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ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Ο ζεζαπξόο ηεο Μεζνγείνπ: αλάκεζα ζε ράξηεο θαη ζεζαπξνύο, θαξάβηα θαη πεηξαηέο, πξνο
έλα δηαπνιηηηζκηθό κνπζηθό δέληξν
Paola Anselmi, Ines Melpa, Sonia Russino
Εάλ έρεηε έλα ράξηε θαη κηα βάξθα καδί ζαο ηόηε έρεηε όια όζα ρξεηάδεζηε γηα λα μεθηλήζεηε έλα ηαμίδη
αλαδήηεζεο ηνπ ζεζαπξνύ: ζε απηή ηελ πεξίπησζε ν ζεζαπξόο καο είλαη έλα εηδηθό «κνπζηθό δέληξν»,
ζην νπνίν κηα πνιύηηκε πνηθηινκνξθία/πνηθηιία παξόκνησλ ζπλαηζζεκάησλ ζπλππάξρνπλ αξκνληθά.
Θα ζέιακε λα πξνζθέξνπκε ζηα παηδηά ηελ επθαηξία λα «δήζνπλ» έλα «κνπζηθό κνλνπάηη» κέζα από
θάπνηεο πξαθηηθέο εκπεηξίεο αθνινπζώληαο έλαλ πξαγκαηηθό ράξηε ζεζαπξνύ: γηα λα «αηζζαλζνύλ»
θαη λα θαηαιάβνπλ ηε δηαπνιηηηζκηθή κνπζηθή εκπεηξία θαηά ηελ πξώηκε παηδηθή ειηθία είλαη
απαξαίηεηα ηξία βήκαηα ελόο ηαμηδηνύ: Μεζνγεηαθά κνπζηθά παηρλίδηα, ρνξνί, θαη ηξαγνύδηα από
δηαθνξεηηθέο ρώξεο, ηα νπνία είλαη όια «παηδηά» ηεο ίδηαο Θάιαζζαο. Η πνξεία ζα δείμεη πώο νη
πξνηάζεηο θαη νη αληηδξάζεηο ησλ παηδηώλ κπνξνύλ λα «κεηακνξθώζνπλ» ηελ εκπεηξία ηεο κάζεζεο ζε
κηα πεξηπέηεηα.
Μνπζηθνί ζηόρνη
Σα παηδηά αλακέλεηαη:
1. Να θαηαλνήζνπλ ηελ έλλνηα ηεο «κνπζηθήο δνκήο» αθνύγνληαο ηε κεισδία, παίδνληαο
θάπνηα όξγαλα ή αληηθείκελα πνπ παξάγνπλ ήρν θαη αλαγλσξίδνληαο ηα δηάθνξα ηκήκαηα
ελόο κνπζηθνύ πιηθνύ πνπ αληηζηνηρνύλ ζηα δηάθνξα ζηνηρεία κηαο άηππεο παξηηηνύξαο (είηε
ζρεδηαζκέλε ζην ρέξη είηε ηξηώλ δηαζηάζεσλ).
2. Να εζηηάζνπλ ζηα κνπζηθά ζηνηρεία θαη ηε δνκή, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αθξόαζεο. Ζ
Campbell νλνκάδεη απηνύ ηνπ είδνπο ηελ αθξόαζε «Πξνζεθηηθή Αθξόαζε» (Attentive
Listening). Αλαθέξεη όηη ην παίμηκν κνπζηθώλ νξγάλσλ ή θξνπζηώλ ηνπ ζώκαηνο, ή ε ρξήζε
αληηθεηκέλσλ κέζα ζηε κνπζηθή κε ζσζηό ηξόπν, ζπλεπάγεηαη ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή αθόκε
θαη όηαλ ε κνπζηθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ερνγξαθεκέλε. Ζ Campbell ην νλνκάδεη απηό
«πκκεηνρηθή Αθξόαζε» (Engaged Listening).
3. Να θαηαλνήζνπλ ηελ έλλνηα ηεο «δηαδνρήο» κέζα από κηα αλαπαξαζηαηηθή εκπεηξία: απηό
επηηπγράλεηαη κε ηε ρξήζε ηνπ ηζπαληθνύ κνπζηθνύ παηρληδηνύ El elefante - θαηά ηε δηάξθεηα
ηνπ νπνίνπ έλα λέν ζηνηρείν πξνζηίζεηαη ζε θάζε επαλάιεςε, κέρξη ηειηθά λα δεκηνπξγεζεί
έλα κηθξό ζύλνιν ή κηα νξρήζηξα.
4. Να θξαηήζνπλ ζηαζεξό ξπζκό δύν θαη ηξηώλ ηεηάξησλ κε δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο, ηνπο
νπνίνπο κπνξεί λα πξνηείλεη ν δάζθαινο ή ηα παηδηά (θξνπζηά ζώκαηνο, θίλεζε ζην ρώξν,
όξγαλα Orff, αληηθείκελα).
5. Να αλαπηύμνπλ επαηζζεζία ζηελ αθξόαζε δηαθνξεηηθώλ ερεηηθώλ θαη ξπζκηθώλ κνηίβσλ
από κνπζηθνύο πνιηηηζκνύο δηαθνξεηηθνύο από ηνλ δηθό ηνπο.
