζπκόκαζηε ηε δξαζηεξηόηεηα πνπ είρακε θάλεη κε ηελ ηζηνξία ηνπ
Νηίιη ληίιη κε ηα δώα θαη ηνπο ραξαθηήξεο πνπ κπνξεί λα βξνύκε ζηελ ηζηνξία θαη κεηά παίδνπκε
έλα παηρλίδη κε «επαλαιακβαλόκελα ζρήκαηα» (νζηηλάηη) ζε κέηξν 7/8 όπνπ ζην ηέινο ηνπ
παηρληδηνύ ηα παηδηά ζα πξέπεη λα «παγώλνπλ» πξνζπαζώληαο λα κηκεζνύλ ην ζρήκα από θάηη ην
νπνίν ζα εηζεγεζνύκε ζηελ αξρή ηνπ παηρληδηνύ.
Υνπ θαη πεδάσ ρνπ! (Υνξνπήδεκα πάλσ θαη θάησ)
Πνπ θαη αγγίδσ Πνπ (Αο αθνπκπήζνπκε κε ην δάρηπιν ηε κύηε καο)
Κιαπ παιακάθηα θιαπ (Αο ρηππήζνπκε παιακάθηα)
νπ θαη παγώλσ ζηνπ!!!
(Θα πξέπεη λα παγώλνπκε ηειείσο ζαλ αγάικαηα ζε ζηάζε ηέηνηα ώζηε λα κηκνύκαζηε απηό πνπ
πξόηεηλε ε νκάδα πξνεγνπκέλσο – όπσο έλα πνπιί ή έλα ζθύιν – θάλνληαο έηζη εμάζθεζε ζην
ξπζκηθό κέηξν ησλ 7/8. Αθνύ παίμνπκε κε ηα ζρήκαηα κπνξνύκε λα θαιέζνπκε ηα παηδηά λα
αλαπαξαζηήζνπλ ζθελέο δξάζεο ζε δεπγάξηα (γηα παξάδεηγκα δώα λα αγθαιηάδνληαη).

2. Θα θαιέζνπκε ηα παηδηά λα αθνινπζήζνπλ ηε ζπκβνιηθή αλαπαξάζηαζε ησλ αληηθεηκέλσλ θαη
αηόκσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ηζηνξία ηνπ Νηίιη ληίιη, ελώ κπνξνύκε λα ηνπο βνεζήζνπκε
ππνζηεξηθηηθά κε πξνηάζεηο γηα ζρεκαηηζκνύο.
3. Θα ηνπνζεηήζνπκε ηηο δσγξαθηέο ζε ζεηξά, αιιάδνληαο ηε ζεηξά εκθάληζεο ησλ ραξαθηήξσλ
ζύκθσλα κε ην πώο παξνπζηάδνληαη ζηελ ηζηνξία (πνληίθη, γάηα, ζθύινο, κπαζηνύλη, θιπ.) θαη
ζε έλα ραξηί Α4, ην νπνίν ζα ζπκβνιίδεη ηελ έλσζε ησλ παξόκνησλ θηλήζεσλ πνπ
παξνπζηάζηεθαλ γξαθηθά από ηα παηδηά.
4. Αο αθνύζνπκε μαλά ην ηξαγνύδη, θαζώο ζα κηκνύκαζηε κε ην ζώκα καο ην ραξαθηήξα πνπ
εκθαλίδεηαη θάζε θνξά θαη θαίλεηαη θαη ζηε δσγξαθηά ζα εκθαλίδεηαη ην γξαθηθό ζύκβνιν ην
νπνίν ζα αλαπαξηζηά ην ξεθξέλ. Έηζη πξνζθέξεηαη ε επθαηξία ζηα παηδηά λα ηξαγνπδήζνπλ ην
8
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ξεθξέλ θαη λα εθθξαζηνύλ ηαπηόρξνλα θαη θηλεηηθά: απηό ζα βνεζήζεη λα θαηαλνήζεη ν
εθπαηδεπηηθόο ηελ αθξίβεηα ζηνπο ηνληζκνύο ηνπ κέηξνπ θαζώο θαη ην επίπεδν ζπληνληζκνύ
κεηαμύ θίλεζεο, θσλεηηθήο έθθξαζεο θαη ζσζηήο πξνθνξάο.

