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ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ
Μια ζςγκπιηική μελέηη μοςζικών ζηοισείων (πςθμόρ, ηασύηηηα, ζηοισεία δςναμικήρ, μελωδικό
πεπίγπαμμα) και μοςζικών ζηιλ επμηνείαρ καηά μήκορ ηηρ εςπωπαϊκήρ μεζογειακήρ πεπιοσήρ.
Ο Γόνηρ o Υελιδόνηρ και η Ρία η Ποςμποςπία1
Αύπα Πιεπίδος κοςηέλλα
Μοςζικοί ζηόσοι
Σα παηδηά αλακέλεηαη λα:
1. Αλαγλσξίζνπλ θαη λα δηαθξίλνπλ αθνπζηηθά ηηο κνπζηθέο δνκέο ησλ κέηξσλ 6/8, 5/8 7/8, 4/4, 2/4
πνπ ζπλαληώληαη ζην κνπζηθό πιηθό ηεο δηδαθηηθήο ελόηεηαο κέζσ δξαζηεξηνηήησλ
ζηνρεπόκελεο αθξόαζεο
2. Απνθηήζνπλ επίγλσζε ησλ δηαθνξεηηθώλ κνπζηθώλ δνκώλ ησλ 6/8, 5/8 7/8, 4/4, 2/4 πνπ
βξίζθνληαη ζην κνπζηθό πιηθό ηεο δηδαθηηθήο ελόηεηαο κέζσ ηεο ρξήζεο ostinati θαη κεισδηθώλ
κνηίβσλ.
3. Αλαπαξάγνπλ ηηο ξπζκηθέο δνκέο ησλ 6/8, 5/8 7/8, 4/4, 2/4 πνπ βξίζθνληαη ζην κνπζηθό πιηθό ηεο
δηδαθηηθήο ελόηεηαο κέζσ δξαζηεξηνηήησλ ελεξγεηηθήο θαη εθηειεζηηθήο αθξόαζεο.
4. Γηαθξίλνπλ αθνπζηηθά ηηο θξάζεηο θαη ηα δηαθνξεηηθά ηκήκαηα ηνπ κνπζηθνύ πιηθνύ ηεο
δηδαθηηθήο ελόηεηαο.
5. Αλαπαξάγνπλ ηηο θξάζεηο θαη ηκήκαηα/κέξε (AABB, AB, ABA) ηνπ κνπζηθνύ πιηθνύ κέζσ
απηνζρέδηαο θίλεζεο, ρνξεπηηθήο θίλεζεο θαη ελόξγαλεο ελνξρήζηξσζεο θαηάιιειεο γηα ηελ
αηζζεηηθή έθθξαζε ηνπ πιηθνύ.
6. Σξαγνπδνύλ ζσζηά θαη κε εξκελεία επηιεγκέλεο θξάζεηο, ιέμεηο θαη κεισδηθά κνηίβα ηνπ
κνπζηθνύ πιηθνύ.
7. Αλαπαξάγνπλ ηηο αιιαγέο θαη αληηζέζεηο ησλ δηαθνξεηηθώλ κνπζηθώλ ζηηι, δπλακηθώλ ζηνηρείσλ
θαη ηαρπηήησλ.
8. Aπμήζνπλ ηε ζπγθξηηηθή ηνπο επαηζζεηνπνίεζε θαη επηδεηθλύνπλ πώο ν ξπζκόο, ε ηαρύηεηα θαη
ε θξαζηηθή δηαηύπσζε έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί δηαθνξεηηθά από θάζε ρώξα θαη κνπζηθή παξάδνζε
ζηελ κεηάδνζε ελλνηώλ θαη ζπλαηζζεκάησλ.
9. Δπηδεηθλύνπλ ηέηνηνπ είδνπο αληηζέζεηο ζηνπο απηνζρεδηαζκνύο ηνπο (ζσκαηηθνύο, ελόξγαλνπο
θαη θσλεηηθνύο .
10. Καζνξίδνπλ δηαθνξεηηθέο κνπζηθέο ηαπηόηεηεο γηα ηνπο εαπηνύο ηνπο θαη ν έλαο ζηνλ άιιν ζηελ
αλαπαξαγσγή θαη πεξαηηέξσ δεκηνπξγία κνπζηθώλ παξαζηάζεσλ κε ην κνπζηθό πιηθό.
11. πλζέηνπλ θαη ελνξρεζηξώλνπλ κνπζηθά ην παξακύζη αλαπηύζζνληαο δηάθνξεο κίλη-νιηζηηθέο
εθδειώζεηο πνπ εθπξνζσπνύλ ηηο δηαθνξεηηθέο ζθελέο ηεο πινθήο.
12. Δπηδεηθλύνπλ ζπλεηδεηή πξνζπάζεηα δηόξζσζεο, ξύζκηζεο θαη βειηίσζεο ησλ κνπζηθώλ ηνπο
δεμηνηήησλ.
Κοινωνικο-πολιηιζμικοί ζηόσοι
Σα παηδηά αλακέλεηαη λα:
1. πδεηνύλ ην έζηκν ησλ αλνημηάηηθσλ θαιάλησλ ζηνλ Διιεληθό πνιηηηζκό θαη λα ζπδεηνύλ ην
λόεκα ηνπ θαιάληνπ ηνπ Υειηδνλίζκαηνο.
2. πδεηνύλ ηε ζρέζε κεηαμύ ηνπ εξρνκνύ ηεο άλνημεο θαη ησλ ρειηδνληώλ.

Παξόιν πνπ ε δηδαθηηθή ελόηεηα απνηειείηαη από έμη καζήκαηα ν/ε εθπαηδεπηηθόο κπνξεί λα επηιέμεη λα ηελ
επεθηείλεη, λα πξνζζέζεη ή λα αθαηξέζεη θάπνηα κέξε.
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3. πδεηνύλ ην πεξηερόκελν ηνπ ηξαγνπδηνύ ζε ζρέζε κε άιια έζηκα πνπ ζρεηίδνληαη κε απηά ηα
δύν ζηνηρεία.
4. πδεηνύλ ην λόεκα ηνπ ηξαγνπδηνύ Η Μποςμποςπία θαη ηηο πνηεηηθέο αλαθνξέο ζην πεξηερόκελν
ηνπ.
5. πδεηνύλ όηη ην ηξαγνύδη Η Μποςμποςπία ηξαγνπδηέηαη ζηελ Κππξηαθή δηάιεθην πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη κόλν ζην λεζί ηεο Κύπξνπ.
6. πδεηνύλ ην λόεκα ησλ λαλνπξηζκάησλ, ηνλ ζπλαηζζεκαηηθό ηνπο ραξαθηήξα, ην ερόρξσκα ηεο
θσλήο θαη ηε κνπζηθή ηνπο εξκελεία ώζηε λα εξεκνύλ ην κσξό θαη λα ην θαινύλ λα θνηκεζεί.
7. πδεηνύλ ην ρνξεπηηθό θαη πνιηηηζκηθό λόεκα ηνπ θππξηαθνύ ρνξνύ ηεο Σαηζιάρ θαη ηελ
πξνέιεπζή ηνπ.
8. πζρεηίδνπλ ην λόεκα ηνπ ρνξνύ θαη ηνπ βηξηνπόδηθνπ/δεμηνηερληθνύ ηνπ ραξαθηήξα κε άιινπο
παξόκνηνπο ρνξνύο από ηελ επαξρία/ρώξα ηνπο.
9. πδεηνύλ ηε ζρέζε ηνπ ρνξεπηή κε ην θνηλό θαζώο ηα δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ ρνξνύ μεδηπιώλνληαη
ζε ζρέζε κε ηνπο απηνζρεδηαζκνύο ηνπ ρνξεπηή.
10. πδεηνύλ ηελ έλλνηα ηεο δεμηνηερλίαο ζε παξαδνζηαθνύο ρνξνύο όπσο ε ηαηζιά θαη άιινπο
γλσζηνύο ρνξνύο.
11. Αλαπηύμνπλ κηα αξρηθή επίγλσζε όζνλ αθνξά ηελ επηθνηλσλία ηνπ ρνξεπηή κε ην θνηλό.
12. Δληνπίδνπλ ζηνλ ράξηε ην λεζί ηεο Κύπξνπ, ηελ Ηζπαλία θαη ηε ρώξα ησλ Βάζθσλ θαη
αληηιακβάλνληαη ην γεσγξαθηθό ρώξν ηεο Μεζνγείνπ ζάιαζζαο θαη ηε ζρέζε ηεο κε ηε ζηεξηά.
13. πδεηνύλ ηελ έλλνηα ηεο πξνθεηείαο / καληείνπ.
14. Δληνπίζνπλ ηε ρώξα ησλ Βάζθσλ θαη λα ζπδεηήζνπλ θάπνηα γη’ απηή.
15. πδεηήζνπλ γηα ην δέληξν ηεο ειηάο, ηα παξάγσγα θαη ηε ρξεζηκόηεηά ηνπ ζηε δσή ησλ
Μεζνγεηαθώλ αλζξώπσλ ώζηε λα απμεζεί ε εθηίκεζή ηνπο πξνο απηό.
16. Δπηδεηθλύνπλ ηελ θνηλσληθνπνιηηηζκηθή γλώζε πνπ ηνπο έρεη δνζεί θαη πνπ έρεη εμεξεπλεζεί από
απηά ζηελ παξνύζα δηδαθηηθή ελόηεηα.