6. Να ζπληνλίζνπλ ηελ θίλεζε ηνπ ζώκαηνο παίδνληαο ή ηξαγνπδώληαο.
7. Να απνκλεκνλεύζνπλ ζηίρνπο ηξαγνπδηώλ ηόζν ζηε δηθή ηνπο γιώζζα όζν θαη ζε κηα άιιε.
8. Να κάζνπλ λα επηηεινύλ ζσζηά ην ξόιν πνπ έρεη ν θάζε καζεηήο θαηά ηελ εθηέιεζε
δξαζηεξηνηήησλ «ζόιν – ζύλνιν».
9. Να θξαηνύλ έλα ζπλνδεπηηθό ostinato ρξεζηκνπνηώληαο ηε θσλή ηνπο, θξνπζηά ζώκαηνο ή
όξγαλα Orff.
10. Να ζπλδένπλ ηα ηξαγνύδηα πνπ ήδε καζαίλνπλ θαηά ηε κνπζηθή δξαζηεξηόηεηα κε γξαθηθέο
αλαπαξαζηάζεηο από ηε ρώξα πξνέιεπζήο ηνπο.
Κνηλωληθν-πνιηηηζκηθνί ζηόρνη
Σα παηδηά αλακέλεηαη:
1. Να θαηαλνήζνπλ θαη λα αλαπηύμνπλ ηνλ ζεβαζκό γηα ηνλ άιιν κέζσ ησλ κνπζηθώλ
δξαζηεξηνηήησλ «ζόιν – ζύλνιν».
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2. Να βηώζνπλ δηαπνιηηηζκηθά ζέκαηα κέζα από ην ζέκα ηνπ ηαμηδηνύ, κηα κεηαηόπηζε πνπ ζα
νδεγήζεη ζε κηα ζπλάληεζε.
3. Να κάζνπλ ηα ζηνηρεία ηεο δηθήο ηνπο κνπζηθήο παξάδνζεο, ζπλδένληάο ηα κε απηά ησλ
γεηηνληθώλ ρσξώλ.
4. Να αλαθαιύςνπλ θαη λα θαισζνξίζνπλ νκνηόηεηεο θαη δηαθνξέο κεηαμύ ησλ άιισλ θαη ηνπ
εαπηνύ ηνπο.
5. Να ζπλεηζθέξνπλ ζηε δεκηνπξγία κηαο νιηζηηθήο εκπεηξίαο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
πνιιαπιώλ πηπρώλ ησλ εκπεηξηώλ ηνπ εαπηνύ: κνπζηθή, ζπκβνιηθέο αλαπαξαζηάζεηο,
γξαθηθέο αλαπαξαζηάζεηο, δηήγεζε ηζηνξηώλ, θιπ.
6. Να απνιαύζνπλ ηνλ ήρν θαη ην λόεκα λέσλ γισζζώλ, ζπγθξίλνληάο ηα κε ηνπο ήρνπο θαη ηα
λνήκαηα ηεο δηθήο ηνπο γιώζζαο.
7. Να αλαπηύμνπλ αηζζήκαηα εηξήλεο θαη αλνρήο γηα ηνλ άιιν, ράξε ζηελ επθαηξία λα
αθνύζνπλ ηνλ άιιν θαη λα αθνπζηνύλ από ηνπο άιινπο, ηνπ κνηξάζκαηνο ησλ ηδεώλ ηνπο θαη
ηεο πξνζπάζεηαο κηαο ζπιινγηθήο ιύζεο πνπ ζα ηθαλνπνηεί όια ηα κέιε πνπ ζπκκεηέρνπλ
ζηε κνπζηθή εκπεηξία.
8. Να αλαπηύμνπλ ηελ ηθαλόηεηα λα «ζπληνληζηνύλ» κε ηνλ άιιν ζεβόκελνη ηηο πξνηάζεηο όισλ
θαη κέζσ ηεο ζύκπηπμεο ησλ ηδεώλ.
9. Να επεθηείλνπλ ηηο αηνκηθέο εκπεηξίεο ζε εκπεηξίεο ζε δεπγάξηα, ζε κηθξέο νκάδεο θαη κε όιε
ηελ ηάμε.
Εθπαηδεπηηθνί ζηόρνη
Σα παηδηά αλακέλεηαη:
1. Να κάζνπλ λα δνπιεύνπλ σο νκάδα (γηα παξάδεηγκα, σο έλα πεηξαηηθό πιήξσκα).
2. Να γλσξίζνπλ δηαθνξεηηθνύο πνιηηηζκνύο ρξεζηκνπνηώληαο ηε κνπζηθή σο θνηλή γιώζζα.
3. Να κάζνπλ λα αηζζάλνληαη ζαλ κηα κηθξή νξρήζηξα - όπνπ εξγάδνληαη όινη καδί θαη αθνύεη
ν έλαο ζηνλ άιιν - θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπιινγηθήο κνπζηθήο εκπεηξίαο.
4. Να ζθέθηνληαη πάλσ ζε έλλνηεο όπσο ηα «ςέκαηα» θαη νη «απίζαλεο ηζηνξίεο».