5. πδεηάκε κε ηα παηδηά ηελ ηειεπηαία δξαζηεξηόηεηα θαη ηα ξσηάκε ηη ηνπο άξεζε πεξηζζόηεξν
θαη ηη ζα ήζειαλ λα αιιάμνπλ.
6. Αλ θαλέλα παηδί δε ζειήζεη λα κνηξαζηεί κε ηελ ηάμε κηα πξνζσπηθή εκπεηξία αλαθνξηθά κε
παξόκνηα ηξαγνύδηα γλσζηά ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ, ηόηε παξνπζηάδνπκε ην ηξαγνύδη Alla Fiera
dell’Est, ιέγνληαο ζηα παηδηά ηελ ηζηνξία πίζσ από απηό θαη ηξαγνπδώληαο εθθξαζηηθά κε ηε
θσλή καο έλα κέξνο ηνπ, παξαηεξώληαο ηαπηόρξνλα ηηο αληηδξάζεηο ηνπο.
7. Αθνύκε ερνγξαθεκέλν ην ηξαγνύδη θαη θαινύκε ηα παηδηά λα αθνύζνπλ θαη λα βξνπλ νκνηόηεηεο
θαη δηαθνξέο κεηαμύ απηνύ ηνπ ηξαγνπδηνύ θαη ηνπ πξνεγνύκελνπ: αλ πξόθεηηαη γηα παηδηά πνπ
δελ είλαη από Θηαιία, ηόηε δίλεηαη θαηά ηελ αθξόαζε ε εξκελεία ησλ ηηαιηθώλ ζηίρσλ. Από
κνπζηθή άπνςε ηα παηδηά ζα κπνξέζνπλ λα θαηαλνήζνπλ ηε δνκή ζε θόξκα ξνληό θαη ηελ
παξνπζία κηαο κνπζηθήο «πξόζζεζεο», έηζη ζα εμαζθεζνύλ ζε κηα εκπεηξία πξνζεθηηθήο
αθξόαζεο.
8. Λέκε ζηα παηδηά πσο μεηπιίγεηαη ε δξάζε ζην ηξαγνύδη θαη νλνκαηίδνπκε όινπο ηνπο
ραξαθηήξεο. Ρσηάκε ηα παηδηά αλ ε δηαθνξεηηθή κνπζηθή θαη γιώζζα, αθόκα θη αλ ην
αθεγεκαηηθό πεξηερόκελν είλαη ίδην. Ξππλά δηαθνξεηηθά αηζζήκαηα θαη ζπλαηζζήκαηα ζε
απηνύο θαη αλ λαη, ηόηε γηαηί ζπκβαίλεη απηό;
9. Θπκόκαζηε καδί κε ηα παηδηά ηελ έλλνηα ηεο «θιηκάθσζεο/πξόζζεζεο», ηελ νπνία ζπλαληήζακε
θαη ζηα δύν ηξαγνύδηα κε αθξηβώο όκνην ηξόπν θαη ηνπο θαινύκε λα αθνύζνπλ θαη λα
επαλαιάβνπλ ηα νλόκαηα ησλ αληηθεηκέλσλ θαη ραξαθηήξσλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζην ηξαγνύδη,
ζηελ απζεληηθή γιώζζα ζπλδένληάο ηα μαλά κε ηηο δσγξαθηέο.
10. Θα κπνξνύζακε λα ηειεηώζνπκε ην κάζεκα κε ηνλ δάζθαιν λα ηξαγνπδά ην ηξαγνύδη θαη λα
εηζεγείηαη ζηα παηδηά λα δώζνπλ κηα πηζαλή εξκελεία: Οη δσγξαθηέο ζα κπνξνύζαλ λα δνζνύλ
ζε θάπνηα παηδηά, ν δάζθαινο λα ηξαγνπδά ηηο ζηξνθέο (ή λα αθνπζηεί ε ερνγξάθεζε) θαη όηαλ
ην δών, ν ραξαθηήξαο ή ην αληηθείκελν αλαθεξζεί ζην ηξαγνύδη, ην παηδί πνπ θξαηά ηελ
αληίζηνηρε εηθόλα ζα πξέπεη λα ζηαζεί όξζην ή λα ζηαζεί ζε κηα πξνθαζνξηζκέλε ζέζε. Έηζη
δεκηνπξγείηαη κηα δσληαλή παξηηηνύξα ε νπνία επηηξέπεη ζηα παηδηά λα νπηηθνπνηήζνπλ «θπζηθά
ζην ρώξν» ηελ έλλνηα ηεο «πξόζζεζεο».