17. πδεηνύλ ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε Μεζόγεην ζάιαζζα, όπσο ηε ζεκαζία ηεο γηα ηνπο αλζξώπνπο
πνπ δνπλ ζηηο αθηέο ηεο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο, ηξαγνύδηα θαη πνηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε
απηή.
Δκπαιδεςηικοί ζηόσοι
Σα παηδηά αλακέλεηαη λα:
1. Αλαθέξνληαη ζηνλ θόζκν ησλ πεηαινύδσλ, ηε δσή ηνπο θαη ηα δηάθνξα είδε ηνπο κε εηδηθή
αλαθνξά ζηελ Ποςμποςπία.
2. πγθεληξώζνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηε ζεκαζία ηνπ δέληξνπ ηεο ειηάο θαη ησλ παξαγώγσλ ηνπ θαη
λα εθηηκήζνπλ ηηο πνιιαπιέο ηνπ ρξήζεηο ζηε δσή ησλ αλζξώπσλ κέζα από ηνπο αηώλεο.
3. πδεηνύλ ην λόεκα ηεο αιιειεγγύεο θαη βξίζθνπλ ηξόπνπο λα ηελ εθαξκόδνπλ ζηελ
θαζεκεξηλόηεηά ηνπο καδί κε ηνπο θίινπο ηνπο θαη ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο.
4. Αλαπηύζζνπλ κίλη-ηζηνξίεο ζε δηαθνξεηηθέο ζηηγκέο ηνπ παξακπζηνύ πνπ λα ελζσκαηώλνπλ ηελ
έλλνηα ηεο αιιειεγγύεο.
5. πδεηνύλ γηα ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο ζε ζρέζε κε ην κνπζηθό πιηθό θαη πώο ηα κνπζηθά ζηνηρεία
θαη ε εξκελεία ηνπο κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ δηαθνξεηηθά ζπλαηζζήκαηα.
6. Δμεξεπλνύλ, ρεηξίδνληαη θαη επηιέγνπλ, απνξξίπηνπλ, ελεξγεηηθά πξνβιέπνπλ θαη αληηδξνύλ,
δηακνξθώλνπλ ηα καζήκαηα θαη ηελ ηειηθή επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηνπ καζήκαηνο.
7. Δπηδεηθλύνπλ ηθαλόηεηεο ιύζεο πξνβιήκαηνο θαη θξηηηθή ζθέςε.
8. Δπηδεηθλύνπλ θνηλσληθέο δεμηόηεηεο κε ηελ αλάπηπμε θνηλσληθήο ζπλνρήο ζηηο δηάθνξεο
καζεζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο εληόο ησλ κνπζηθώλ δηαδηθαζηώλ.
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9. Αλαπηύζζνπλ θαη εθηεινύλ κηθξέο κνπζηθέο ηζηνξίεο ζε δηαθνξεηηθά ζεκεία ηνπ παξακπζηνύ γηα
λα εκπινπηίζνπλ ηνλ πεξηπεηεηώδε ραξαθηήξα ηνπ θαη λα θαιιηεξγήζνπλ ηε δεκηνπξγηθόηεηά
ηνπο ζε «άγλσζηα κήθε».
Ηλικία ηων παιδιών
5 ½ - 6 ½ ρξόλσλ
Πποϋπάπσοςζερ γνώζειρ και δεξιόηηηερ ηων παιδιών
Σα παηδηά κπνξνύλ λα ρηππήζνπλ ζε παιακάθηα ηνλ ζηαζεξό ξπζκό, ηελ έκθαζε θαη ηηο ιέμεηο ελόο
ηξαγνπδηνύ θαη λα εθηειέζνπλ κεγάιν εύξνο ζσκαηηθώλ θηλήζεσλ. Έρνπλ επίγλσζε ησλ δηαθνξεηηθώλ
εηδώλ αλζξσπίλσλ ζρέζεσλ θαη είλαη ηθαλά λα εθθξαζηνύλ ιεθηηθά ρξεζηκνπνηώληαο πνηθηιία επηζέησλ.
Δίλαη ηθαλά λα εθθξάζνπλ θξηηηθέο απόςεηο θαη θξηηηθή ζθέςε.
Τλικά
Διιεληθό θάιαλην Χελιδόνιζμα
Κππξηαθό ηξαγνύδη Ποςμποςπία
Βάζθηθν λαλνύξηζκα Aurtxo seaskan
Κππξηαθόο ρνξόο ηεο Σαηζιάρ
Όξγαλα ηάμεο κε θαζνξηζκέλε ηνληθόηεηα θαη κε αθαζόξηζηε ηνληθόηεηα, κπιε ειαζηηθό ύθαζκα
(lycra), θνκκάηηα άζπξνπ ραξηηνύ θαη ρξσκαηηζηά κνιύβηα, καξηνλέηα δαρηύινπ ρειηδόλη, καξηνλέηα
δαρηύινπ πεηαινύδα, ράξηηλν θεγγάξη, ήιηνο, ινπινύδηα, εηθόλα πύξγνπ.
σέδιο Μαθήμαηορ 1: Υελιδόνιζμα και ο επσομόρ ηηρ άνοιξηρ
Μοςζικοί ζηόσοι
Σα παηδηά αλακέλεηαη λα:
1. Σξαγνπδνύλ (α) νιόθιεξν ην ηξαγνύδη ή (β) ηε δεύηεξε ιέμε θάζε θξάζεο ή (γ) ηελ ηειεπηαία
θξάζε ηνπ ηξαγνπδηνύ 2.
2. Αξζξώλνπλ ηε θξαζηηθή κεισδηθή δηαηύπσζε ηνπ ηξαγνπδηνύ κε απηνζρέδηεο θηλήζεηο ηνπ
ζώκαηνο ηνπο ή/θαη ηελ αιιαγή ηεο θαηεύζπλζεο ηνπο θαζώο πεηά ην ρειηδόλη.
3. Γείρλνπλ ηνλ δπλαηό παικό θάζε κέηξνπ κε (α) ρηύπεκα ρεξηώλ πξνο ηα πάλσ (β)
αλαζεθώλνληαο νκαδηθά ην ύθαζκα lycra (γ) κε ηε ρξήζε θξνπζηώλ νξγάλσλ κε θαζνξηζκέλε
ηνληθόηεηα θαη κε αθαζόξηζηε ηνληθόηεηα.
4. Eθηεινύλ ην ξπζκό 5/8 ηνπ ηξαγνπδηνύ κέζσ δξαζηεξηνηήησλ αθξόαζεο ζε ζπλδπαζκό κε ηε
ρξήζε θηλήζεσλ θαη νξγάλσλ.
5. Δθθξάδνπλ ηνλ ξέσλ απαιό ραξαθηήξα ηνπ ηξαγνπδηνύ κε ηελ θαηάιιειε θσλεηηθή, νξρεζηξηθή
θαη ζσκαηηθή εξκελεία (α) θαζώο αθνύλε ηελ ερνγξάθεζε ηνπ ηξαγνπδηνύ (β) θαζώο ν/ε
δάζθαινο/α ην ηξαγνπδά καδί κε ηα παηδηά.
6. πδεηνύλ ηελ εξκελεία ηνπ ηξαγνπδηνύ, ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο πξνο απηό θαη παίξλνπλ
απνθάζεηο ζε ζρέζε κε ηνπο κνπζηθνύο ζηόρνπο.
7. πδεηνύλ γηα ηηο δύν δηαθνξεηηθέο ερνγξαθήζεηο ηνπ ηξαγνπδηνύ θαη εθθξάδνπλ πξνζσπηθή
πξνηίκεζε θαη θξηηηθή ζθέςε.

Σα παηδηά πνπ κηινύλ ηελ Διιεληθή γιώζζα ή ηελ Διιελνθππξηαθή δηάιεθην πηζαλό λα κπνξνύλ λα
ηξαγνπδήζνπλ ζηαδηαθά όιεο ηηο ζηξνθέο, ελώ ηα αιιόγισζζα κπνξεί λα επηθεληξσζνύλ ζε ζπγθεθξηκέλεο ιέμεηο
ή/θαη ηελ ηειεπηαία θξάζε θάζε ζηξνθήο.
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Η απσή ηηρ ιζηοπίαρ ηηρ διδακηικήρ ενόηηηαρ
Μηα θνξά θη έλαλ θαηξό, ζην λεζί ηεο Κύπξνπ ζηε Μεζόγεην ζάιαζζα, ν Δόνηρ Χελιδόνηρ θαη ε Ρία
Ποςμποςπία ζπλαληήζεθαλ. Ζ Ρία Ποςμποςπία πεξίκελε κε αλππνκνλεζία ηνλ εξρνκό ηεο άλνημεο,
ηπιηγκέλε κέζα ζην κεηαμέλην θνπθνύιη ηεο. Ο Δόνηρ Χελιδόνηρ πνπ κόιηο είρε έξζεη από καθξηά,
θάζηζε ζε έλα ςειό πύξγν θαη ηηηίβηζε «Μάπηη, Μάπηη μος καλέ», αλαθνηλώλνληαο όηη ε άλνημε είρε
επηηέινπο θηάζεη θαη παξόιν πνπ κπνξεί λα είρε αθόκε ρηόλη θαη νη κέξεο λα ήηαλ θάπνηε θξύεο, ε
άλνημε επηηέινπο άξρηζε λα αλζίδεη.