5. Να θαισζνξίδνπλ ηηο ηδέεο θαη ηηο πξνηάζεηο ησλ ζπκκαζεηώλ ηνπο, λα ζπλεξγάδνληαη γηα λα
κεηακνξθώζνπλ ηε δξαζηεξηόηεηα θαη λα ηε βηώζνπλ κε έλαλ θαηλνύξην ηξόπν.
Ηιηθία ηωλ παηδηώλ
3 ½ - 4 ½ ρξνλώλ
Πξνεγνύκελε γλώζε θαη δεμηόηεηεο ηωλ παηδηώλ
Σα παηδηά έρνπλ ήδε βηώζεη ηελ εκπεηξία ηεο κνπζηθή εθπαίδεπζεο, ην θαζέλα ζύκθσλα κε ηε
ζπλνιηθή αλάπηπμή ηνπ:
- Βαζηθέο γισζζηθέο δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηα λα αξζξώλνπλ ιέμεηο.
- Γλώζε ησλ κεξώλ ηνπ ζώκαηνο θαη ηεο ηθαλόηεηαο λα ζπληνλίδνπλ ηηο θηλήζεηο απηώλ ησλ
κεξώλ.
- Ηθαλόηεηα λα πξαγκαηνπνηνύλ ηηο θηλήζεηο ηνπ ζώκαηνο εθθξαζηηθά.
- Ηθαλόηεηα λα κνηξάδνληαη απόςεηο, θαη λα εθθξάδνπλ ζπλαηζζήκαηα θαη πεξηέξγεηα ζρεηηθά
κε ηα κνπζηθά δξώκελα θαζώο θαη ζρεηηθά κε ηηο γεληθέο γλώζεηο ηνπ θόζκνπ γύξσ καο.
- Ηθαλόηεηα λα αλαγλσξίδνπλ ηελ έλλνηα ηεο «νκνηόηεηαο» θαη ηεο «δηαθνξεηηθόηεηαο» ζηε
κνπζηθή θαη λα ηε βηώλνπλ κέζσ ηνπ ξπζκνύ θαη ηεο κεισδίαο.
- Ηθαλόηεηα λα αλαπηύζζνπλ, λα δεκηνπξγνύλ ή λα ππνζηεξίδνπλ έλα θαληαζηηθό πιαίζην γηα
κηα ηζηνξία ή γηα κηα εκπεηξία «κίκεζεο».
- Γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο ρεηξηζκνύ νξγάλσλ θαη αληηθεηκέλσλ.
Υιηθά
Ζρεηηθό πιηθό: Σα ςέκαηα (Κύπξνο), El elefante (Ηζπαλία), Giro giro tondo (Ηηαιία), Hava Nagila
(Ηζξαήι)
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Αληηθείκελα: έλαο ράξηεο ζεζαπξνύ ζρεδηαζκέλνο ζην ρέξη, θαπάθηα από βάδα, ειαζηηθέο θνξδέιεο,
έλαο πίλαθαο όπνπ ζα ζρεδηαζηεί έλα δέληξν, ζεκαίεο από ραξηί, θύιια από ραξηί, ρξσκαηηζηνί
καξθαδόξνη, ισξίδεο από άζπξν ραξηόλη.
Όξγαλα: θιάβεο (μπιάθηα), θαζηαληέηεο, επίπεδα ηύκπαλα (sound-shapes), ερεηηθνί ζσιήλεο (boomwhakers), κπαγθέηεο.
Σρέδην καζήκαηνο 1 θαη 2: Οη πεηξαηέο από ηηο απίζαλεο ηζηνξίεο
Σν ζρέδην απηό ζα πξέπεη λα ρσξηζηεί ζε 2 καζήκαηα: ην πξώην κπνξεί λα γίλεη κέρξη ην ζεκείν 10
θαη ην δεύηεξν από ην ζεκείν 11 έσο ην ηειεπηαίν (ιακβάλεηαη σζηόζν ππόςε όηη ε θάζε ηάμε
ρξεηάδεηαη δηαθνξεηηθή ρξνληθή πεξίνδν, θαη σο εθ ηνύηνπ, κπνξείηε λα θξίλεηε αλάινγα πνηα είλαη
ε θαιύηεξε δπλαηή ρξνληθή ππνδηαίξεζε γηα ηελ ηάμε ζαο).
Μνπζηθνί ζηόρνη
Σα παηδηά αλακέλεηαη:
1. Να αλαγλσξίζνπλ κηα δνκή ζε ηξία κέξε: Α - Β - Γ.
2. Να απνκλεκνλεύζνπλ θαη λα εθηειέζνπλ ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ηνπ πξνηεηλόκελνπ
ηξαγνπδηνύ, ελώ παξάιιεια λα κάζνπλ ην ππόινηπν ηξαγνύδη ρξεζηκνπνηώληαο κηα νπδέηεξε
ζπιιαβή.
3. Να κάζνπλ πώο λα αθνινπζήζνπλ κηα άηππε παξηηηνύξα.
4. Να αθνκνηώζνπλ ηνπο δηαθνξεηηθνύο ήρνπο ησλ κεξώλ ηνπ ζώκαηνο θαη λα κάζνπλ λα
ζπληνλίδνληαη κέζσ ησλ θξνπζηώλ ζώκαηνο.
5. Να ηξαγνπδήζνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ελόο ηξαγνπδηνύ θαη λα παίμνπλ όξγαλα
θξαηώληαο ζηαζεξό ξπζκό.