11. Σα παηδηά ηα νπνία δελ έρνπλ κηα δσγξαθηά ζηα ρέξηα ηνπο κπνξνύλ λα ζπλνδεύζνπλ ην ξεθξέλ
κε θξνπζηά όξγαλα ή παίδνληαο θξνπζηά ζώκαηνο, κόλα ηνπο ή ζε δεπγάξηα ζην ξπζκό ησλ 7/8
πνπ είρακε θάλεη ζηηο πξνεγνύκελεο δξαζηεξηόηεηεο. Εδώ κπνξνύκε λα ηνπο δώζνπκε ηε
δπλαηόηεηα λα κεγαιώζνπλ ή λα δηαλζίζνπλ ην νζηηλάην κε δηθά ηνπο ξπζκηθά κνηίβα. Απηό ζα
επηηξέςεη ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθό λα ειέγμεη ην επίπεδν θαηαιιειόηεηαο ησλ ξπζκηθώλ κνηίβσλ
πνπ πξνηάζεθαλ θαη αλ είλαη απαξαίηεην λα εληζρύζεη ηα παηδηά πεξαηηέξσ. Όηαλ ην ηξαγνύδη
καο ηειεηώζεη ζα δεηήζνπκε από ηα παηδηά λα κελ ζηακαηήζνπλ λα παίδνπλ, αιιά λα ζπλερίζνπλ
λα θξαηάλε ην ξπζκό 7/8 ζηαζεξό ζην ζώκα ηνπο ή ζηα όξγαλα πνπ παίδνπλ.
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12. Σξαγνπδάκε ην Νηίιη ληίιη θάλνληαο ηα παηδηά λα επηθεληξσζνύλ ζην γεγνλόο όηη κε ηνλ ίδην
ξπζκό κπνξνύκε λα ηξαγνπδήζνπκε θαη ηα δύν ηξαγνύδηα. Θα επεθηαζνύκε πάλσ ζε απηή ηελ
αλαθάιπςε από ην επόκελν καο κάζεκα!
Αλακελόκελα αποηειέζκαηα
 Να δεκηνπξγεζεί κηα άηππε παξηηηνύξα κε βάζε ηελ εμέιημε ηνπ ηξαγνπδηνύ θαη ηε δνκή ηνπ:
ζηξνθή/ξεθξέλ.
 Να αλαπαξαζηήζνπλ ηα παηδηά ηελ έλλνηα ηεο πξόζζεζεο/θιηκάθσζεο κέζα από κηα νπηηθή
ζσκαηηθή εκπεηξία ζην ρώξν, δεκηνπξγώληαο κηα «δσληαλή» παξηηηνύξα όπνπ θάζε παηδί κπνξεί
λα βηώζεη.
 Να εθηειέζνπλ ηελ ίδηα ξπζκηθή ζπλνδεία κε αθξίβεηα (κε ζηαζεξά ρηππήκαηα ή ξπζκηθά κνηίβα,
νζηηλάην, ηα νπνία εηζεγνύληαη ηα παηδηά), θαζώο ηξαγνπδνύλ ηα δύν ηξαγνύδηα ζπγρσλεπκέλα.
 Να ζπληνληζηνύλ ηξαγνπδώληαο ην ηξαγνύδη ζηε ζσζηή ηνληθόηεηα θαη ζπλδπάδνληάο ην κε
θίλεζε.
Αποδεηθηηθά ζηοητεία κάζεζες
Σα παηδηά κπνξνύλ λα αθνύζνπλ ή λα ηξαγνπδήζνπλ ην ηξαγνύδη Alla Fiera dell’Est.
Σξαγνπδνύλ ην ξεθξέλ ηνπ θππξηαθνύ ηξαγνπδηνύ ζπληνλίδνληαο ην ηξαγνύδη κε θηλήζεηο.
Μπνξνύλ λα θηλνύληαη ζην ρώξν θαη λα επηιέγνπλ ή λα αθνύλε ή λα αθνινπζνύλ κηα άηππε παξηηηνύξα
πνπ παξνπζηάδεηαη ζην πάησκα ή ζηνλ ηνίρν.
