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ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Ο γάκος ηοσ θάβοσρα
Ζωή Διονσζίοσ και Paola Anselmi

Μοσζηθοί ζηότοη
Τα παηδηά αλακέλεηαη:
 Να ηξαγνπδήζνπλ ηα επηιεγκέλα ηξαγνύδηα θαη παηρληδνηξάγνπδα κε ηνπο πξσηόηππνπο
ζηίρνπο.
 Να εμνηθεησζνύλ θξαηώληαο ην ξπζκό, ηνλίδνληαο ηα ηζρπξά κέξε ηνπ κέηξνπ ησλ ηξαγνπδηώλ
θαη παηρληδώλ κε παιακάθηα, πεξπάηεκα ζηνλ παικό, θξνπζηά ζώκαηνο, θιπ.
 Να ηξαγνπδνύλ κε ζπλνδεία νξγάλσλ ζε θξνπζηά όξγαλα αθνινπζώληαο ην ζηαζεξό παικό ή
άιια ξπζκηθά/κεισδηθά ζρήκαηα ζύκθσλα κε ηδέεο ησλ παηδηώλ.
Κοηλφληθο-ποιηηηζκηθοί ζηότοη
Οη καζεηέο αλακέλεηαη:
1. Να ηξαγνπδήζνπλ θαη λα εθηειέζνπλ ηξαγνύδηα κε ζέκα πνπ ζρεηίδεηαη κε δώα θαη έρνπλ
αλαθνξέο ζε πνιηηηζκνύο θαη έζηκα ησλ ιαώλ ηεο Μεζνγείνπ.
2. Να εμνηθεησζνύλ κε ηξεηο γιώζζεο, θάλνλαο εμάζθεζε ζε πξνθνξά θαη πνιηηηζκηθά
ραξαθηεξηζηηθά θαη λνήκαηα ησλ ηξαγνπδηώλ (Ειιεληθά, Θηαιηθά, Θζπαληθά).
3. Να δηεξεπλήζνπλ θαη λα θάλνπλ πξαθηηθή ζε αζζύκεηξνπο ρνξεπηηθνύο ξπζκνύο, όπσο ν
θαιακαηηαλόο.
4. Να δεκηνπξγήζνπλ έλα θαιιηηερληθό νιηζηηθό γεγνλόο ελόο γάκνπ (ηνπ γάκνπ ηνπ θάβνπξα)
πνπ βαζίδεηαη ζηα επηιεγκέλα ηξαγνύδηα.
5. Να πεξηγξάςνπλ ηε ζεκαζία δηαθόξσλ εζίκσλ ηνπ γάκνπ ζε Μεζνγεηαθνύο πνιηηηζκνύο, όπσο
εκθαλίδεηαη ζην ηξαγνύδη «Πανηρεύοσνε ηον κάβοσρα».
6. Να δηεξεπλήζνπλ πηζαλνύο ζπζρεηηζκνύο αλάκεζα ζε δηάθνξα ηξαγνύδηα, ζπλδπάδνληαο ηε
κνπζηθή, ηελ ηέρλε, ην ρνξό θαη άιια ζέκαηα.
Εθπαηδεσηηθοί ζηότοη
Οη καζεηέο αλακέλεηαη:
1. Να ηξαγνπδήζνπλ ηα ηξαγνύδηα ζηνπο πξσηόηππνπο ζηίρνπο (Θηαιηθά/ Θζπαληθά/ Ειιεληθά).
2. Να αλαπηύμνπλ ηε θαληαζία ηνπο θαη λα δηεξεπλήζνπλ ζπλδέζεηο, αιιεγνξίεο θαη ηελ
παηρληώδε θύζε ησλ ηξαγνπδηώλ.
3. Να εμαζθεζνύλ ζηνλ θσλεηηθό ζπιιαβηζκό ησλ ιέμεσλ ησλ ζηίρσλ σο εηζαγσγή ζηε
γξακκαηηθή, ηα καζεκαηηθά θαη ηε κνπζηθή αλάγλσζε θαη γξαθή ηνπ ξπζκνύ.
4. Να κάζνπλ λα ζπλεξγάδνληαη σο νκάδα κέζα από ηα παηρληδνηξάγνπδα θαη ηελ εθθξαζηηθή
θίλεζε.
5. Να εμαζθεζνύλ ζην ζπληνληζκό θηλήζεσλ ηνπ ζώκαηνο θαη ζην ζπγρξνληζκό ηνπο κε ηελ
ππόινηπε νκάδα κέζα από ην ηξαγνύδη θαη ην ρνξό.
6. Να θαηαλνήζνπλ ην αιιεγνξηθό λόεκα πνπ ζπρλά θξύβνπλ ηα παηδηθά ηξαγνύδηα.
7. Να πξνθαιέζνπλ ηδέεο θαη πξνηάζεηο από ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, ςάρλνληαο γηα κία θνηλά
απνδεθηή ιύζε.