Πεπιγπαθή ηος ζσεδίος μαθήμαηορ
1. Παξνπζηάζηε ζηα παηδηά ηε καξηνλέηα/θνύθια ρειηδόλη ηνπ Δόνη Χελιδόνη θαη ηξαγνπδήζηε ην
ηξαγνύδη ζηα παηδηά, εθηειώληαο θηλήζεηο πνπ λα αληηπξνζσπεύνπλ ηα ιόγηα ηνπ ηξαγνπδηνύ κε
κεγάινπ εύξνπο ζσκαηηθέο θηλήζεηο.
2. πδεηήζηε κε ηα παηδηά ηελ άθημε ησλ ρειηδνληώλ θαη ηνλ εξρνκό ηεο άλνημεο.
3. Παξνπζηάζηε ζηα παηδηά ηξία ξήκαηα από ην ηξαγνύδη, ηα νπνία βξίζθνληαη ζην ηέινο θάζε κηαο
από ηηο ηξεηο πξώηεο θξάζεηο ηεο πξώηεο ζηξνθήο ηνπ ηξαγνπδηνύ. Σα ξήκαηα είλαη: ‘πέηαζε’, ‘κι
έκαηζε’ και ‘και σαμο-κελάηδηζε’. Εεηήζηε ηνπο λα ζπλδέζνπλ θάζε ξήκα κε κηα θίλεζε.

4. Πείηε ηνπο όηη ζα ηνπο ηξαγνπδήζεηε ην ηξαγνύδη (ή βάιηε ηνπο λα αθνύζνπλ ηελ ερνγξάθεζε κε
ηε ζόιν γπλαηθεία θσλή ή νπνία έρεη πην αξγή ηαρύηεηα από ηε ρνξσδηαθή ερνγξάθεζε) θαη
ζηακαηήζηε όηαλ είλαη ώξα λα αθνπζηνύλ ηα ξήκαηα, θαιώληαο ηα παηδηά λα ζπκκεηέρνπλ θαη λα
ηξαγνπδήζνπλ ζσζηά ηα ξήκαηα καδί κε ηηο θηλήζεηο.
5. Δπαλαιάβεηε ηε δξαζηεξηόηεηα αξθεηέο θνξέο.
6. Δηζάγεηε ηε ιέμε «σελιδόνι» καδί κε ην κεισδηθό πεξίγξακκά ηεο θαη ηνλ ξπζκό 5/8 ζε
παιακάθηα θαη θαιέζηε ηα παηδηά λα θηλεζνύλ ζε απηό κε δηάθνξνπο ηξόπνπο θαζώο ην
ηξαγνπδνύλ. Δπηιέμηε καδί ηνπο ηνλ αγαπεκέλν ηνπο ηξόπν.

Πείηε ζηα παηδηά όηη ην ρειηδόλη ρξεηάδεηαη βνήζεηα ώζηε λα πεηάμεη πην ςειά ζηελ πηήζε ηνπ
θαη θαιέζηε ηα λα θηππήζνπλ παιακάθηα πξνο ηα πάλσ ηνλ δπλαηό παικό ησλ 5/8 θαζώο αθνύλε
ηελ ερνγξάθεζε ηνπ ηξαγνπδηνύ ή θαζώο ηξαγνπδάηε καδί ηνπο. Γείμηε ηνπο ηνλ ηξόπν θαη
επαλαιάβεηε ηε δξαζηεξηόηεηα.
7. Δμαζθήζηε ηα 5/8 κε ηνλ αθόινπζν ηξόπν: κηα νκάδα κε μπιάθηα ηξαγνπδά «ρειηδόλη» (x2) ελώ ε
άιιε νκάδα ηξαγνπδά θαη εθηειεί ξπζκηθά ην θάζε ξήκα (κε κνπζηθά όξγαλα ή θξνύζεηο κε ην
ζώκα) κε ηνλ αθόινπζν ηξόπν (θόξκα: ΑβΑγΑδΑ): σελιδόνι – πέηαζε – σελιδόνι – κι έκαηζε –
σελιδόνι – και σαμο-κελάηδηζε – σελιδόνι. Σν ηξίην ξήκα παξνπζηάδεη κεγαιύηεξν βαζκό
δπζθνιίαο θαη έηζη ρξεηάδεηαη πεξηζζόηεξε εμάζθεζε.
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8. Σξαγνπδήζηε ην ηξαγνύδη ή ρξεζηκνπνηείζηε ηελ ερνγξάθεζε θαη δεηήζηε από ηα παηδηά λα
εθηειέζνπλ κε όξγαλα ή θξνύζεηο κε ην ζώκα ηνλ ξπζκό ησλ 5/8. Υξεζηκνπνηείζηε ην κνηίβν
(από ην πξνεγνύκελν βήκα) ή κόλν ηε ιέμε ρειηδόλη (δηο) σο εηζαγσγή ζην ηξαγνύδη αληί γηα
κέηξεκα. Σξαγνπδήζηε κηα ηέηνηα εηζαγσγή ζηελ πξώηε λόηα ηνπ ηξαγνπδηνύ.
9. πδεηήζηε κε ηα παηδηά γηα ηνλ ραξαθηήξα ηνπ ηξαγνπδηνύ, ηηο λνεηηθέο εηθόλεο πνπ ηνπο
δεκηνπξγεί θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο. Καιέζηε ηα λα δεκηνπξγήζνπλ κηα δσγξαθηά θαη
ζεκεηώζηε ηηο ιεθηηθέο ηνπο εληππώζεηο γη’ απηή.
10. Δλζαξξύλεηε απηνζρέδηεο θηλήζεηο ηνπο θαζώο αθνύλε ή/θαη ηξαγνπδνύλ ην ηξαγνύδη.
11. Γώζηε ηνπο θνπιάξηα θαη δεηήζηε ηνπο λα ζηαζνύλ θαη λα πεηάμνπλ ηξηγύξσ ζαλ ρειηδόληα,
εξκελεύνληαο ην ηξαγνύδη κε απηνζρέδηεο θηλήζεηο.
12. πδεηήζηε καδί ηνπο ηα απνηειέζκαηα γηα λα βειηηώζεηε θαη λα ελνξρεζηξώζεηε ην ηξαγνύδη
καδί κε ηελ ερνγξάθεζε, όξγαλα, ειαζηηθό ύθαζκα, θσλέο θαη θηλήζεηο. Βνεζήζηε ηα λα
θάλνπλ ηηο δηθέο ηνπο επηινγέο. Γηαθνξεηηθά παηδηά κπνξνύλ λα αλαιάβνπλ δηαθνξνπνηεκέλνπο
κνπζηθνύο ξόινπο πνπ λα αληηπξνζσπεύνπλ κνπζηθνύο ζηόρνπο, θαζώο επηζεκαίλεηε θαιέο
πξαθηηθέο κεηαμύ ησλ παηδηώλ θαη ηα βνεζάηε λα δηνξζώλνπλ ζπλεηδεηά ηνλ εαπηό ηνπο.
Αναμενόμενο αποηέλεζμα –Αποδεικηικά ζηοισεία μάθηζηρ
Δθηέιεζε ηνπ ηξαγνπδηνύ όπσο ππνδεηθλύνπλ ηα βήκαηα 12 θαη 13.
σέδια μαθήμαηορ 2 & 3: Η Ρία η Ποςμποςπία ζςνανηά ηο Γόνη Υελιδόνη
Μοςζικοί ζηόσοι
Σα παηδηά αλακέλεηαη λα:
1. Αλαζεσξήζνπλ ην πιηθό από ην κάζεκα 1 θαη λα εληζρύζνπλ ηνπο κνπζηθνύο ζηόρνπο
εμαζθαιίδνληαο πςειόηεξε πνηόηεηα.
2. Δθηεινύλ ην ostinato «Μάπηη Μάπηη μος καλέ» θαη «σελιδόνι» ζε ξπζκό 5/8 θαη κε ιεθηηθό
ξπζκηθό κνηίβν.
3. Δθηεινύλ ηα ξήκαηα πέηαζε, θη έκαηζε θαη σαμο-κελάηδηζε κεισδηθά θαη ξπζκηθά.
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4. Δθηεινύλ ην ostinato «ξύπνα ξύπνα Ποςμποςπία» ζε ξπζκό 7/8.
5. Γεκηνπξγήζνπλ κηα κνπζηθή ζύλζεζε κε δηάθνξα ostinati θαη κεισδηθά κνηίβα.
6. Αλαγλσξίδνπλ ηελ νκνηόηεηα ηνπ κεισδηθνύ κνηίβνπ ηεο πξώηεο θαη δεύηεξεο ζηξνθήο θαη ηεο
ηέηαξηεο θαη πέκπηεο ζηξνθήο ζην ηξαγνύδη Η Ποςμποςπία.
7. Να ηξαγνπδνύλ ζσζηά (κε «ια», «ν» θιπ, κε ηνπο ζηίρνπο ή επηιεγκέλεο ιέμεηο ή λέεο ιέμεηο
αληηζηνηρηζκέλεο κε ηηο κεισδίεο) ηα δύν δηαθνξεηηθά κεισδηθά κνηίβα ηνπ ηξαγνπδηνύ,
δείρλνληαο όηη θαηαλννύλ ην αληώλ κεισδηθό πεξίγξακκα ηνπ πξώηνπ θαη ηελ θαηηνύζα κεισδηθή
γξακκή ηνπ δεύηεξνπ.