Πλάνο μαθήμαηορ 4: Δημιοςπγώνηαρ μια διαπολιηιζμική εκηέλεζη
Μοσζηθοί ζηότοη
Σα παηδηά αλακέλεηαη:
1. Να δεκηνπξγήζνπλ κηα γιώζζα θαη έλα κνπζηθό γεγνλόο ζπγρσλεύνληαο ηα δύν δηαθνξεηηθά
πιηθά ζε έλα ζηπι ην νπνίν ζα επηιέμνπλ ηα παηδηά από κόλα ηνπο.
2. Να θηηάμνπλ κηα άηππε παξηηηνύξα, ζπγρσλεύνληαο όια ηα δηαθνξεηηθά κνπζηθά, θηλεηηθά,
γξαθηθά θαη θαιιηηερληθά ζηνηρεία πνπ πξνέθπςαλ από ην πξνεγνύκελν κάζεκα.
3. Να εθηειέζνπλ έλα λέν κνπζηθό δηαπνιηηηζκηθό πιηθό βαζηζκέλν ζηελ άηππε παξηηηνύξα πνπ
δεκηνύξγεζαλ ηα παηδηά ζηελ ηάμε, ώζηε λα ην κνηξαζηνύλ ηειηθά κε ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο.
Περηγραθή καζήκαηος, πορείας θαη ζηραηεγηθής
1. Αθνύ ραηξεηίζνπκε ηα παηδηά, μεθηλάκε από ηελ αλαθάιπςε πνπ θάλακε ζην πξνεγνύκελν
κάζεκα: πνπ αθνξά ην ίδην ξπζκηθό κνηίβν ην νπνίν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζηα δύν
ηξαγνύδηα: ην ειιεληθό θαη ην ηηαιηθό. Θα ζπκίζνπκε ζηα παηδηά ην μόξθη (ην ξπζκηθό κνηίβν
πνπ ραξαθηεξίδεη ην ξεθξέλ ηνπ Νηίιη ληίιη) θαη απηό ζα ηνπο βνεζήζεη λα δηαηεξήζνπλ έλα
ζηαζεξό παικό κε ην ζώκα ή ζηα κνπζηθά όξγαλα ή ζε άιια αληηθείκελα.
2. Καζώο ηα παηδηά παίδνπλ ην νζηηλάην, ν δάζθαινο κπνξεί λα πξνζπαζεί λα ηξαγνπδά θάπνηα
κηθξά ηκήκαηα θαη από ηα δύν ηξαγνύδηα.
3. Θα ζπδεηήζνπκε κε ηα παηδηά ώζηε λα δεκηνπξγήζνπκε έλα λέν ηξαγνύδη ην νπνίν ζα
πεξηιακβάλεη ζηνηρεία θαη από ηα δύν ηξαγνύδηα, έρνληαο ζην κπαιό καο ην γεγνλόο όηη ε
ηζηνξία ηνπο είλαη βαζηθά ίδηα, θαζώο θαη ε δνκή ηνπο. Αθόκα θαη ρσξίο λα ξσηήζνπκε ηα
παηδηά, κπνξνύκε λα δνύκε όηη ε κόλε βαζηθή δηαθνξά ησλ δύν ηξαγνπδηώλ είλαη ε αξρή ηνπο:
ζπγθεθξηκέλα ζην θππξηαθό ηξαγνύδη ν θεληξηθόο ραξαθηήξαο ζηελ αξρή είλαη ε θνπέια πνπ
θεληά έλα νιόρξπζν καληήιη, ελώ ζην ηηαιηθό ηξαγνύδη ν θύξηνο ραξαθηήξαο ζηελ αξρή ηνπ
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ηξαγνπδηνύ είλαη ν παηέξαο ν νπνίνο πάεη ζηελ αγνξά γηα λα αγνξάζεη έλα πνληίθη κε δπν
λνκίζκαηα.