Ηιηθία παηδηώλ
5-6 εηώλ
Προεγούκελες γλώζεης θαη ηθαλόηεηες ηφλ παηδηώλ
Τα παηδηά έρνπλ ήδε ληώζεη ηε δηαθνξά αλάκεζα ζην ηξαγνύδηζκα θαη ηελ απαγγειία ζηίρσλ
ηξαγνπδηνύ. Έρνπλ βαζηθέο δεμηόηεηεο ζην ρηύπεκα ηνπ ξπζκνύ κε παιακάθηα θαη βάδηζκα. Έρνπλ
έλα βαζηθό ζπληνληζκό ηνπ ζώκαηόο ηνπο. Έρνπλ αλαπηύμεη θάπνηεο δεμηόηεηεο ζπλεξγαζίαο αλάκεζα
ζηνπο καζεηέο ηεο ηάμεο. Έρνπλ αλαπηύμεη γλσζηηθέο δεμηόηεηεο ζπζρεηηζκνύ κε δηαθνξεηηθά
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καζήκαηα/γλσζηηθέο πεξηνρέο. Έρνπλ αλαπηύμεη κία αθξίβεηα ζηε ρξήζε νξγάλσλ. Έρνπλ ηθαλόηεηα
γηα αλαπαξάζηαζε ζρεκάησλ θαη εθθξαζηηθώλ θηλήζεσλ κε ην ζώκα ηνπο.
Υιηθά
Ηρεηηθό πιηθό: Sardina, Una pulga y un raton, Pantrévoune ton kávoura1.
Φάξηεο ησλ ρσξώλ ηεο Μεζνγείνπ, θαηαζθεπέο θαη εηθόλεο ησλ ρώσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηα πιάλα,
ζαθνπιάθηα κε θαζόιηα ή άκκα, έλα κπιε ύθαζκα ιύθξαο.
Όξγαλα: κηθξά θξνπζηά όξγαλα, ερεηηθνί ζσιήλεο (boom whackers), καξάθεο.
Στέδηο καζήκαηος 1 : Ο θάβοσρας αλαδεηά ηελ αγαπεκέλε ηοσ ελώ ζσλαληά κία ζαρδέια ποσ
ηολ βοεζά λα ηε βρεη
Μοσζικοί ζηότοι
Οη καζεηέο αλακέλεηαη λα:
1. Τξαγνπδήζνπλ ηελ ηειεπηαία πξόηαζε ηνπ ηξαγνπδηνύ κε θαζαξό θείκελν, θεθαιηθή θσλή
ζηελ πξσηόηππε γιώζζα (Θηαιηθή).
2. Να πεηύρνπλ ξπζκηθή αθξίβεηα ηνλίδνληαο ηνλ παικό ησλ ηξαγνπδηώλ κε δηάθνξνπο ηξόπνπο.
3. Να δείμνπλ ζπληνληζκό ηνπ ζώκαηνο κε δηάθνξα ζηηι ρηππήκαηνο ηνπ ξπζκνύ κε παιακάθηα
ζε δηπιαλνύο ζην παηρληδνηξάγνπδν Sardina.
4. Να επηδείμνπλ δεμηόηεηεο ζηνλ νξζό ζπιιαβηζκό ησλ ιέμεσλ θαη ζηε κνπζηθή γξαθή ηνπ
ξπζκνύ.
Περιγραθή ηοσ ζτεδίοσ μαθήμαηος, ηης πορείας ηοσ και ηων ζηραηηγικών ηοσ
 Ο εθπαηδεπηηθόο αθεγείηαη ηελ ηζηνξία ελόο θάβνπξα πνπ έραζε ηελ αγαπεκέλε ηνπ θαη ςάρλεη
ζε όιε ηε Μεζόγεην ζάιαζζα λα ηε βξεη, δεηώληαο ηώξα ηε βνήζεηα ησλ παηδηώλ. Ο θάβνπξαο
(γηα ηνλ θάβνπξα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κία θνύθια, γαληόθνπθια, δσάθη, θαη λα ηνπ
δώζνπλ ηα παηδηά όλνκα) ζπλαληά κηα ζαξδέια ζηηο αθηέο ηεο Μεζνγείνπ θαη κνηξάδεηαη ην
πξόβιεκά ηνπ καδί ηεο. Η ζαξδέια πξνζθέξεηαη λα βνεζήζεη ηνλ θάβνπξα ζηελ αλαδήηεζή
ηνπ, αιιά ν θάβνπξαο πξέπεη πξώηα λα κάζεη ην ηξαγνύδη ηεο ζαξδέιαο. Οη καζεηέο δεηνύληαη
λα βνεζήζνπλ ηνλ θάβνπξα καζαίλνληαο ην ηξαγνύδη ηεο ζαξδέιαο Sardina.
 Ο εθπαηδεπηηθόο θαιεί ηνπο καζεηέο λα εμεξεπλήζνπλ θαη λα κηκεζνύλ ηηο θηλήζεηο ηεο
ζαξδέιαο θαζώο θνιπκπά ρξεζηκνπνηώληαο ηα ρέξηα ηνπο, ελώ απηνζρεδηάδνπλ ηνπο ήρνπο
ησλ ςαξηώλ θαη ηεο ζάιαζζαο κε ηε θσλή ηνπο2. Μπνξνύλ λα κείλνπλ θάησ από ην κπιε παλί
ιίθξαο πνπ αληηπξνζσπεύεη ην ρξώκα ηεο ζάιαζζαο, ελώ θάπνηα παηδηά κπνξνύλ λα κηκνύληαη
ηηο θηλήζεηο ηεο ζάιαζζαο θαη άιια παηδηά ηηο θηλήζεηο ηεο ζαξδέιαο.