8. Δθηεινύλ κε θίλεζε ηηο θξάζεηο ηνπ ηξαγνπδηνύ θαη ηεο κεισδηθήο ηνπο γξακκήο.
9. Δθηεινύλ ηνλ ξπζκό 7/8 αλαπαξάγνληαο ην ostinato θαζώο αθνύλε ην ηξαγνύδη.
10. Δθηεινύλ άιια ostinati ρξεζηκνπνηώληαο ηηο θξάζεηο «Η Ποςμποςπία πέηαζεν» θαη «παρ ηο
θκιόπον έκαηζεν» .
11. πδεηνύλ ηηο δηαθνξέο κεηαμύ ησλ δύν ηξαγνπδηώλ Χελιδόνιζμα θαη Ποςμποςπία ζε ζέκαηα
ξπζκνύ, ηαρύηεηαο, ερνρξώκαηνο θαη εξκελείαο.
12. Υνξεύνπλ ηα δύν ηξαγνύδηα ρξεζηκνπνηώληαο θνπιάξηα (αηνκηθόο απηνζρεδηαζκόο) θαη
ειαζηηθό ύθαζκα (νκαδηθόο απηνζρεδηαζκόο) ρξεζηκνπνηώληαο ηα δύν ostinati γηα λα εηζάγνπλ
ην θάζε ηξαγνύδη.
Η ιζηοπία ζςνεσίζεηαι
Ζ Ρία Ποςμποςπία μύπλεζε, αλαζήθσζε ην θεθάιη ηεο έμσ από ην κεηαμσηό θνπθνύιη ηεο θαη δέρηεθε
κε ραξά απηό ην ραξκόζπλν κήλπκα θαη ηε δεζηαζηά ηνπ ήιηνπ. Άλνημε ηα θηεξά ηεο θαη πέηαμε ζην
ινπινύδη πνπ κύξηδε πην γιπθά. Δθεί, κεζπζκέλε από ηε κπξσδηά, έπεζε ζε βαζύ ύπλν. Ο Δόνηρ
Χελιδόνηρ ακέζσο πέηαμε εθεί θαη ηελ μύπλεζε: «ξύπνα ξύπνα Ποςμποςπία». Ζ Ρία Ποςμποςπία μύπλεζε
αλαζηαησκέλε επεηδή δηαθόπεθε ην πην γιπθό ηεο όλεηξν: νλεηξεπόηαλ όηη παληξεπόηαλ ηνλ ήιην θη όηη
ηα πνπιηά θαη ην θεγγάξη ήηαλ νη θνπκπάξεο θαη νη θνπκπάξνη ζηνλ γάκν ηεο.
Πεπιγπαθή ηος ζσεδίος μαθήμαηορ
1. Τπελζπκίζηε ζηα παηδηά ην πεξηερόκελν ηνπ πξνεγνύκελνπ καζήκαηνο θαη ηα δηαθνξεηηθά
ξπζκηθά ostinati, θαζώο θαη ηα κεισδηθά κνηίβα ησλ δηαθόξσλ ιέμεσλ.
2. Πείηε ζηα παηδηά όηη πξέπεη λα δείμνπλ πσο ζέινπλ λα έξζεη ε άλνημε θαη λα αλζίζεη ε θύζε.
Εεηήζηε ηνπο λα εθηειέζνπλ ηα ostinati κε ηνλ αγαπεκέλν ηνπο ηξόπν γηα λα δείμνπλ απηή ηελ
αλππνκνλεζία. Δπεθηείλεηε ην κε ηε θξάζε «και Αππίλη Δποζεπέ» θαη αθήζηε ηνπο ρξόλν γηα λα
εμαζθεζνύλ θαη λα πεηξακαηηζηνύλ κε απηό.

3. πλεξγαζηείηε κε ηα παηδηά γηα λα αλαπηύμεηε δηαθνξνπνηεκέλεο κνπζηθέο ηαπηόηεηεο
ρξεζηκνπνηώληαο ostinati, θξνύζεηο κε ην ζώκα θαη ηηο ιέμεηο από ην ηξαγνύδη Χελιδόνιζμα θαη
αλαπηύμηε έλα κνπζηθό/ξπζκηθό θνκκάηη κηαο ζπγθεθξηκέλε κνξθήο (ΑβΑγΑ) όπσο σελιδόνι
πέηαζε, σελιδόνι, κι έκαηζε και σαμο-κελάηδηζε- «Μάπηη Μάπηη μος καλέ (x2) – σελιδόνι πέηαζε,
σελιδόνι κι έκαηζε, και σαμο-κελάηδηζε- «και Αππίλη Δποζεπέ» (x2)- σελιδόνι πέηαζε, σελιδόνι, κι
έκαηζε, και σαμο-κελάηδηζε. Δμεξεπλήζηε καδί ηνπο ζέκαηα ζηνηρείσλ δπλακηθήο, άξζξσζεο,
ηαρύηεηαο θαη θίλεζεο.
4. Δηζάγεηε ην ostinato «ξύπνα ξύπνα Ποςμποςπία» ζε ξπζκό 7/8, ρξεζηκνπνηώληαο έλα ηακπνπξίλν
ή θύκβαια αξρηθά γηα ηνλ δπλαηό παικό ηεο θξάζεο.
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5.

6.

7.

8.

Πείηε ζηα παηδηά όηη ν Δόνηρ Χελιδόνηρ πξνζπαζεί λα μππλήζεη ηε Ρία Ποςμποςπία από ηνλ βαζύ
ηεο ύπλν αιιά δελ ζέιεη λα ηελ ηξνκάμεη. Πξνζθαιέζηε έηζη ηα παηδηά λα εηζεγεζνύλ ηξόπνπ λα
εθηειέζνπλ ην ostinato κε ηε ρξήζε νξγάλσλ, ιεθηηθά θαη κε θξνύζεηο κε ην ζώκα. Μηα επηινγή
είλαη λα μεθηλήζνπλ κε piano pianissimo θαη ζηαδηαθά λα απμήζνπλ ηελ έληαζε. Μηα άιιε
δξαζηεξηόηεηα ζα ήηαλ λα ρηππνύλ κόλν ην δπλαηό παικό (ηελ έκθαζε ηεο θξάζεο) ελώ
αληηθαζηζηνύλ ηε ξπζκηθή θσλεηηθή εθηέιεζε ηεο θξάζεο κε κεισδηθό ηξαγνύδηζκα.
Εεηήζηε από ηα παηδηά λα θιείζνπλ ηα κάηηα ηνπο γηα λα αθνύζνπλ ην ηξαγνύδη ηεο Ποςμποςπίαρ.
Δλζαξξύλεηε ηνπο λα εθθξάζνπλ ηηο ζθέςεηο ηνπο θαη βνεζήζηε ηα λα πξνζέμνπλ ηηο δηαθνξέο
ζην ξπζκό θαη ηελ άξζξσζε. Βάιηε λα αθνύζνπλ ην πξώην ηξαγνύδη θαη δεηήζηε ηνπο λα
ζπγθξίλνπλ. Σα παηδηά κπνξνύλ λα δείμνπλ απηά πνπ έρνπλ θαηαλνήζεη κε ηξόπνπο πέξαλ ησλ
ιεθηηθώλ εμεγήζεσλ, όπσο θσλεηηθή εθηέιεζε, θίλεζε ή ζρέδην.
Σξαγνπδήζηε ηηο δύν πξώηεο θξάζεηο ζε «ια» ή νπνηαδήπνηε άιιε θσλεηηθή εθηέιεζε θαη
δεηήζηε ηνπο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην ζώκα ηνπο ή κόλν ηα ρέξηα ή δάρηπια ηνπο γηα λα
ζρεδηάζνπλ ζηνλ αέξα ηελ αληνύζα ή θαηηνύζα γξακκή θάζε θξάζεο.
Δμεγήζηε ζηα παηδηά ην λόεκα ηνπ ηξαγνπδηνύ θαη δείμηε ηνπο παξόκνηεο ιέμεηο όπσο «πέηαζε»,
«κι έκαηζε», αιιά πείηε ηνπο όηη ε Πνπκπνπξία, αληί λα ηξαγνπδήζεη όπσο έθαλε ην ρειηδόλη,
θνηκήζεθε βαζηά.
Σξαγνπδήζηε θάζε θξάζε, εμεγώληαο ην λόεκα θαη δεηήζηε από ηα παηδηά λα δεκηνπξγήζνπλ
θηλήζεηο πνπ λα αληηζηνηρνύλ ζηηο θξάζεηο. Γώζηε ηνπο θνπιάξηα ηα νπνία κπνξνύλ λα θηλνύλ ζε
έλα ξέσλ legato ηξόπν θαηά ηελ πξώηε stanza θαη μπιάθηα γηα λα ρηππνύλ ξπζκηθά θαηά ηε
δεύηεξε stanza. Μηα ηέηνηα δξαζηεξηόηεηα ζα ηα βνεζήζεη λα εζσηεξηθεύζνπλ ηελ ΑΒ κνξθή
ηνπ ηξαγνπδηνύ. Πξνζζέζηε ξπζκηθά νζηηλάην ρξεζηκνπνηώληαο ην ζώκα θαη θξνπζηά όξγαλα.