6. Να θξαηήζνπλ έλα ξπζκηθό ostinato ζε ζηαζεξό ξπζκό ή ζε δηαθνξεηηθά κνηίβα πνπ
δεκηνπξγνύληαη από ηα παηδηά.
Πεξηγξαθή ηνπ ζρεδίνπ καζήκαηνο, ηεο πνξείαο ηνπ θαη ησλ ζηξαηεγηθώλ ηνπ
1. Πξνζπνηνύκαζηε όηη είκαζηε έλα πεηξαηηθό πιήξσκα, θαη αλαθαιύπηνπκε έλα ράξηε πνπ
κπνξεί λα καο νδεγήζεη ζε έλα ζαπκάζην ζεζαπξό θαζώο πιένπκε ζηε Μεζόγεην Θάιαζζα.
Απηό ην πιήξσκα έρεη κηα ηδηαηηεξόηεηα: είλαη πνιύ θαιό ζην λα ιέεη απίζαλεο ηζηνξίεο,
(όπσο όηη ε θαηζίθα έθαλε έλα απγό θαη ν θόθνξαο είρε έλα κηθξό αξλί), ηόζν θαιά πνπ πιένλ
θαλείο δελ πηζηεύεη πηα θαλέλαλ, θαη θάζε θνξά πνπ έλαο ιέεη κηα ηζηνξία όινη νη άιινη ηνλ
θνξντδεύνπλ ηξαγνπδώληαο όινη καδί “vai tsivitsello vai tsivitso”.
2. Δπαλαιακβάλνπκε ην ίδην πνιιέο θνξέο καδί κε ηα παηδηά έρνληαο κηα ζθσπηηθή ζηάζε,
ππνγξακκίδνληαο ην ζηαζεξό ξπζκό κε ηελ θίλεζε ηνπ θεθαιηνύ θαη κε θάπνηνπο ήρνπο
ηνλίδνληαο ηα 4 ηέηαξηα ζε θάζε κέηξν (γηα παξάδεηγκα, VAI tsivi TSEL lo VAI tsivi TSO)/
3. Σξαγνπδάκε ηε κεισδία «Σα ςέκαηα» (κε ηε δνκή Α - Β - Γ όπσο εμεγείηαη ζην ζεκείν 11)
θαζώο θηλνύκαζηε ειεύζεξα ζην ρώξν θαη ζηακαηώληαο ζην ηέινο θάζε θξάζεο (κεγάιε ζε
δηάξθεηα λόηα), θνηηάδνληαο γύξσ καο θαη θάλνληαο έλα άικα ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ηνπ
ηξαγνπδηνύ πνπ αλαθέξεηαη παξαθάησ - δίλνπκε ζηα παηδηά ηελ επθαηξία λα αθνινπζήζνπλ
ηνπο ζηαζεξνύο ξπζκνύο κε άικαηα.

3

© Anselmi, P., Melpa, I. & Russino, S. 2016

4. Σξαγνπδάκε ην ηξαγνύδη πνιιέο θνξέο, εηζάγνληαο θάζε θνξά κηα κηθξή παξαιιαγή
(θάλνπκε έλα άικα ζαλ έλα δών, ή εθθξάδνπκε θάηη κε ην πξόζσπν, ή παίξλνπκε έλα
ζπκκαζεηή από ην ρέξη, θιπ).
5. Παίδνπκε ην ερνγξαθεκέλν πιηθό θαη δεηάκε από ηα παηδηά λα εληνπίζνπλ ην κέξνο όπνπ
πξέπεη λα θάλνπλ ην άικα: ζηελ αξρή, ζα κπνξνύζακε επίζεο λα κε δεηήζνπκε από ηα
παηδηά ηίπνηα θαζώο ηα παξαηεξνύκε εάλ ζπλδένπλ απζόξκεηα ηελ πξόζθαηε εκπεηξία
αθξόαζεο κε κηα λέα εκπεηξία αθξόαζεο (γηα παξάδεηγκα, κε ην λα είλαη ελεξγνί θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ Γ' κέξνπο ηνπ ηξαγνπδηνύ θάλνληαο άικαηα ή νπνηνδήπνηε άιιν είδνο θίλεζεο).
Δζηηάδνπκε ηελ πξνζνρή καο ζηα παηδηά, ελδερνκέλσο επαλαιακβάλνληαο ηε δξαζηεξηόηεηα
θαη αθνκνηώλνληαο ηηο ηδέεο ηνπο.
6. πδεηάκε κε ηα παηδηά γηα ην λόεκα ηνπ ηξαγνπδηνύ θαη ηελ πξνέιεπζή ηνπ, ηνύο
ππελζπκίδνπκε ηελ αζηεία ηδηαηηεξόηεηα ησλ πεηξαηώλ, θαη ζηε ζπλέρεηα θάλνπλ εμάζθεζε
ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κέξνπο “vai tsivitsello vai tsivitso” ρξεζηκνπνηώληαο έλα παηρλίδη: ην
θάζε παηδί ιέεη ηελ απίζαλε ηζηνξία ηνπ ζηνπο πεηξαηέο/θίινπο θαη απηνί απαληνύλ κε ην “vai
tsivitsello vai tsivitso” - κόλν ξπζκηθά, όρη κεισδηθά- όπσο ζε κία «ζόιν - ζύλνιν»
δξαζηεξηόηεηα. Αλ ρξεηάδεηαη, δηνξζώλνπκε ηελ πξνθνξά θαη δίλνπκε ζηα παηδηά ηελ
επθαηξία λα ζπλνδεύζνπλ ηελ πξόηαζή ηνπο κε θξνπζηά ζώκαηνο (γηα παξάδεηγκα, ζηα
πόδηα).