 Τα παηδηά αθνύλ ην ηξαγνύδη Sardina (ηξαγνπδηζκέλν από ηνλ εθπαηδεπηηθό ή από ηελ
ερνγξαθεκέλε πεγή) ελώ πεξπαηνύλ ζηνλ παικό ηνπ. Με απηό ηνλ ηξόπν εμνηθεηώλνληαη κε ην
θείκελν θαη ην ξπζκό ηνπ ηξαγνπδηνύ. Αθνύλ ηνπο πξσηόηππνπο ζηίρνπο ηνπ ηξαγνπδηνύ (ην
κεγαιύηεξν κέξνο απηνύ είλαη ζπιιαβέο ρσξίο λόεκα) θαη ειεύζεξα ζπκκεηέρνπλ
ηξαγνπδώληαο όπνηε ζέινπλ. Σηελ ηειηθή ζπιιαβή “rà” βξίζθνπλ έλα άιιν παηδί γηα δεπγάξη
θαη ηνλ/ηελ αγθαιηάδνπλ. Σηελ επαλάιεςε ηνπ ηξαγνπδηνύ ηα παηδηά έρνπλ ηελ επθαηξία λα
αθνύζνπλ ηελ ηειεπηαία ζπιιαβή ηνπ ηξαγνπδηνύ ζηα ηηαιηθά (“Chi fuori resterà”) θαη
καζαίλνπλ λα ηελ επαλαιακβάλνπλ ζην ιάρληζκα.
 Τα παηδηά ζηέθνληαη ζε δεπγάξηα βιέπνληαο ν έλαο ηνλ άιινλ. Φηππνύλ ηνλ παικό ζε
παιακάθηα ζηα δηθά ηνπο ρέξηα ή ζηα ρέξηα ηνπ δεπγαξηνύ ηνπο, θαη ζηηο ζπιιαβέο “E crì crì
crì” θαη “E crà crà crà” απηνζρεδηάδνπλ κε ην δηθό ηνπο ζηηι ειαθξηώλ ρηππεκάησλ ή
1 Πξνηεηλόκελα ζπκπιεξσκαηηθά αθξνάκαηα: Τν Ελπδξείν από ην Καξλαβάιη ησλ Ζώσλ ηνπ Saint-Saens,
ερνγξαθεκέλνη ήρνη θύζεο από ςάξηα θαη ζάιαζζα.
2 Πξνηεηλόκελε αθξόαζε ήρσλ ςαξηώλ θαη ηεο ζάιαζζαο θαη/ή ηνπ Ελπδξείνπ από ην Καξλαβάιη ησλ Ζώσλ ηνπ SaintSaens.
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γαξγαιήκαηνο ή θάλνληαο θηλήζεηο ζώκαηνο. Τα παηδηά αιιάδνπλ ξόινπο θαηά ηελ εθηέιεζε
(θάζε παηδί πξέπεη λα έρεη ηελ επθαηξία λα πξνηείλεη ηηο δηθέο ηνπ ηδέεο θαη λα βξίζθεη από
θνηλνύ απνδεθηέο ιύζεηο ηθαλνπνηεηηθέο θαη γηα ηνπο δύν).
Τα παηδηά ζηέθνληαη ζε έλα θύθιν θαη ηξαγνπδνύλ ην ηξαγνύδη ελώ πεξλνύλ έλα αληηθείκελν
γύξσ-γύξσ από ηνλ θύθιν (έλα ζαθνπιάθη κε όζπξηα, άκκν ή κία καξάθα) θξαηώληαο ηνλ
παικό. Ο/Η εθπαηδεπηηθόο κπνξεί λα ηνπο βνεζήζεη ζηε ξπζκηθή αθξίβεηα ρηππώληαο έλα
ζηαζεξό παικό κε έλα ηύκπαλν.
Τα παηδηά καζαίλνπλ ηνπο θαλόλεο ηνπ παηρληδηνύ: ζηέθνληαη ζε έλα θύθιν κε ηηο παιάκεο
ζηξακκέλεο πξνο ηα πάλσ, ελώ αθνπκπά ν θαζέλαο ηηο παιάκεο ηνπο πάλσ ή θάησ από ηηο
παιάκεο ησλ δηπιαλώλ ηνπ παηδηώλ (ην δεμί ρέξη από πάλσ θαη ην αξηζηεξό από θάησ ζε όιν
ηνλ θύθιν). Έλα παηδί μεθηλά λα ηξαγνπδά ρηππώληαο ηνλ παικό κε ην δεμί ηνπ ρέξη ζηελ
παιάκε ηνπ παηδηνύ από ηα αξηζηεξά ηνπ. Σηηο ζπιιαβέο “E crì crì crì” θαη “E crà crà crà” ην
παηδί πνπ παίδεη γαξγαιάεη ηελ παιάκε ηνπ παηδηνύ από ηα αξηζηεξά ηνπ. Σηελ ηειηθή ζπιαβή
“rà” ην παηδί πξνζπαζεί λα απνθύγεη ην ηειηθό ρηύπεκα. Ελαιιαθηηθά αλ απηνύ ηνπ είδνπο ην
παηρλίδη είλαη πνιύ δύζθνιν γηα ηα παηδηά, κπνξνύλ λα ζηέθνληαη κε ηηο δύν παιάκεο ηνπο πξνο
ηα πάλσ θαη θάζε παηδί λα ρηππά θαη κε ηα δπν ηνπ ρέξηα ηηο παιάκεο ηνπ ζπκκαζεηή ηνπ ζηα
αξηζηεξά.