9. Υξεζηκνπνηήζηε ην ειαζηηθό ύθαζκα γηα λα δείμεηε ηα δηαθνξεηηθά κέξε ηνπ ηξαγνπδηνύ ηεο
Ποςμποςπίαρ. Βάιηε κηα θνύθια πεηαινύδα ή έλα ζρέδην πάλσ ζην ειαζηηθό ύθαζκα γηα ην
ηξαγνύδη ηεο Ποςμποςπίαρ.
10. Υξεζηκνπνηήζηε θηλήζεηο κε ην ύθαζκα ειαζηηθό γηα λα δείμεηε ηα δηαθνξεηηθά κέξε ηνπ
ειιεληθνύ θαιάληνπ. Δθηειέζηε κε ελαιιαγή ηα δύν ηξαγνύδηα.
Αναμενόμενο αποηέλεζμα –Αποδεικηικά ζηοισεία μάθηζηρ
Αλακέλεηαη ηα παηδηά λα ζπδεηήζνπλ ηηο δηαθνξέο κεηαμύ ησλ δύν ηξαγνπδηώλ Χελιδόνιζμα θαη
Ποςμποςπία όζνλ αθνξά ηνλ ξπζκό, ηελ ηαρύηεηα, ην ερόρξσκα θαη ηελ εξκελεία ή λα δείμνπλ ηη έρνπλ
θαηαλνήζεη ρξεζηκνπνηώληαο θηλήζεηο ζώκαηνο. Θα πξέπεη λα εμεγνύλ πώο απηά ζρεηίδνληαη κε ην
μέγλνηαζην απαιό πέηαγκα ηνπ ρειηδνληνύ θαη ην γξήγνξν, κε ελαιιαγή θαηεύζπλζεο από πάλσ πξνο ηα
θάησ πέηαγκα ηεο πεηαινύδαο. Δθθξάδνπλ απηέο ηηο δηαθνξέο κέζα από ηηο θηλήζεηο, ην ηξαγνύδη θαη ην
7
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παίμηκν νξγάλσλ κε πνηθίινπο ηδηνζπγθξαζηαθά δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο. Σα παηδηά ζρεδηάδνπλ ρειηδόληα
θαη πεηαινύδεο θαη ρξεζηκνπνηνύλ ηα ζρέδηα θαζώο ρνξεύνπλ ηα ηξαγνύδηα. Υνξεύνπλ ηα δύν ηξαγνύδηα
ρξεζηκνπνηώληαο θνπιάξηα (αηνκηθόο απηνζρεδηαζκόο) θαη ύθαζκα lycra (νκαδηθόο απηνζρεδηαζκόο) ,
ρξεζηκνπνηώληαο ηα δύν ostinati γηα λα εηζάγνπλ ην θάζε ηξαγνύδη. Δπηηξέςηε ζηα παηδηά λα επηιέμνπλ
ηνπο κνπζηθνύο ηνπο ξόινπο θαη λα επεθηαζνύλ δεκηνπξγηθά κε απηνύο.
σέδιο μαθήμαηορ 4: Η ζςνάνηηζη με ηην μαγική τατσιά
Μοςζικοί ζηόσοι
Σα παηδηά αλακέλεηαη λα:
1. Γηαθξίλνπλ αθνπζηηθά ηηο δύν δηαθνξεηηθέο κεισδίεο θαη ηελ ΑΒΑ κνξθή ηνπ ρνξνύ ηεο ηαηζιάρ.
2. Γηαθξίλνπλ ερεηηθά ηα δύν ξπζκηθά ηκήκαηα (α) 2/4 θαη (β) 5/8 (έλα αζπλήζηζην κέηξν γηα
παξαδνζηαθνύο Κππξηαθνύο ρνξνύο) θαη λα επηδεηθλύνπλ θαηάιιειεο ζσκαηηθέο θηλήζεηο.
3. Δπηδεηθλύνπλ ηηο δηθέο ηνπο θηλήζεηο ζε θάζε ηκήκα, επαλαιακβάλνληαο ηηο θηλήζεηο ηνπ πξώηνπ
ηκήκαηνο ηελ δεύηεξε θνξά πνπ εκθαλίδνληαη, αληαλαθιώληαο έηζη ηα ξπζκηθά ραξαθηεξηζηηθά
ησλ ηκεκάησλ.
4. Δθηεινύλ ηα θνπλήκαηα θαη ζηξνθέο ηεο ηαηζιάρ ζε δηαθνξεηηθέο θαηεπζύλζεηο ρξεζηκνπνηώληαο
ην ειαζηηθό ύθαζκα θαζώο αθνύλε ηελ ερνγξάθεζε.
Σο επόμενο επειζόδιο ηηρ ιζηοπίαρ μαρ
Ο Δόνηρ ο Χελιδόνηρ γέιαζε : «Μπνξώ λα γίλσ ν θνπκπάξνο ζνπ, όκσο πξέπεη λα βξεηο ην θεγγάξη θαη
λα ην πείζεηο λα έξζεη ζην γάκν ζνπ. Δάλ δελ ηα θαηαθέξεηο, ηόηε ν ήιηνο ζα αξλεζεί λα ζε παληξεπηεί.
Δθείλνο θαη ην θεγγάξη είλαη θαιύηεξνη θίινη». Ο ήιηνο, πνπ άθνπγε ηε ζπδήηεζή ηνπο, έγλεςε
θαηαθαηηθά ην θεθάιη ηνπ ζην ρειηδόλη. Ζ Ρία Ποςμποςπία ήηαλ πνιύ πξνβιεκαηηζκέλε. «Πνύ ζα βξσ
ην θεγγάξη; Καη πσο κπνξώ λα ην πείζσ λα έξζεη ζην γάκν κνπ λα κε παληξεπηεί;» Ο Δόνηρ Χελιδόνηρ
έμπζε ην θεθάιη ηνπ κε ην θηεξό ηνπ θαζώο ζθεθηόηαλ έληνλα γηα λα βξεη ηε ιύζε.
«Σν βξήθα!», θώλαμε. «Πξέπεη λα δεηήζνπκε βνήζεηα από ηε καγηθή ηαηζιά θαη ηνλ ρνξεπηή ηεο: «ζα
ζνπ δεηήζεη λα βάιεηο κε ην αξηζηεξό ζνπ ρέξη κηα ρνύθηα ζπόξνπο κέζα ζηελ ηαηζιά. Καζώο ν ρνξεπηήο
ρνξεύεη, θνπλά ηελ ηαηζιά πάλσ θάησ, γύξσ γύξσ, ώζηε νη ζπόξνη λα ζθνξπίδνληαη ζην πάησκα
θηηάρλνληαο ζρήκαηα πνπ κόλν εθείλνο κπνξεί λα θαηαιάβεη θαη λα εξκελεύζεη. `Όηαλ ηειεηώζεη, ζα
κπνξέζεη λα ζνπ πεη ηη πξέπεη λα θάλεηο».
Πεπιγπαθή ηος ζσεδίος μαθήμαηορ
1. Ξαλά-δηεγεζείηε ηελ ηζηνξία καδί κε ηα παηδηά θαη ζπλερίζηε ηελ αθήγεζή ηεο.
2. Μηιήζηε ηνπο γηα ηνλ ρνξό ηεο ηαηζιάρ θαη δείμηε ηνπο βηληενγξαθεκέλε εθηέιεζε ηνπ.
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(Κύπξηνο ρνξεπηήο Νεθηάξηνο Φνξήο)

3. Απνκνλώζηε ην κέξνο Α’ ηνπ ρνξνύ θαη εμεγήζηε ηνπο όηη ζην κέξνο Α’ ν ρνξεπηήο πξνζθαιεί ην
θνηλό λα ρεηξνθξνηήζεη γηα λα δείμεη ηνλ ζαπκαζκό ηνπ γηα ηνλ αξηζηνηερληθό ρνξό ηνπ θαη λα
ηνλ ελζαξξύλεη λα ρνξέςεη αθόκε θαιύηεξα.
4. Εεηήζηε από ηα παηδηά λα αθνύζνπλ ην πξώην κέξνο θαη λα πξνζπαζήζνπλ λα δώζνπλ θάπνηα
επίζεηα θαη ξήκαηα γη’ απηό.
5. Καιέζηε ηα παηδηά λα απηνζρεδηάζνπλ κε δηάθνξνπο ηξόπνπο ηνλ ζηαζεξό παικό ζε ξπζκό 2/4
θαζώο αθνύλε ηελ ερνγξάθεζε, βαζηζκέλνη ζηνπο ιεθηηθνύο ηνπο ζηνραζκνύο . Θα πξέπεη λα
ζηακαηήζνπλ γηα ην ηκήκα Β θαη λα ζπλερίζνπλ γηα ηελ επαλάιεςε ηνπ ηκήκαηνο Α (κνξθή
ΑΒΑ).
6. Γώζηε ηνπο ράξηηλα πηάηα ή κηθξέο ηαηζηέο γηα λα κηκεζνύλ ζηνηρεία από ηνλ απζεληηθό ρνξό ηεο
ηαηζιάρ.