7. ε απηό ην ζεκείν κπνξνύκε λα απνθαζίζνπκε όηη έρνπκε βξεη ην πινίν. Σώξα νη πεηξαηέο
πξέπεη λα ην εηνηκάζνπλ.
8. Βξίζθνπκε κε ηα παηδηά πνηεο δξάζεηο ζα πξέπεη λα θάλνπλ νη πεηξαηέο γηα λα εηνηκαζηεί ην
πινίν πξνο απόπινπ (γηα παξάδεηγκα: ύςσζε ζεκαίαο, λα θνηηάμνπλ κέζα από ην
ηειεζθόπην, θιπ).
9. Δπηιέγνπκε ηηο πην θαηάιιειεο ελέξγεηεο θαη θηλήζεηο από εθείλεο πνπ πξνηείλνληαη από ηα
παηδηά (ζα ρξεηαζηνύλ ηε βνήζεηά καο ζηελ αξρή), θαη ηόηε κπνξνύκε λα πξνεηνηκάζνπκε ηα
αληηθείκελα ή/θαη ηα όξγαλα πνπ ζα ρξεηαζηνύλ γηα ηε δξαζηεξηόηεηα.
10. Σνπο ιέκε κηα ηζηνξία ρξεζηκνπνηώληαο ηα παξαδνζηαθά πεηξαηηθά αληηθείκελα (ζεκαία,
ηειεζθόπην, ηύκπαλα θ.α.): ράξε ζην πιαίζην ηεο αθήγεζεο, ηα παηδηά ζα παξαθηλεζνύλ λα
ζπκκεηάζρνπλ αθόκε πεξηζζόηεξν. Δπηιέγνπκε κε ηα παηδηά κηα ιέμε κε 4 ζπιιαβέο πνπ λα
ζρεηίδεηαη κε ηνπο ςεύηεο πεηξαηέο (γηα παξάδεηγκα, ΣΑ-PSE-MA-TA) θαη ηνύο ιέκε όηη νη
πεηξαηέο ρξεζηκνπνηνύζαλ ηε ιέμε απηή θαηά ηελ έπαξζε ηεο ζεκαίαο.
11. Γίλνπκε ζηα παηδηά ηελ επθαηξία λα εμαζθήζνπλ ην ostinato ρξεζηκνπνηώληαο ηε ιέμε πνπ
επέιεμαλ: κε απηόλ ηνλ ηξόπν ζα αλαπηύμνπλ ηνλ δηθό ηνπο πξνζσπηθό ηξόπν κεηξήκαηνο
θαη ζα κάζνπλ απζόξκεηα λα θξαηνύλ ζηαζεξό ξπζκό. Παξαθάησ είλαη έλα παξάδεηγκα κε
ην όλνκα ηνπ ηξαγνπδηνύ Σα ςέκαηα:

12. Αθνύκε μαλά ην ηξαγνύδη πξνθεηκέλνπ λα θάλνπκε εμάζθεζε ζην ostinato ρξεζηκνπνηώληαο
θσλή, ήρνπο ηνπ ζώκαηνο (παιακάθηα, ρηύπεκα δαθηύισλ/ζηξάθεο, ηα πόδηα) θαη ηόηε
κπνξνύκε λα μεθηλήζνπκε ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ πινίνπ ρξεζηκνπνηώληαο ηηο επηιεγκέλεο
θηλήζεηο.
Αλ απνθαζίζνπκε λα ζηακαηήζνπκε ην κάζεκα εδώ, ηόηε κπνξνύκε λα πνύκε ζηα παηδηά όηη ζα
πξέπεη λα πεξηκέλνπλ γηα ην επόκελν κάζεκα κνπζηθή πξνθεηκέλνπ λα είλαη παληειώο έηνηκν
ην πινίν θαη λα πιεύζεη καθξηά!!!
Μπνξνύκε λα μεθηλήζνπκε ην δεύηεξν κάζεκα ππελζπκίδνληαο ζηα παηδηά ηελ ηζηνξία θαη ηα
εξγαιεία πνπ ρξεηάδνληαη νη πεηξαηέο γηα λα πιεύζνπλ καθξηά.
13. Σν ηξαγνύδη επαλαιακβάλεη ηελ ίδηα δνκή επηά θνξέο αθνινπζώληαο ην παξαθάησ κνηίβν:
Α (νξρεζηξηθό κέξνο) - Β (έλα κνπζηθό κνηίβν ζε επαλάιεςε) - C (ην κέξνο πνπ
πεξηιακβάλεη ην “vai tsivitsello vai tsivitso”).