Τα παηδηά δσγξαθίδνπλ έλα κηθξό θαη/ή έλα κεγάιν ςάξη ην θαζέλα θαη ηα θόβνπλ.
Σπγθεληξώλνπλ όια ηα ςάξηα ζε δύν νκάδεο (κηθξά θαη κεγάια). Ο/Η εθπαηδεπηηθόο γξάθεη
ηνπο ζηίρνπο ηνπ ηξαγνπδηνύ κε ρσξηζκέλεο ηηο ζπιιαβέο ζε έλα πίλαθα ή ραξηί κέηξνπ θαη ηα
παηδηά πξνζπαζνύλ λα ζπκβνιίζνπλ ηε ξπζκηθή ζεκεηνγξαθία ηνπ ηξαγνπδηνύ (κηθξό ςάξη γηα
ηα όγδνα, θαη κεγάιν ςάξη γηα ηα ηέηαξηα). Τξαγνπδνύλ ην ηξαγνύδη ελώ θνιινύλ/θξεκνύλ ην
ςάξη ζηνλ πίλαθα ζύκθσλα κε ηε κεισδία ηνπ ηξαγνπδηνύ. Ελαιιαθηηθά κπνξνύλ λα
πξνζζέζνπλ ξπζκηθή ζεκεηνγξαθία ζε όιεο ή θάπνηεο ιέμεηο (π.ρ. “Sar-di-na,-i-na,-i-na, Chi
fuo-ri re-ste-rà”). Με απηή ηε δξαζηεξηόηεηα αξρίδνπλ λα θαηαλννύλ ηνπο ήρνπο κηθξήο θαη
ηνπο ήρνπο κεγάιεο δηάξθεηαο ζηε κεισδία (όγδνα θαη ηέηαξηα).
Ο/Η εθπαηδεπηηθόο θαιεί ηα παηδηά λα ζπδεηήζνπλ ζρεηηθά κε ην πόζν δηαζθέδαζαλ ζην
κάζεκα θαη πνηα δξαζηεξηόηεηα ηνπο άξεζε πεξηζζόηεξν. Σπδεηνύλ γηα ηελ ηζηνξία ηνπ
θάβνπξα πνπ δελ έρεη βξεη αθόκα ηελ αγαπεκέλε ηνπ, νπόηε ε αλαδήηεζε ζπλερίδεηαη ζην
επόκελν κάζεκα.

Αναμενόμενα αποηελέζμαηα
Τα παηδηά αλακέλεηαη λα κάζνπλ λα παίδνπλ θαη λα ηξαγνπδνύλ ην ηξαγνύδη θαη ηνπο ζηίρνπο/ή ηνπο
ζηίρνπο ηεο ηειεπηαίαο ζπιιαβήο ζσζηά, λα εμνηθεησζνύλ κε ην ηξαγνύδη ζηα Θηαιηθά, λα απνδώζνπλ
ξπζκηθά ζηνηρεία ηνπ ηξαγνπδηνύ κε θξνπζηά ζώκαηνο (παιακάθηα, δηάθνξνπο ηξόπνπο ρηππήκαηνο
ηνπ ξπζκνύ, ρηππήκαηα ζηνπο κεξνύο, πεξπάηεκα, θιπ.), θαη λα βξνύλε ηθαλνπνηεηηθέο ιύζεηο γηα λα
εθθξαζηνύλ από θνηλνύ ζε κηα νκαδηθή δεκηνπξγηθή εξγαζία.
Αποδεικηικά ζηοιτεία μάθηζης
Με ην πέξαο ηνπ καζήκαηνο ηα παηδηά ζα έρνπλ κάζεη ηνπο ηηαιηθνύο ζηίρνπο, ζα έρνπλ πεηύρεη λα
παίμνπλ κε αθξίβεηα ηα ξπζκηθά ζρήκαηα θαη ηνλ παικό ηνπ ηξαγνπδηνύ, ζα έρνπλ δηαζθεδάζεηο.
Επίζεο ζα αλαπηύμνπλ ηελ ηθαλόηεηα λα ζπζρεηίδνπλ ζύκβνια (κηθξά ή κεγάια ςάξηα, ή κνπζηθά
ζύκβνια) κε κηθξήο ή κεγάιεο δεάξθεηαο ήρνπο.
Στέδηο καζήκαηος 2: Ο θάβοσρας θάλεης ηρεης λέοσς θίιοσς: έλαλ υύιιο, έλα ποληίθη θαη

κία αράτλε
Μοσζικοί ζηότοι
Τα παηδηά αλακέλεηαη:
1. Να ηξαγνπδνύλ ην ηξαγνύδη ή κέξνο ηνπο ηξαγνπδηνύ Una pulga y un raton κε θεθαιηθή θσλή
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ζηελ πξσηόηππή ηνπ γιώζζα (Θζπαληθή).