7. Καιέζηε ηα παηδηά λα αθνύζνπλ/δνπλ ην κέξνο Β ηνπ ρνξνύ θαη λα ην πεξηγξάςνπλ.
8. Εεηήζηε από ηα παηδηά λα ζηαζνύλ θαη ζε δεπγάξηα λα επηλνήζνπλ θηλήζεηο γηα ην κέξνο Β, πνπ
είλαη ην κέξνο κε ηηο δεμηνηερληθέο ρνξεπηηθέο θηλήζεηο. Δπηζηήζεηε ηελ πξνζνρή ηνπο ζηηο
αιιαγέο ηεο κνπζηθήο θαη ζην πώο απηέο κπνξνύλ λα εθπξνζσπεζνύλ από ηηο θηλήζεηο ηνπ
ζώκαηνο.
9. Σα παηδηά παξνπζηάδνπλ ηνπο ρνξνύο ηνπο. Μπνξνύλ λα κηκεζνύλ ηνλ απζεληηθό ρνξό θξαηώληαο
ράξηηλα πηάηα θαη θηλώληαο ηα ηξηγύξσ ή κπνξνύλ λα επηλνήζνπλ θάηη εληειώο δηαθνξεηηθό.
10. Δθηεινύλ ηνλ ρνξό κε ηνλ αθόινπζν ηξόπν: Σα κηζά παηδηά ρνξεύνπλ ελώ ηα άιια κηζά παηδηά
βξίζθνληαη ζε θύθιν θαζηζκέλα ζην έλα γόλαην ρεηξνθξνηώληαο ηνπο ρνξεπηέο. Δμεγήζηε ζηα
παηδηά όηη αλ ν ρνξόο είλαη εληππσζηαθόο θαη θαηάιιεινο γηα ηελ κνπζηθή, ηόηε ην ρεηξνθξόηεκά
ηνπο πξέπεη λα θαζξεθηίδεη απηό πνπ βιέπνπλ. Αληίζεηα, αλ ν ρνξόο δελ είλαη θαηάιιεινο γηα ηελ
κνπζηθή, ηόηε ην ρεηξνθξόηεκά ηνπο πξέπεη λα αιιάμεη αλαιόγσο. Έπεηηα αιιάδνπλ ξόινπο θαη ε
δξαζηεξηόηεηα επαλαιακβάλεηαη.
Αναμενόμενο αποηέλεζμα –Αποδεικηικά ζηοισεία μάθηζηρ
Υνξόο ησλ παηδηώλ όπσο πεξηγξάθεηαη ζηα βήκαηα 8 θαη 10. πδήηεζε θαη επίδεημε ηεο έλλνηαο ηεο
δεξιοηεσνίαρ ζηνλ ρνξό ηεο ηαηζιάρ θαη ηηο θηλήζεηο ηνπο ζην κέξνο Β. Πώο κπνξεί έλαο ρνξεπηήο λα
θάλεη ηνλ ρνξό ηνπ βηξηνπόδηθν/δεμηνηερληθό αιιά θαη ηαπηόρξνλα αζθαιή; πδεηήζηε ηελ έλλνηα ηεο
αξηζηείαο/ηερληθήο ζε ζρέζε κε ηε κνπζηθή.
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σέδιο μαθήμαηορ 5: Σο ηαξίδι ζηη σώπα ηων Βάζκων
Μοςζικοί ζηόσοι
Σα παηδηά αλακέλεηαη λα:
1. Δπηδεηθλύνπλ ζσζηή εθηέιεζε ηεο 5/8 θαη 7/8 κνξθήο ostinati ησλ δύν ηξαγνπδηώλ Χελιδόνιζκα
θαη Ποςμποςπία.
2. Σξαγνπδνύλ εθείλα ηα κέξε ηνπ ηξαγνπδηνύ ζηα νπνία εμαζθήζεθαλ θαηά ηα πξνεγνύκελα
καζήκαηα.
3. Γείρλνπλ κε ην ειαζηηθό ύθαζκα ηελ δηαηύπσζε θαη ην κεισδηθό πεξίγξακκα ηεο κεισδίαο ησλ
ηξαγνπδηώλ.
4. Γεκηνπξγνύλ κνπζηθνύο ξόινπο κε αλαηεζεηκέλα ζπγθεθξηκέλα κνπζηθά ζηνηρεία.
5. Γεκηνπξγνύλ κηα κνπζηθή ζθελή κε ην ηαμίδη ησλ δύν θίισλ κε αηνκηθνύο θαη νκαδηθνύο
απηνζρεδηαζκνύο.
Σο επόμενο επειζόδιο ηηρ ιζηοπίαρ μαρ
Ζ καγηθή ηαηζιά θαη ν ρνξεπηήο απνθάιπςαλ ηα αθόινπζα:
«Πξέπεη λα ηαμηδέςεηο ζηα άθξα ηεο Μεζνγείνπ ζάιαζζαο ζηε ρώξα ησλ Βάζθσλ, ζηα ηέιε ηεο
Μεζνγείνπ, λα βξεηο ηνλ κεζνγεηαθό ζεζαπξό θαη λα πεξηκέλεηο κέρξη λα βγεη ην νιόγηνκν θεγγάξη ηε
λύρηα. Δθεί ζα πξέπεη λα ηνπ ηξαγνπδήζεηο ην Βάζθηθν λαλνύξηζκα θαη λα ηνπ δεηήζεηο λα έξζεη ζηνλ
γάκν ζνπ. Ο Δόνηρ Χελιδόνηρ ζα έξζεη καδί ζνπ αιιά πξέπεη λα είζαη έηνηκε λα αληηκεησπίζεηο ηηο
δπζθνιίεο ηνπ ηαμηδηνύ θαηά κήθνο ηεο Μεζνγείνπ ζάιαζζαο».
Έηζη ε Ρία Ποςμποςπία θαη ν Δόνηρ Χελιδόνηρ μεθίλεζαλ ην δύζθνιν ηαμίδη ηνπο, γεκάην κε εκπόδηα θαη
θηλδύλνπο. πρλά εκθαληδόηαλ ζην δξόκν ηνπο ε αιιειεγγύε κε απξόβιεπηνπο ηξόπνπο. Ζ Ρία
Ποςμποςπία ζπρλά έλησζε ιππεκέλε θαη θνπξαζκέλε θαζώο ην ηαμίδη ηεο θαηλόηαλ αηέιεησην. Σόηε ε
«ηπαμοςνηάνα» (=λόηηνο άλεκνο) ηελ θνύλαγε παηρληδηάξηθα θαη ζα ηελ αλέβαδε πην ςειά. `Άιιεο θνξέο
ν «λόηνο» (=βόξεηνο άλεκνο) ηε ράηδεπε γηα λα ηεο δώζεη θνπξάγην θαη δύλακε. ηελ αξρή, ε Ρία
Ποςμποςπία ηνπο θνβόηαλ, ζύληνκα όκσο αληηιήθζεθε ηε ζεηηθή θαη βνεζεηηθή ηνπο επίδξαζε πάλσ
ηεο. Όηαλ ήηαλ θνπξαζκέλε, μεθνπξαδόηαλ ζηελ πιάηε ηνπ θίινπ ηεο. πρλά νη γεξαλνί πξνζθαινύζαλ
θαη ηνπο δύν θίινπο λα μαπιώζνπλ ζηελ πιάηε ηνπο γηα λα μεθνπξαζηνύλ.
Πεπιγπαθή ηος ζσεδίος μαθήμαηορ
1. πλερίζηε ηελ αθήγεζε ηεο ηζηνξίαο κε ηα παηδηά. Δμεγήζηε ηνπο ηελ έλλνηα ηεο πξνθεηείαο/
καληείνπ 3.
2. Εεηήζηε από ηα παηδηά λα θέξνπλ θσηνγξαθίεο ηεο ζάιαζζαο θαη ησλ δηαθνξεηηθώλ ηεο όςεσλ
(θνπξηνπληαζκέλε θαη ήξεκε, ζπλλεθηαζκέλε, κε δηαθνξεηηθά ρξώκαηα), πνηήκαηα θαη
ηξαγνύδηα γη’ απηή. πδεηήζηε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε ζάιαζζα, ηεο εκπεηξίεο θαη ηνπο θόβνπο
ηνπο θαη όζα ηνπο ειθύνπλ ζε απηή.
3. Γεκηνπξγήζηε καδί ηνπο ράξηηλα ρειηδόληα, πεηαινύδεο θαη βάξθεο.
4. Καιέζηε ηα λα θαζίζνπλ ζην πάησκα θξαηώληαο έλα κπιε ειαζηηθό ύθαζκα πνπ αληηπξνζσπεύεη
ηε Μεζόγεην ζάιαζζα. Βάιηε πάλσ ηνπ ζηνηρεία πνπ λα ζρεηίδνληαη κε απηή θαη επηιέμηε
θηλήζεηο πνπ λα αληηζηνηρνύλ ζε απηά θαη ζηηο δηαζέζεηο ηεο ζάιαζζαο. Σξαγνπδήζηε κόλε/νο ή
καδί κε ηα παηδηά έλα γλώξηκν ηξαγνύδη γηα ηε ζάιαζζα.
5. Σνπνζεηήζηε έλα ράξηηλν ρειηδόλη πάλσ ζην ειαζηηθό ύθαζκα θαη δεηήζηε από ηα παηδηά λα
εθηειέζνπλ θσλεηηθά ην 5/8 ostinato από ην Υειηδόληζκα «Μάπηη Μάπηη μος καλέ» θαη λα
κεηαθέξνπλ ην ξπζκηθό ηνπ κνηίβν ζην ύθαζκα.