4
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Σα παηδηά θάζνληαη ζην πάησκα ζε θύθιν (ή ζε θαξέθιεο, αλ ην πξνηηκνύλ, αιιά πάληα ζε
θύθιν) - ην θαζέλα από απηά έρεη ηα «εξγαιεία» ηνπ, ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ
εηνηκαζία ηνπ πινίνπ γηα ην ηαμίδη:
Ρεθξαίλ 1 θαη 2: (ε ζεκαία - ρεηξνπνίεην πξντόλ)
Α. Σα παηδηά εηνηκάδνληαη γηα ηε κνπζηθή δξάζε, ελώ απνιακβάλνπλ ηελ εκπεηξία
αθξόαζεο θαη πξνζέρνπλ:

Β. Σα παηδηά πξνζπνηνύληαη όηη ζεθώλνπλ ηε ζεκαία (θάζεηε θίλεζε):

Γ. Σα παηδηά πξνζπνηνύληαη όηη θπκαηίδνπλ ηε ζεκαία (νξηδόληηα θίλεζε):

Οη ζεκαίεο κπνξνύλ λα ζρεδηαζηνύλ θαη λα θνπνύλ από ηα ίδηα ηα παηδηά, καδί κε ηε βνήζεηα
ηνπ δαζθάινπ ή ησλ γνληώλ, ελζαξξύλνληαο έηζη δηαζεκαηηθέο δξαζηεξηνηήηεο.
Ρεθξαίλ 3 θαη 4: (ην ηειεζθόπην – ερεηηθνί ζσιήλεο)
Α. Σα παηδηά εζηηάδνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζηε δεύηεξε δξάζε θαη, αλ ρξεηαζηεί,
πξνεηνηκάδνπλ έλα δεύηεξν αληηθείκελν.
Β. Σα παηδηά πξνζπνηνύληαη όηη εμεξεπλνύλ ηνλ νξίδνληα ςάρλνληαο γηα μεξά. Κνηηνύλ
γύξσ ηνπο ρξεζηκνπνηώληαο ερεηηθνύο ζσιήλεο σο ηειεζθόπηα ελώ αθνύλε ην κέξνο
ηνπ ηξαγνπδηνύ.
Γ. Σα παηδηά παίδνπλ ηνπο ερεηηθνύο ζσιήλεο ζην πάησκα ή ρξεζηκνπνηνύλ ηα ρέξηα ηνπο
(πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην ostinato ηνπ «Jolly Roger» γηα λα βνεζεζνύλ κε
ην ζηαζεξό ξπζκό).
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Ζ ρξήζε ησλ ηνληθώλ ζσιήλσλ ζα απμήζεη ην επίπεδν αθξόαζεο θαη ε ζπγθέληξσζε πνπ
απαηηείηαη ζα είλαη κεγαιύηεξε.
Ρεθξαίλ 5 θαη 6: (ηα θνππηά – θιάβεο)
Α. Σα παηδηά εζηηάδνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζηελ ηξίηε δξάζε θαη, αλ ρξεηάδεηαη,
πξνεηνηκάδνπλ έλα ηξίην αληηθείκελν.
Β. Σα παηδηά ηαμηδεύνπλ κε ην πινίν. Μπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο θιάβεο σο θνππηά,
θηλώληαο ην από ηε κία πιεπξά ζηελ άιιε (θίλεζε δεμηά θαη αξηζηεξά).
Γ. Σα παηδηά κπνξνύλ λα παίμνπλ ηηο θιάβεο γηα λα θξαηήζνπλ ην ζηαζεξό ξπζκό.
Σειεπηαίν Ρεθξαίλ 7
Σα παηδηά είλαη επραξηζηεκέλα, επεηδή ην πινίν μεθίλεζε ην ηαμίδη ηνπ πξνο ην
ζεληνύθη ηνπ ζεζαπξνύ. Μπνξνύλ λα αγθαιηάζνπλ ν έλαο ηνλ άιιν ζε έλα κεγάιν θύθιν,
ηξαγνπδώληαο ην κέξνο ηνπ ηξαγνπδηνύ πνπ ήδε γλσξίδνπλ, κέρξη ην ηέινο ηνπ ηξαγνπδηνύ,
πνπ ραξαθηεξίδεηαη από έλα «rallentato», θαη λα ζηακαηήζνπλ. Μπνξείηε έηζη λα ειέγμεηε
ηελ ηθαλόηεηα ησλ παηδηώλ λα ιέλε μέλεο ιέμεηο, ελώ ηξαγνπδνύλ.
Καηά ην πξώην κάζεκα κπνξνύκε λα θάλνπκε ηηο δηάθνξεο δξάζεηο ρσξηζηά (ηε ζεκαία, ην
ηειεζθόπην θ.ά.). Σόηε - ζην δεύηεξν κάζεκα - κπνξνύκε λα βάινπκε όιεο ηηο εκπεηξίεο καδί γηα
λα εθηειέζνπκε ηειηθά ηελ «πξνεηνηκαζία ηνπ πινίνπ» (κηα πιήξε απόδνζε ηεο δνκήο ηνπ
ηξαγνπδηνύ «Σα ςέκαηα»): γηα λα γίλεη απηό, κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε όιεο ηηο
πξνεγνύκελεο εκπεηξίεο γηα λα επηηεηρζεί κηα νιηζηηθή εκπεηξία.