4. Θα θαιέζνπκε ηα παηδηά λα βξνπλ κηα θαηλνύξγηα αξρή, πνπ λα πξνθύπηεη από ηε ζπγρώλεπζε
ησλ δύν ηξαγνπδηώλ. Θα ηνπο βνεζήζνπκε ζηε δεκηνπξγία ηνπο απιά ζπληνλίδνληαο ηηο ηδέεο
ηνπο, ρσξίο λα επεξεάζνπκε ην πεξηερόκελν ηνπο. Η θνηλή ηζηνξία πνπ μεηπιίγεηαη παξαθάησ θαη
ζηα δύν ηξαγνύδηα κπνξεί λα ελαιιάζεηαη κηα ε ηηαιηθή ζηξνθή θαη κηα ην θππξηαθό ξεθξέλ ή
αλάπνδα. ηελ πξώηε πεξίπησζε ηόηε ζα κπνξνύζακε όηαλ αθνύγεηαη ην θππξηαθό ξεθξέλ λα
παξαζέζνπκε ηελ άηππε παξηηηνύξα πνπ είρακε δεκηνπξγήζεη γηα απηό, ε νπνία ζα κπνξνύζε λα
ηξνπνπνηεζεί. Θα κπνξνύζαλ λα ηνπνζεηεζνύλ θαη πάιη ζηε ζεηξά νη δσγξαθηέο αιιά ην
θππξηαθό ξεθξέλ λα ππάξρεη γξακκέλν ζε ραξηί Α4.

5. Μόιηο απνθαζηζηεί από ηελ νκάδα ε θαηλνύξγηα αξρή ζην ηξαγνύδη πξνζπαζνύκε λα ηε
κεινπνηήζνπκε ρξεζηκνπνηώληαο ηειείσο δηαθνξεηηθό ύθνο από απηό πνπ ππάξρεη ζηα δύν
ηξαγνύδηα, όπσο ξαπ ή ζα κπνξνύζακε απιά λα ην απαγγείινπκε θαη κεηά λα ην ηξαγνπδήζνπκε
όηαλ πιένλ μεθηλήζεη ε πξόζζεζε ζηίρσλ.
6. ε απηό ην ζεκείν θαζόκαζηε καδί κε ηα παηδηά θαη εμεηάδνπκε καδί ηνπο όια ηα ζηνηρεία πνπ ζα
κπνξνύζακε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ζηελ εθηέιεζε πνπ αθνξά ζηε ζπλάληεζε ησλ δύν
ηξαγνπδηώλ:
α. Μηα λέα αξρή πνπ δεκηνπξγήζακε εκείο θαη ζηελ νπνία βάιακε κνπζηθή ή απαγγείιακε
(απηή ηε λέα αξρή κπνξνύκε λα ηελ γξάςνπκε θαη λα ηελ δηαβάζνπκε ζηε κεηξηθή καο
γιώζζα: απηό ζα ζεκαίλεη όηη αλ απηή ε δξαζηεξηόηεηα γίλεη ζηελ Θζπαλία, ηόηε ζε έλα
κόλν ηξαγνύδη ζα ζπλαληήζνπκε ηξεηο δηαθνξεηηθέο γιώζζεο).
β. Έλα ηξαγνύδη ην νπνίν επηηξέπεη ηε ζπλάληεζε ησλ ηηαιηθώλ ζηξνθώλ κε ην ειιεληθό
ξεθξέλ.
γ. ρέδηα θαη δσγξαθηέο πνπ αλαπαξηζηνύλ ηνπο ραξαθηήξεο θαη από ηηο δύν ηζηνξίεο θαη
ηα ραξηηά Α4 ζηα νπνία έρνπκε γξακκέλνπο ηνπο ζηίρνπο από ην θππξηαθό
ξεθξέλ/μόξθη, ζηελ απζεληηθή γιώζζα.
δ. Η αλαπαξάζηαζε κε ην ζώκα ζην ρώξν ηεο έλλνηαο ηεο πξόζζεζεο.
7. Αο δεκηνπξγήζνπκε κηα λέα άηππε παξηηηνύξα πνπ ζα μεθηλά κε ηε λέα αξρή ηελ νπνία
δεκηνύξγεζαλ ηα παηδία πην πξηλ θαη ζα εληαρζεί κέζα ζηηο ππόινηπεο αλαπαξαζηάζεηο.