Ο/ε εθπαηδεπηηθόο κπνξεί λα ζπλδέζεη απηή ηελ έλλνηα κε κύζνπο πνπ πεξηιακβάλνπλ πξνθεηείεο από ηελ ρώξα
ηνπο θαη ηελ ηνπηθή ηνπο θνπιηνύξα.
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6. Σνπνζεηήζηε κηα ράξηηλε πεηαινύδα πάλσ ζην ειαζηηθό ύθαζκα θαη δεηήζηε από ηα παηδηά λα
εθηειέζνπλ θσλεηηθά ην 7/8 ostinato «ξύπνα ξύπνα ποςμποςπία» θαη λα θνπλνύλ θαηάιιεια ην
ύθαζκα.

7. Σνπνζεηήζηε ράξηηλεο βαξθνύιεο, παίμηε ηελ ερνγξάθεζε ηνπ Χελιδονίζμαηορ θαη θαιέζηε ηα
παηδηά λα θνπλήζνπλ ην ειαζηηθό ύθαζκα αθνινπζώληαο ην κεισδηθό πεξίγξακκα (αληνύζαθαηηνύζα θίλεζε) θαη δηαηύπσζε ησλ θξάζεσλ ηνπ ηξαγνπδηνύ θαζώο ηξαγνπδνύλ. Σα παηδηά
αλαζεθώλνπλ θαη θαηεβάδνπλ ην ύθαζκα ζε κηα ζπλερή θίλεζε.
8. Βάιηε ηελ ερνγξάθεζε ηνπ ηξαγνπδηνύ ηεο Ποςμποςπίαρ θαη δεηήζηε από ηα παηδηά λα
αλεβνθαηεβάδνπλ ην ειαζηηθό ύθαζκα γηα ηηο δύν πξώηεο θξάζεηο θαη λα ην κεηαθηλνύλ
αξηζηεξά-δεμηά θαη αληίζηξνθα γηα ηελ ηξίηε θαη ηέηαξηε θξάζε. Κάληε επίδεημε θαη δεηήζηε
ηνπο λα αθνινπζήζνπλ. Καιέζηε ηα παηδηά λα βξνπλ ελαιιαθηηθέο θηλήζεηο.
9. πδεηήζηε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε Μεζόγεην ζάιαζζα θαη ηε ζεκαζία ηεο γηα ηνπο αλζξώπνπο πνπ
δνπλ ζηηο αθηέο ηεο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο, έζηκα, ηξαγνύδηα θαη πνηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε
απηή.
10. Εεηήζηε από ηα παηδηά λα «πξνβιέςνπλ» πηζαλνύο θηλδύλνπο θαη από πνύ ζα κπνξνύζε λα
εκθαληζηεί βνήζεηα γηα ηνπο δύν θίινπο. Δπηιέμηε 1-2 πην θαηάιιειεο θαη επηηπρεκέλεο
εηζεγήζεηο θαη θαιέζηε ηα παηδηά λα δεκηνπξγήζνπλ ηζηνξίεο/πεξηπέηεηεο κε απηέο.
11. Δμεγήζηε ηνπο ην λόεκα ηνπ νόηος θαη ηεο ηπαμοςνηάναρ θαη πώο απηά ηα ζηνηρεία ηεο θύζεο
έρνπλ βνεζήζεη ηελ Πνπκπνπξία. πλδέζηε ηέηνηνπο επθάληαζηνπο ζηίρνπο κε ηνλ θόζκν ηεο
θαληαζίαο θαη κε ην πώο ηα ζηνηρεία ηεο θύζεο έρνπλ βνεζήζεη ηνπο δύν θίινπο.
Αναμενόμενο αποηέλεζμα- Αποδεικηικά ζηοισεία μάθηζηρ
Μηα νιηζηηθή δεκηνπξγία κηαο κνπζηθήο ζθελήο από ην ηαμίδη θαηά κήθνο ηεο Μεζνγείνπ, όπνπ νη
ραξαθηήξεο ηεο ηζηνξίαο έρνπλ δεκηνπξγεζεί από ηα κνπζηθά ζηνηρεία θαη ηηο θηλήζεηο ηνπ ζώκαηνο.
Σέηνηα παξαδείγκαηα είλαη ην ρειηδόλη κε ην the 5/8 ostinato, ε πεηαινύδα κε ην 7/8 ostinato, νη
δηαθνξεηηθέο θάζεηο ηεο ζάιαζζαο θαη ησλ ζηνηρείσλ ηεο θύζεο όπσο ν νόηορ θαη ε ηπαμοςνηάνα, νη
βάξθεο θηι κε ηε ρξήζε ηνπ ειαζηηθνύ πθάζκαηνο θαη ησλ νξγάλσλ, ηα νπνία αληηπξνζσπεύνπλ
δηάθνξα ζηνηρεία δπλακηθήο, ερνρξώκαηα, πνηόηεηα ήρσλ (legato, staccato θιπ) , ξπζκηθώλ κνηίβσλ. Σν
παξακύζη πξέπεη λα απνηειέζεη ην ζεκείν έλαξμεο γηα κηα ηέηνηα δεκηνπξγία. Οη απνθάζεηο ησλ παηδηώλ
πξέπεη λα είλαη ζεκειηώδεηο θαζώο ν ξόινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ είλαη θαζνξηζηηθόο ζηε ξύζκηζε θαη
βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ ήρνπ θαη ηεο θίλεζεο.
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σέδιο Μαθήμαηορ 6: Ο μεζογειακόρ θηζαςπόρ και ηο θεγγάπι
Μοςζικοί ζηόσοι
Σα παηδηά αλακέλεηαη λα:
1. Δπηδεηθλύνπλ κε θίλεζε ζην επίπεδν ηνπ παηώκαηνο ηνλ εθθξαζηηθό ραξαθηήξα ηνπ Βαζθηθνύ
λαλνπξίζκαηνο θαζώο αθνύλε ηελ ερνγξάθεζή ηνπ.
2. πδεηνύλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ελόο λαλνπξίζκαηνο θαη ηελ εθηέιεζή ηνπ.
3. Γείρλνπλ κε θίλεζε ζην επίπεδν ηνπ παηώκαηνο ηελ ΑΑΒΒ δηαηύπσζε ησλ θξάζεσλ ηνπ
Βαζθηθνύ λαλνπξίζκαηνο θαζώο αθνύλε ηελ ερνγξάθεζε ηνπ.
4. Γείρλνπλ κε θίλεζε ζε δύν επίπεδα ην κεισδηθό πεξίγξακκα θαη ηνλ εθθξαζηηθό ραξαθηήξα ηνπ
λαλνπξίζκαηνο, δίλνληαο ζεκαζία ζηελ αξκνληθά θπξίαξρε ζπγρνξδία ηνπ – ηνληθή ζπγρνξδία.
Η ζςνέσεια και καηάληξη ηηρ ιζηοπίαρ μαρ
Ζ Ρία Ποςμποςπία θαη ν Δόνηρ Χελιδόνηρ έθηαζαλ ζηε ρώξα ησλ Βάζθσλ θαη πξνζγεηώζεθαλ ζε κηα
θνηιάδα γεκάηε κε κεγάια, αλζηζκέλα ειαηόδεληξα. Από θάησ ηνπο, ζηε ζθηά ησλ θύιισλ ηνπο, παηδηά
καδί κε ηνπο γνλείο θαη θίινπο ηνπο ήηαλ θαζηζκέλα, έηξσγαλ θαη έπαηδαλ. Ζ Ρία Ποςμποςπία θαη ν
Δόνηρ Χελιδόνηρ ηνπο πιεζίαζαλ γηα λα ηνπο ξσηήζνπλ ηη ήηαλ ν κεζνγεηαθόο ζεζαπξόο θαη πνπ
κπνξνύζαλ λα ηνλ βξνπλ. Οη Βάζθνη γέιαζαλ, δείρλνληαο πξνο ηελ θνηιάδα θαη ιέγνληαο δπλαηά: «ην
δέληξν ηεο ειηάο είλαη ν ζεζαπξόο! Ζ Μεζόγεηνο ζάιαζζα ηειεηώλεη εθεί πνπ ηειεηώλνπλ νη ειαηώλεο.
Γηα αηώλεο ηώξα ν άλζξσπνο παίξλεη ηνπο θαξπνύο ηεο ειηάο θαη ηνπο ρξεζηκνπνηεί ζην θαγεηό ηνπ,
θηηάρλεη πνιύηηκν ιάδη γηα ην θαγεηό ηνπ, γηα αινηθέο θαη γηα ιύρλνπο ιαδηνύ. Σα θύιια ηεο είλαη
πνιύηηκα γηα ηελ επνύισζε ησλ πιεγώλ θαη αζζελεηώλ ησλ αλζξώπσλ. Ζ ειηά πάληα θαισζνξίδεη ηνλ
άλζξσπν λα θαζίζεη ζηε ζθηά ηεο, λα μεθνπξαζηεί, λα πξνζεπρεζεί θαη λα επαλαθηήζεη δπλάκεηο. Δίλαη
έλα ηόζν αλαπόζπαζην θνκκάηη ηεο θαζεκεξηλήο καο δσήο σο κεζνγεηαθνί άλζξσπνη πνπ ην ζεσξνύκε
δεδνκέλν θαη δελ κπνξνύκε λα θαληαζηνύκε ηηο δσέο καο ρσξίο απηό ηνλ πνιύηηκν ζεζαπξό πνπ είλαη
δηαζέζηκνο ζηνλ άλζξσπν εδώ θαη ρηιηάδεο ρξόληα!»4.