2. Να επηδείμνπλ ξπζκηθή αθξίβεηα ζην ζηαζεξό παικό ηνπ ηξαγνπδηνύ θνπλώληαο ην ζώκα ηνπο
ζην ρώξν, ρηππώληαο παιακάθηα, ή ρξεζηκνπνηώληαο θξνπζηά ζώκαηνο.
3. Να πεηύρνπλ θαιό ζπληνληζκό ζώκαηνο απνδίδνληαο ξπζκηθά ηελ θίλεζε ηνπ παξαπαηήκαηνο
θάλνληαο έλα αιαθξύ ζηξαβνπάηεκα πξνο ηε δεμηά κεξηά ζην ηξαγνύδη Una pulga y un raton.
4. Να παίμνπλ κεισδηθά θξνπζηά όξγαλα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηξαγνπδηνπ (ερεηηθνύο ζσιήλεο
boomwhackers ή άιια κεισδηθά όξγαλα).
Περιγραθή ηοσ ζτεδίοσ μαθήμαηος, ηης πορείας ηοσ και ηων ζηραηηγικών ηοσ
 Υπελζπκίδεηαη ζηελ ηάμε ε ηζηνξία ηνπ θάβνπξα πνπ έραζε ηελ αγαπεκέλε ηνπ θαη ςάρλεη ζε
όιε ηε Μεζόγεην λα ηε βξεη, δεηώληαο από άιια δώα λα ηνλ βνεζήζνπλ.
 Επαλάιεςε ηεο κεισδίαο θαη ησλ ζηίρσλ ηνπ παηρληδνηξάγνπδνπ Sardina από ηα παηδηά.
 Οη καζεηέο καζαίλνπλ ην ηξαγνύδη Una pulga y un raton ηξαγνπδώληαο ηνλ καδί κε ηνλ/ηελ
εθπαηδεπηηθό ή ηελ ερνγξαθεκέλε πεγή. Ο/Η εθπαηδεπηηθόο θαιεί ηα παηδηά λα θηλεζνύλ
ειεύζεξα ζην ρώξν ζαλ ςύιινη (πεδώληαο), ζαλ πνληίθηα (ηξέρνληαο), ή ζαλ αξάρλεο
(πεξπαηώληαο αξγά θαη βαξηά), θάλνλαο εμάζθεζε ζην ζηαζεξό παικό θαη ζην ξπζκηθό
ρηύπεκα (ηέηαξηα θαη όγδνα). Σηε ζπλέρεηα κπνξνύλ λα αξρίζνπλ λα ρξεζηκνπνηνύλ θάπνηεο
κηκεηηθέο θηλήζεηο ζώκαηνο, όπσο παιακάθηα ή θξνπζηά ζώκαηνο. Η ςείξα, ην πνληίθη θαη ε
αξάρλε ηώξα κπνξνύλ λα πξνζθέξνπλ ηε βνήζεηά ηνπο ζηνλ θάβνπξα λα βξεη ηελ αγαπεκέλε
ηνπ, εάλ θπζηθά κάζεη λα ηξαγνπδά ην ηξαγνύδη. Τα παηδηά θαινύληαη λα βνεζήζνπλ ηνλ
θάβνπξα.
 Τξαγνπδνύκε ην Una pulga y un raton ζηελ πξσηόηππή ηνπ γιώζζα. Σηελ αξρή ηα παηδηά
κπνξνύλ λα ηξαγνπδνύλ ηα νλόκαηα ησλ δώσλ θαη ηε ιέμε ρσξίο λόεκα „parapachin‟. Ο/ε
εθπαηδεπηηθόο κπνξεί λα αιιάμεη ηε θσλή ηνπ γηα λα πεηύρεη κία δξακαηηθή παξάζηαζε ηνπ
ηξαγνπδηνύ, πξνζπνηνύκελνο/ε ηνλ ήζπρν ςύιιν (piano), ην θσλαθιάδηθν πνληίθη (forte), θαη
ηελ αξάρλε κε βαζηά θσλή, ή κε όπνην άιιν ηξόπν απνθαζίζεη ν/ε εθπαηδεπηηθόο.
 Τξαγνπδνύκε ην ηξαγνύδη βαδίδνληαο ειεύζεξα ζην ρώξν. Σε θάζε ζπιιαβή „chin‟ ηα παηδηά
αγγίδνπλ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο ζε έλα ζεκείν ζώκαηνο, αγγίδνληαο δηαθνξεηηθό ζπκκαζεηή
θάζε θνξά. Ελαιιαθηηθά, κπνξνύλ λα θξαηνύλ όινη από κία θιάβα θαη λα ρηππνύλ ηηο θιάβεο
κε ην παηδί πνπ ζπλαληνύλ θάζε θνξά ζηε ζπιιαβή „chin‟.