8. Θα θηηάμνπκε καδί κε ηα παηδηά κηα νπηηθή αλαπαξάζηαζε ηεο πξόζζεζεο ηνπ κνπζηθνύ καο
πιηθνύ. Η παξηηηνύξα ζα αλαπηπρζεί ζην πάησκα θαη πίζσ από θάζε δσγξαθηά ζα ζηέθεηαη κηα
κηθξή νκάδα παηδηώλ πνπ ζα αλαπαξηζηνύλ ην αληίζηνηρν δών ή ραξαθηήξα. Σα παηδηά ζα
ζηέθνληαη θαζώο ηξαγνπδνύλ ή απαγγέινπλ ηε δηθηά ηνπο αξρή ζην ηξαγνύδη θαη ζα μεθηλήζνπλ
λα ηξαγνπδάλε ην ηξαγνύδη (κπνξνύλ λα ηξαγνπδνύλ πάλσ ζε κηα νξρεζηξηθή κνπζηθή βάζε,
θαξαόθε, κπνξνύλ λα ηξαγνπδήζνπλ a cappella ή λα αθνύζνπλ ηνλ δάζθαιν λα ηξαγνπδά ηηο
ζηξνθέο θαη λα ηξαγνπδήζνπλ κόλν ζην ξεθξέλ) θαη θάζε θνξά πνπ αλαθέξεηαη έλα δών,
ραξαθηήξαο ή αληηθείκελν ε αληίζηνηρε νκάδα ζα πξέπεη λα θαζίζεη θάησ. Καζώο ην ηξαγνύδη
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έγηλε όιν θαη πην κεγάιν θαη πξνζηίζεληαη θη άιινη ραξαθηήξεο ζα απμάλεηαη θαη ν αξηζκόο ησλ
παηδηώλ πνπ θάζνληαη ελώ ηα όξζηα παηδηά όιν θαη ζα ιηγνζηεύνπλ.
Μέρξη ην ηέινο ηνπ ηξαγνπδηνύ όια ηα παηδηά ζα είλαη θαζηζκέλα θάησ πίζσ από ηελ παξηηηνύξα
γηα λα ηξαγνπδήζνπλ όινη καδί ην ηειεπηαίν ξεθξέλ.
Τειηθό αλακελόκελο αποηέιεζκα, αποδεηθηηθά ζηοητεία θαη κοίραζκα
Μαδί κε ηα παηδηά ζα θηηάμνπκε πνιιέο άηππεο παξηηηνύξεο, νη νπνίεο ζα δεκηνπξγεζνύλ απνθιεηζηηθά
από ηα ίδηα ηα παηδηά πνπ ζα θηηάμνπλ ηηο δσγξαθηέο θαη ζα αλαπαξαζηήζνπλ ηηο θηλήζεηο ηνπο κέζα από
γξαθήκαηα. Σα παηδηά ζα είλαη επίζεο ηθαλά λα αθνινπζνύλ απηέο ηηο παξηηηνύξεο ηηο νπνίεο
δεκηνύξγεζαλ κε ηξαγνύδη θαη θίλεζε. Σα παηδηά ζα παξνπζηάζνπλ ην ηειηθό δξώκελν θαη ζα
ζπληνλίζνπλ, ηελ αηνκηθή ηνπο θίλεζε θαη ηε ξπζκηθή ηνπο ζπλνδεία ρξεζηκνπνηώληαο δηαθνξεηηθέο
ρξνηέο (θξνπζηά ζώκαηνο θαη θξνπζηά κνπζηθά όξγαλα).
Η δηδαθηηθή ελόηεηα κπνξεί λα ηειεηώζεη κε ηα παηδηά λα παξνπζηάδνπλ ην ηειηθό δεκηνύξγεκα ηνπο ελώ
ζα κνηξαζηνύλ κε ηνπο γνλείο ηνπο ηελ εκπεηξία ηνπο από όιε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ην πώο
έθηαζαλ ζηελ ηειηθή παξνπζίαζε. Έηζη νη νηθνγέλεηεο ζα εκπιαθνύλ ζηελ ζπλνιηθή δηαδηθαζία αθνύ
κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ θαη λα ηξαγνπδήζνπλ θαη απηνί ην ξεθξέλ ή λα παίμνπλ έλα ξπζκηθό νζηηλάην
ζε ζηαζεξό ξπζκό ζην κέηξν ησλ 7/8. Ωο εθ ηνύηνπ ηα παηδηά ζα κπνξέζνπλ λα κνηξαζηνύλ ηνπο
αλαζηνραζκνύο ηνπο γηα ηελ επθαηξία πνπ είραλ λα θαηαλνήζνπλ ην πώο δύν δηαθνξεηηθέο κνπζηθέο
ηαπηόηεηεο κπνξνύλ λα ζπγρσλεπηνύλ θαη λα παηρηνύλ καδί ώζηε λα δεκηνπξγεζεί κηα λέα, πνπ ζέβεηαη
ηαπηόρξνλα θαη ηηο άιιεο δύν.
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