Μαδί κε ηα παηδηά, κπνξνύκε λα πινπνηήζνπκε κηα πξαγκαηηθή «ηξηζδηάζηαηε άηππε
παξηηηνύξα» ηνπνζεηώληαο ζην πάησκα (κε ηε ζσζηή ζεηξά): 1) ηε ρεηξνπνίεηε ζεκαία, 2) ηνπο
ερεηηθνύο ζσιήλεο/ηειεζθόπηα, 3) ηηο θιάβεο/θνππηά, 4) έλα αληηθείκελν πνπ ζα έρεη επηιεγεί
από ηα παηδηά πνπ ζπκβνιίδεη ηελ «επηπρία» ηνπ λα βξίζθνληαη καδί θαζώο θάλνπλ απηό ην
ηαμίδη.
14. Καζόκαζηε καδί κε ηα παηδηά θαη ηνπο ιέκε όηη απηό ην ηξαγνύδη γηα ηηο απίζαλεο ηζηνξίεο
πξνέξρεηαη από έλα λεζί ζηε Μεζόγεην Θάιαζζα πνπ νλνκάδεηαη Κύπξνο. Σνπο κηιάκε γηα
ην ηξαγνύδη θαη κνηξαδόκαζηε ηα θνηλά πνιηηηζκηθά ζηνηρεία πνπ ζα βξνύκε ζην εγρεηξίδην
θαη ηνπο ιέκε ηη μέξνπκε γηα απηό ην λεζί. Θα κπνξνύζε λα είλαη ην λεζί πνπ ςάρλνπκε, εθεί
πνπ θξύβεηαη ην ζεληνύθη κε ην ζεζαπξό;
πκβνπιέο
1. Θα ρξεηαζηνύκε πεηξαηηθέο ζεκαίεο (σζηόζν, κπνξνύκε λα θάλνπκε ηηο θηλήζεηο
ρξεζηκνπνηώληαο ηε θαληαζία καο ρσξίο ηε ρξήζε αληηθεηκέλσλ).
2. Οη ερεηηθνί ζσιήλεο πνπ ζα επηιέμνπκε ζα πξέπεη λα ηαηξηάδνπλ κε ηελ ηνληθόηεηα ηνπ
ηξαγνπδηνύ. Αο κελ μερλάκε όηη ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ σο ηειεζθόπηα πνπ ζα ηα παίμνπλ ηα
παηδηά. Απηά ηα όξγαλα έρνπλ δηπιή ηδηόηεηα πνπ ηα θαζηζηά ηδηαίηεξα: παξάγνπλ ηνληθνύο
ήρνπο θαη κπνξνύλ λα κεηαηξαπνύλ ζε πνιιά δηαθνξεηηθά αληηθείκελα.
3. Δίλαη θαιό λα εμεξεπλήζνπκε ηα όξγαλα πξηλ ηα ρξεζηκνπνηήζνπκε κέζα ζε κηα κνπζηθή
δνκή: ηα παηδηά κπνξεί λα βξνπλ θαηλνύξηνπο ηξόπνπο λα ηα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη κε απηόλ
ηνλ ηξόπν ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα ηα γλσξίζνπλ θαη λα ηθαλνπνηήζνπλ ηελ πεξηέξγεηά ηνπο.
4. ην ηέινο κπνξνύκε λα δεκηνπξγήζνπκε έλα παηρλίδη κε ηα παηδηά όπνπ έλαο πεηξαηήο (έλα
παηδί) ζα πξέπεη λα γίλεη ν θαπεηάληνο ηνπ πινίνπ. Ο θαπεηάληνο - θαη κόλν ν θαπεηάληνο ζηέθεηαη ζηε κέζε ηνπ θύθινπ. Απηόο ζα επηιέμεη ηνλ λέν θαπεηάλην παίδνληαο θιάβεο καδί
ηνπ. Με απηό ηνλ ηξόπν ν θαπεηάληνο ζα είλαη ζε ζέζε λα αλαγλσξίζεη ην ζπγθεθξηκέλν
κέξνο ηνπ ηξαγνπδηνύ πνπ πξννξίδεηαη γηα ηνλ «δηνξηζκό» ηνπ λένπ θαπεηάληνπ.
5. Δπηπιένλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ κέξνπο Β (έλα κνηίβν ζε επαλάιεςε) ν θαπεηάληνο κπνξεί
λα εθηειέζεη ηελ πξώηε θξάζε κε έλαλ πξνζσπηθό ηξόπν θαη ε νκάδα κπνξεί λα
αληαπνθξηζεί κε κίκεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επαλάιεςεο ηνπ κνηίβνπ, βηώλνληαο θαη πάιη
ηε «ζόιν - ζύλνιν» εκπεηξία.
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Αλακελόκελa απνηειέζκαηα
- Δμνηθείσζε κε ηε γιώζζα κηαο άιιεο ρώξαο.
- Μαζαίλνπλ λα αλαγλσξίδνπλ κηα κνπζηθή δνκή θαη λα ζπκκεηέρνπλ ρξεζηκνπνηώληαο
δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο (θξνπζηά ζώκαηνο, άηππε παξηηηνύξα, ηξαγνύδη, θίλεζε).
- Αλαπηύζζνπλ κηα κεγαιύηεξε ηθαλόηεηα λα αλήθνπλ ζε κηα νκάδα.