 Τξαγνπδνύκε ην ηξαγνύδη ελώ πεξπαηνύλ ξπζκηθά ζε έλα θύθιν θαη ζηε ζπιιαβή „chin‟ ηεο
ρσξίο λόεκα ιέμεο „parapachin‟, πξνζπνηνύληαη όηη πέθηνπλ, γέξλνληαο πξνο ηα δεμηά ηνπο
(αλ αξρίζνπλ λα πεξπαηνύλ κε ην δεμί ηνπο πόδη). Ακέζσο κεηά ηε ζπιιαβή „chin‟
μαλαβξίζθνπλ ην ξπζκό βαδίζκαηνο.
 Τξαγνπδνύκε ην ηξαγνύδη ελώ ρξεζηκνπνηνύλ ηνπο ερεηηθνύο ζσιήλεο (boom whackers)
ζηνπο ηόλνπο θα, κη θαη θα (F, E θαη F) ζε θάζε ζπιιαβή „chin‟.
 Καινύληαη ηα παηδηά λα ζπδεηήζνπλ ην αλ δηαζθέδαζαλ ζην κάζεκα θαη πνηεο δξαζηεξηόηεηεο
ηνπο άξεζαλ πεξηζζόηεξν. Θπκνύληαη ηελ ηζηνξία ηνπ θάβνπξα πνπ ζπλάληεζε ηε ζαξδέια,
ηνλ ςύιιν, ην πνληίθη θαη ηελ αξάρλε, αιιά δε βξήθα αθόκα ηελ αγαπεκέλε ηνπο. Τα παηδηά
πξνζπαζνύλ λα καληέςνπλ πνην δών είλαη ε αγαπεκέλε ηνπ θάβνπξα;
 Τα παηδηά δσγξαθίδνπλ ηνπο θίινπο ηνπ θάβνπξα ή πηζαλέο ηδέεο γηα ηελ αγαπεκέλε ηνπ.
Αναμενόμενα αποηελέζμαηα
Τα παηδηά αλακέλεηαη λα παίδνπλ θαη λα ηξαγνπδνύλ ηηο κεισδίεο θαη ηνπο ζηίρνπο ησλ ηξαγνπδηώλ (ή
κέξνο απηώλ) ζσζηά, λα εμνηθεησζνύλ κε ηελ αθξόαζε κνπζηθήο θαη ην ηξαγνύδη ζηα Θζπαληθά.
Επίζεο αλακέλεηαη λα παίμνπλ ηα ξπζκηθά ζρήκαηα ηνπ ηξαγνπδηνύ κε θξνπζηά ζώκαηνο ή όξγαλα.
Αποδεικηικά ζηοιτεία μάθηζης
Με ην ηέινο ηνπ καζήκαηνο ηα παηδηά ζα απνκλεκνλεύζνπλ ηνπο ζηίρνπο ηνπ ηξαγνπδηνύ, ζα κάζνπλ
λα εθηεινύλ κε αθξίβεηα θάπνηα ξπζκηθά ζρήκαηα θαη ην ζηαζεξό παικό ηνπ ηξαγνπδηνύ. Θα κάζνπλ
λα ζπγρξνλίδνληαη κε ηηο πξνζρεδηαζκέλεο θηλήζεηο πνπ ζπλνδεύνπλ ην ηξαγνύδη, θαη λα ζπγρξνλίδνπλ
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κε αθξίβεηα ηνπο κνπζηθνύο ήρνπο πνπ παξάγνπλ (ηξαγνύδη θαη κνπζηθά όξγαλα) κε απηέο ησλ
ζπκκαζεηώλ ηνπο. Θα έρνπλ δηαζθεδάζεη ηξαγνπδώληαο ην ηξαγνύδη κε κηκεηηθέο θαη ξπζκηθέο
θηλήζεηο.

Στέδηο καζήκαηος 3 & 4: Ο θάβοσρας ηειηθά βρίζθεη ηελ αγαπεκέλε ηοσ τειώλα θαη
παληρεύοληαη ζε έλα γακήιηο γιέληη όποσ είλαη θαιεκέλα όια ηα άιια δώα
Μοσζικοί ζηότοι
Τα παηδηά αλακέλεηαη:
1. Τξαγνπδήζνπλ ην ηξαγνύδη κε κηκεηηθέο θηλήζεηο.
2. Να κάζνπλ ηελ πξώηε ζηξνθή θαη ην ρνξσδηαθό κέξνο (ξεθξαίλ) ηνπ ηξαγνπδηνύ.
3. Να εμαζθεζνύλ ζην λα αξρίδνπλ ην ηξαγνύδη ζηελ άξζε (ειιηπέο κέηξν).
4. Να εμνηθεησζνύλ κε ηνπο αζύκκεηξνπο ξπζκνύο (7/8).
5. Να βαδίζνπλ ζην ξπζκό ησλ 7/8 (βαδίδνληαο ζηνλ 1ν, 4ν, θαη 6ν ρξόλν) κε ηε κνπζηθή, ή λα
πξνζπαζήζνπλ λα ρνξέςνπλ ηνλ επηάζεκν θαιακαηηαλό ξπζκό (ίζσο κόλν γηα ηνπο Έιιελεο
καζεηέο).