Οη δύν θίινη ράξεθαλ πνιύ πνπ ην άθνπζαλ απηό γηαηί ζήκαηλε όηη ε αλαδήηεζή ηνπο έθηαλε ζην ηέινο
ηεο. Κάζηζαλ θαη απηνί ζε έλα θιαδί ειηάο γηα λα μεθνπξαζηνύλ. Υξεηάδνληαλ απαληήζεηο ζε δύν αθόκα
εξσηήκαηα: Σν πξώην ήηαλ ηί είλαη ην Βαζθηθό λαλνύξηζκα θαη ην δεύηεξν ήηαλ πνηά λύρηα ζα
μεπξόβαιιε ην νιόγηνκν θεγγάξη. Οη άλζξσπνη ηεο θνηιάδαο κε ηεο ειηέο, ηνπο έδσζαλ μαλά πξόζπκα ηηο
απαληήζεηο. Σν νιόγηνκν θεγγάξη ζα εκθαληδόηαλ κεηά από δύν λύρηεο. Όινη είπαλ όηη ήμεξαλ ην
Βαζθηθό λαλνύξηζκα θαη αθνύ είραλ αθνύζεη ηελ ηζηνξία ηεο Ρίαρ Ποςμποςπίαρ, πξνζθέξζεθαλ κε ραξά
λα ην ηξαγνπδήζνπλ ζην νιόγηνκν θεγγάξη. Ζ λύρηα ηεο παλζέιελνπ έθηαζε θαη όινη ήηαλ έηνηκνη.
Καζώο ην ρξπζαθέλην θεγγάξη έπαηξλε ηε κεγαινπξεπή ζέζε ηνπ ζηνλ νπξαλό, νη Βάζθνη άξρηζαλ λα
ηξαγνπδνύλ ην Βαζθηθό λαλνύξηζκα. Ζ Ρία Ποςμποςπία θαη ν Δόνηρ Χελιδόνηρ, απνζβνισκέλνη από ηελ
νκνξθηά ηνπ λαλνπξίζκαηνο, πεξίκελαλ αθίλεηνη ηελ απάληεζε ηνπ θεγγαξηνύ. Σν ηξαγνύδη ησλ
αλζξώπσλ αλέβεθε ζηνλ νπξαλό θαη ην νιόγηνκν θεγγάξη άξρηζε λα ρακνγειά θαη λα γλέθεη θαηαθαηηθά
ζηε Ρία Ποςμποςπία θαη ζην Δόνη Χελιδόνη. Σν νιόγηνκν θεγγάξη είρε ζπκθσλήζεη λα έξζεη ζην γάκν
ηεο Ρίαρ Ποςμποςπίαρ θαη ηνπ ήιηνπ! Σώξα νη δύν θίινη ήηαλ πνιύ επηπρηζκέλνη θαη έηνηκνη λα
επηζηξέςνπλ ζπίηη γηα ηηο ηειηθέο εηνηκαζίεο ηνπ γάκνπ.

4

H ελιά είναι ένα από τα πιο ταρακτηριστικά σύμβολα της Μεσογείοσ μέσα από τοσς αιώνες καθώς επίσης και τοσ
τριστιανισμού. Όπως αναυέρει ο Γάλλος ιστορικός Fernard Braudel «The Mediterranean ends where the olive tree
ends; beyond there is the desert». Δπραξηζηνύκε ηελ Monica Cognoli, εθπαηδεπόκελε ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ
αλέδεημε ην ζέκα απηό κέζα από ηελ εξγαζία ηεο.
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Πεπιγπαθή ηος ζσεδίος μαθήμαηορ
1. Αθεγεζείηε ηελ ηζηνξία κε ηε βνήζεηα ησλ παηδηώλ. Εεηήζηε ηνπο λα καληέςνπλ ηη κπνξεί λα
είλαη ν κεζνγεηαθόο ζεζαπξόο. Καιέζηε ηα λα δεκηνπξγήζνπλ κίλη-ηζηνξίεο πεξηπέηεηαο κε
δηαθνξεηηθά ηέιε θαη επεθηάζεηο γηα ηελ ηζηνξία.
2. Μαδέςηε καδί κε ηα παηδηά πιηθό πνπ λα ζρεηίδεηαη κε ην δέληξν ηεο ειηάο θαη ηα παξάγσγά ηνπ,
ηξαγνπδήζηε γλσζηά ηξαγνύδηα γη’ απηό θαη ζπδεηήζηε ηε ρξεζηκόηεηά ηνπ. Σν ζέκα κπνξεί λα
ζπλδεζεί δηεπηζηεκνληθά κε άιια ζέκαηα ηεο ζρνιηθήο ύιεο.
3. Εεηήζηε ηνπο λα αθνύζνπλ ην λαλνύξηζκα, λα ην ζρνιηάζνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ απαιέο
θηλήζεηο κε ηα ρέξηα ηνπο θαζώο είλαη θαζηζκέλα.
4. Βάιηε λα μαλαθνύζνπλ ηελ ερνγξάθεζε θαη δεηήζηε από ηα παηδηά λα ρεηξνθξνηήζνπλ θαη λα
ρηππήζνπλ απαιά ηνλ ζηαζεξό παικό ή λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ερεηηθό πιηθό πνπ λα αληαλαθιά
ηαπηόρξνλα θαη ηνλ ραξαθηήξα ηνπ ηξαγνπδηνύ, γηα παξάδεηγκα θύκβαια θαη καξάθεο.
5. Εεηήζηε ηνπο λα ην αθνύζνπλ αθόκα κηα θνξά θαη απηή ηε θνξά λα κείλνπλ θαζηζκέλα ζην
πάησκα θαη λα θηλνύληαη θαζώο ην αθνύλε. Δπηζεκάλεηε ηηο πεηπρεκέλεο εθηειέζεηο θαη θαιέζηε
ηα παηδηά λα ηηο κηκεζνύλ. Μεηά ππνδείμηε ηνπο ηηο θαιύηεξεο εξκελείεο θαη θαιέζηε ηα παηδηά
λα αθνινπζήζνπλ. ηγνπξεπηείηε όηη αθηλεηνπνηνύληαη/ζηακαηνύλ ζηε καθξάο δηάξθεηα λόηα ζην
ηέινο ηεο θάζε θξάζεο ώζηε λα εληζρύεηαη ην ζπλαίζζεκα ηνπ ηέινπο θαη ηεο λέαο αξρήο κε ηελ
επόκελε θξάζε.
6. Εεηήζηε ηνπο λα ην αθνύζνπλ μαλά θαη λα θηλεζνύλ θξαηώληαο θνπιάξηα ζε ηξία επίπεδα
(πάησκα, όξζηνη θαη αλαζεθσκέλνη ζηηο κύηεο ησλ πνδηώλ ηνπο κε ηα ρέξηα ηνπο ςειά) κέζα ζην
δσκάηην θαη λα εξκελεύζνπλ ην ηξαγνύδη κε ζσκαηηθέο θηλήζεηο κεγάινπ εύξνπο.
7. πδεηήζηε κε ηα παηδηά ηελ έλλνηα ηεο αιιειεγγύεο θαη θαιέζηε ηα λα εηζεγεζνύλ άιινπο
ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη δύν θίινη κπνξνύλ λα ιάβνπλ βνήζεηα.
8. Ρσηήζηε ηα παηδηά πώο κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ ηνπο θίινπο θαη ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο θαη
θαιιηεξγήζηε ηνπο κε απηό ηνλ ηξόπν απηή ηελ πνιύ ζεκαληηθή έλλνηα.
Αναμενόμενο ηελικό αποηέλεζμα
Σα παηδηά αλαπηύζζνπλ έλα βηβιίν ηξαγνπδηώλ κέζα από ην νπνίν γίλεηαη ε αθήγεζε ηεο ηζηνξίαο κε
εηθνληθέο αλαπαξαζηάζεηο – ηα δηθά ηνπο ζρέδηα- ησλ δηαθόξσλ ραξαθηήξσλ θαη ζηνηρείσλ ηεο ηζηνξίαο.
Απηνί νη ραξαθηήξεο θαη ζηνηρεία ζα πξέπεη λα εθπξνζσπνύληαη από ζπγθεθξηκέλν κνπζηθό πιηθό από
όια ηα καζήκαηα (π.ρ ην ρειηδόλη κε ην 5/8 ostinato, ε πεηαινύδα κε ην 7/8 ostinato, ε καγηθή ηαηζιά κε
ηηο ρνξεπηηθέο θηλήζεηο θαη ηα ξπζκηθά κνηίβα ζε 2/4, ε ζάιαζζα θιπ). Σα παηδηά εξκελεύνπλ ηε
κνπζηθή ηζηνξία ηνπ βηβιίνπ ζε ζπλδπαζκό κε αθήγεζε θαη απηνζρέδηνπο δηαιόγνπο.
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