Περιγραθή ηοσ ζτεδίοσ μαθήμαηος, ηης πορείας ηοσ και ηων ζηραηηγικών ηοσ
 Υπελζπκίδνπκε ζηα παηδηά ηελ ηζηνξία: ν θάζνπξαο θαη νη θίινη ηνπο ηα άιια δώα (ζαξδέια,
ςύιινο, πνληίθη, αξάρλε) ςάρλνπλ γηα ηελ αγαπεκέλε ηνπ. Πνηα είλαη ε αγαπεκέλε ηνπ;
 Αθνύκε ην ηξαγνύδη «Πανηρεύοσνε ηον κάβοσρα» από ερνγξαθεκέλε πεγή, θαη θάζε θνξά πνπ
αθνύλε ηε θξάζε «Νηράγκα-νηρούγκα η'άργανα, ώρε η'άργανα», δεηείηαη από ηα παηδηά λα
θάλνπλ κία θίλεζε. Με απηό ηνλ ηξόπν αλακέλεηαη λα θαηαλνήζνπλ ηε ζηξνθηθή δκή ηνπ
ηξαγνπδηνύ.
 Αθνύκα ην ηξαγνύδη ελώ δείρλνπκε ηε δηαδνρή ησλ δώσλ όπσο εκθαλίδνληαη ζην ηξαγνύδη ζε
έηνηκα ή δσγξαθηζκέλα ζρέδηα (ρειώλα, πνληίθη, ζθαληδόρνηξνο, ηδίηδηθαο, γάηδαξνο,
κέξκεγθαο, αιεπνύ θαη βάηξαρνο). Απηή ε δξαζηεξηόηεηα βνεζά ηα παηδηά λα ζπκνύληαη ην
ηξαγνύδη κέζσ ηεο εηθνληθήο αλαπαξάζηαζεο ησλ ζηίρσλ ηνπ.
 Τα παηδηά καζαίλνπλ λα ηξαγνπδνύλ ηνλ πξώην ζηίρν ηνπ ηξαγνπδηνύ κε ηα δώα πνπ
εκθαλίδνληαη («Πανηρεύοσνε ηον κάβοσρα όοο/ καλέζαν και ηον .....) θαη ην ξεθξαίλ («νηράγκα
νηρούγκα η'άργανα ώρε η' άργανα»). Γηα ηηο ππόινηπεο ζπιιαβέο ηνπ ζηίρνπ, κπνξνύλ λα
θηλνύληαη ή λα ηξαγνπδήζνπλ ζπιιαβέο ρσξίο λόεκα (π.ρ. ια-ια-ια). Μαζαίλνπλ λα
ηξαγνπδνύλ ηα νλόκαηα ησλ δώσλ ή κόλν ην ξεθξαίλ.
 Τξαγνπδνύλ ηνπο παξαπάλσ ζηίρνπο ηνπ ηξαγνπδηνύ ελώ πεξπαηνύλ ζηνλ ηζρπξό ξπζκό κε ηε
κνπζηθή (ηζρπξά κέξε ηνπ κέηξνπ, 1ν, 4ν, θαη 6ν ρξόλν), ή πξνζπαζνύλ λα ρνξέςνπλ ζηνλ
επηάζεκν θαιακαηηαλό ξπζκό (μεθηλώληαο από ην δεμί πόδη, θάλνπλ 8 βήκαηα κπξνζηά κε ηε
κνπζηθή θαη δύν πίζσ (πηζαλόλ κόλν γηα ηα παηδηά από ηελ Ειιάδα). Απηό ζα ηνπο νδεγήζεη
ζην λα εμαζθεζνύλ ζηνλ θαιακαηηαλό ρνξό (7/8= 3+2+2) πνιύ δηαδεδνκέλν Ειιεληθό ρνξό.
Ελαιιαθηηθά κπνξνύλ λα ρξεζηκνηήζνπλ κηκεηηθέο θηλήζεηο δώσλ ή λα βαδίζνπλ ζην ξπζκό ή
λα δηαζρίζνπλ έλα πνηακάθη πάλσ ζε πέηξεο, ή λα πεξπαηνύλ πάλσ ζε κία γέθπξα πνπ δελ
ηζζνξνπεί πνιύ θαιά.
 Καινύλ κηα νκάδα παηδηώλ λα παίμνπλ θξνπζηά όξγαλα πάλσ ζην βαζηθό ξπζκό ηνπ
ηξαγνπδηνύ (ηζρπξά κέξε ηνπ κέηξνπ), ελώ ν/ε εθπαηδεπηηθόο ηξαγνπδά ην ηξαγνύδη, θαη κηα
άιιε νκάδα παηδηώλ πεξπαηά κηκνύκελνη ηα δώα-ραξαθηήξεο ηνπ ηξαγνπδηνύ (ρειώλα,
πνληίθη, ζθαληδόρνηξνο, ηδίηδηθαο, γάηδαξνο, κέξκεγθαο, αιεπνύ θαη βάηξαρνο). Είλαη
ζεκαληηθό ηα παηδηά λα έρνπλ ηελ επθαηξία θαη ηθαλνπνηεηηθό ρξόλν λα εμαζθεζνύλ
κηκνύκελνη ηνπο δηαθεξεηηθνύο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο πεξπαηνύλ ηα δώα.
 Σε κηθξέο νκάδεο ηα παηδηά απηνζρεδηάδνπλ θαη δεκηνπξγνύλ ηηο δηθέο ηνπο ρνξνγξαθίεο
βαζηζκέλεο ζε επηάζεκν ξπζκό. Σηε ζπλέρεηα κπνξνύλ λα ηηο δείμνπλ ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο.
 Ο/ε εθπαηδεπηηθόο πξνηξέπεη θαη θαηεπζύλεη κηα ζπδήηεζε κε ηα παηδηά ζρεηηθά κε ηε
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δξαζηεξηόηεηα, δεηώληαο ηνπο λα κνηξαζηνύλ ηηο γλώκεο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο.
Καλνλίδνπλ λα θαηαζθεπάζνπλ έλα απηνζρέδην βηβιίν πνπ βαζίδεηαη ζηελ ηζηνξία ηνπ
θάβνπξα κέρξη λα βξεη ηελ αγαπεκέλε ηνπ.
 Τειηθά ν θάβνπξαο ζπλαληά ηελ αγαπεκέλε ηνπ, θαλνλίδνπλ ην γακήιην γιέληη κε πνιύ
κνπζηθή, ρνξό θαη θέθη. Όια ηα δώα πνπ ζπλάληεζαλ ζην δξόκν ηνπο είλαη πξνζθεθιεκέλνη.
Αλακελόκελα αποηελέζμαηα
Τα παηδηά αλακέλεηαη λα κάζνπλ λα ηξαγνπδνύλ ηε κεισδία θαη ην ξεθξαίλ ηνπ ηξαγνπδηνύ, λα
εμνηθεησζνύλ κε ην ηξαγνύδη ζηα ειιεληθά, λα ρνξέςνπλ ζηνλ θαιακαηηαλό ξπζκό (7/8) ή λα
εμαζθεζνύλ ζην λα απνδίδνπλ αζζύκεηξα ξπζκηθά ζρήκαηα κε θηλήζεηο ζώκαηνο. Επίζεο αλακέλεηαη
λα εμαζθεζνύλ ζηε κλήκε αθνινπζώληαο ηνπο ζηίρνπο ηνπ ηξαγνπδηνύ. Αλακέλεηαη λα ςπραγσγεζνύλ
κέζσ ηνπ ηξαγνπδηνύ, ηνπ παηρληδηνύ θαη ηεο θίλεζεο, λα εθηειέζνπλ έλα κνπζηθό όξγαλν, λα
ζπληνλίζνπλ ηηο θηλήζεηο ηνπ ζώκαηόο ηνπο κε απηέο ησλ ζπκκαζεηώλ ηνπο.
Αποδεικηικά ζηοιτεία μάθηζης
Με ηελ νινθιήξσζε ηεο δηδαθηηθήο ελόηεηαο ηα παηδηά ζα έρνπλ απνκλεκνλεύζεη ηελ αθνινπζία ησλ
ζηίρσλ ηνπ ηξαγνπδηνύ «Πανηρεύοσνε ηον κάβοσρα» κε ηε βνήζεηα ησλ εηθόλσλ. Θα έρνπλ πεηύρεη
αθξίβεηα ζηα ξπζκηθά ζρήκαηα θαη ζην βαζηθό ξπζκό ηνπ ηξαγνπδηνύ. Θα κάζνπλ λα ρνξεύνπλ ή ζα
πξνζπαζήζνπλ λα ρνξέςνπλ ηνλ θαιακαηηαλό ρνξό, ή λα πεξπαηήζνπλ ζε επηάζεκν ξπζκό (1ν, 4ν θαη
6ν ρξόλν).
Τελικό αναμενόμενο αποηέλεζμα, αποδεικηικά ζηοιτεία και μοίραζμα
Η νκάδα αλακέλεηαη λα παξάμεη έλα ρεηξνπνίεην βηβιίν όπνπ ηα παηδηά ζα γξάςνπλ ηελ ηζηνξία κε
δηθά ηνπο ιόγηα (ν/ε εθπαηδεπηηθόο κπνξεί λα γξάςεη ηηο θξάζεηο πνπ ζα ηνπ δηεγεζνύλ ηα παηδηά), λα
δσγξαθίζνπλ ην θάζε επηζόδην θαη λα ηα δέζνπλ όια απηά ζε έλα βηβιίν ή ζε έλα πίλαθα. Επίζεο ε
νκάδα κπνξεί λα εθηειέζεη ηελ ηζηνξία κέζσ αθήγεζεο, ηξαγνπδηνύ θαη παηρληδηνύ ζε κία
παξάζηαζε, γηνξηή, ή έλα ηειηθό αλνηρηό κάζεκα πξνο γνλείο θαη ζπγγελείο ησλ παηδηώλ. Η
παξάζηαζε κπνξεί λα ηειεηώζεη κε έλα νιηζηηθό γεγνλόο, έλα γακήιην γιέληη γηα ην γάκν ηνπ θάβνπξα
θαη ηεο ρειώλαο, όπνπ ηα παηδηά ζα ηαγνπδήζνπλ ηα ηξία ηξαγνύδηα πνπ έκαζαλ ζηελ ελόηεηα απηή ή
ελδερνκέλσο θαη άιια.
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