- Μαζαίλνπλ λα ζέβνληαη θαη λα κηκνύληαη ή λα πξνηείλνπλ κνπζηθέο ηδέεο κεηαμύ ηνπο,
ελαξκνλίδνληαο δηαθνξεηηθέο κνπζηθέο ηαπηόηεηεο.
Απνδεηθηηθά ζηνηρεία κάζεζεο
- πκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε δεκηνπξγία ηνπ πιαηζίνπ αθήγεζεο δείρλνληαο ηελ ηθαλόηεηα ηνπο
λα ρεηξηζηνύλ ηα δηθά ηνπο κνπζηθά όξγαλα θαη ηα αληηθείκελα πνπ απαηηνύληαη γηα ηε
κνπζηθή παξάζηαζε.
- Έρνπλ θαιό ζπληνληζκό ζώκαηνο θξαηώληαο ην ζηαζεξό ξπζκό ρξεζηκνπνηώληαο
δηαθνξεηηθέο κεζόδνπο: ζώκα, θσλή, όξγαλα (ην πξώην βήκα γηα ηα θξνπζηά ζώκαηνο).
- Δίλαη ηθαλά λα πξνβιέςνπλ ηηο αιιαγέο ζην ξεθξαίλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δξαζηεξηόηεηαο
Σα ςέκαηα.
Σρέδην καζήκαηνο 3: Πέθηνπκε όινη θάηω θαη κεηά παίδνπκε όινη καδί!
Μνπζηθνί ζηόρνη
Σα παηδηά αλακέλεηαη:
1. Να ρεηξηζηνύλ ηα όξγαλα κε έλα πην ζπλεηδεηό ηξόπν, μεθηλώληαο από ηελ πξνέιεπζε θαη ηνλ
ηξόπν θαηαζθεπήο ηνπο.
2. Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηηο δπλακηθέο κέζα από ηε κειέηε ησλ ηξαγνπδηώλ κε ηελ έλλνηα ηεο
«πξόζζεζεο» ζηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ κπνξνύκε λα αθνύζνπκε κηα ζηαδηαθή αύμεζε ηεο
έληαζεο ηνπ ήρνπ.
3. Να εζηηάζνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζην ζηαζεξό ξπζκό θαη λα ηνλίζνπλ ηε ζηαζεξόηεηα ηνπ
παικνύ: γηα παξάδεηγκα, ρξεζηκνπνηώληαο ραξαθηεξηζηηθά όξγαλα, όπσο θαζηαληέηεο, ηα
νπνία ηα παηδηά ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα γλσξίζνπλ (ηελ πξνέιεπζή ηνπο, ηνλ ήρν ηνπο),
ελώ καζαίλνπλ πώο λα ηα παίδνπλ.
4. Να εμαζθεζνύλ ζε δηαθνξεηηθέο γιώζζεο ρξεζηκνπνηώληαο ηνληθό ύςνο θαη λα
αλαθαιύςνπλ ηηο νκνηόηεηεο θαη ηηο δηαθνξέο ζε ζρέζε κε ηε δηθή ηνπο γιώζζα (Girotondo).
5. Να κάζνπλ ζηίρνπο ηξαγνπδηώλ κέζσ ηεο επαλάιεςεο, όια ζε κηα παηρληδηάξηθε εκπεηξία
αθξόαζεο.
6. Να κάζνπλ λα ζπληνλίδνπλ ην ηξαγνύδη κε ηελ θίλεζε, θαζώο ζπλδένπλ κνπζηθέο/θηλεηηθέο
δξάζεηο κε γισζζηθέο παξαιιαγέο ή κε ηελ ίδηα κνπζηθή πξόηαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
εκπεηξίαο Girotondo.
Πεξηγξαθή ηνπ ζρεδίνπ καζήκαηνο, ηεο πνξείαο ηνπ θαη ησλ ζηξαηεγηθώλ ηνπ
1. Οη πεηξαηέο αθόκε ηαμηδεύνπλ θαη ηειηθά βξίζθνπλ ην λεζί. Σν πινίν θηάλεη ζην λεζί, αιιά
γηα λα αγγίμεη ην έδαθνο ζα πξέπεη λα παξαδώζεη κηα καγηθή θξάζε-θόξκνπια, ε νπνία είλαη
γξακκέλε ζηνλ ράξηε. Ο θαπεηάληνο αξρίδεη λα δηαβάδεη ηηο ιέμεηο δπλαηά, δεηώληαο από ηα
άιια παηδηά λα ζπκκεηάζρνπλ επαλαιακβάλνληαο ηελ ηειεπηαία θξάζε „tutti giù per terra‟
(κέξνο ησλ ζπλνιηθώλ ζηίρσλ: „Giro giro tondo, casca il mondo, casca la terra, tutti giù per
terra‟). Δλ ησ κεηαμύ, ν θαπεηάληνο ηνύο εμεγεί ην λόεκα ηεο θξάζεο.
2. Οη πεηξαηέο ζηέθνληαη ζην θαηάζηξσκα ηνπ πινίνπ θαη ηξαγνπδνύλ ην ηξαγνύδη (ζηελ αξρή
κόλν ηελ ηειεπηαία πξόηαζε, ηελ νπνία ήδε γλσξίδνπλ). Όηαλ νη κηθξνί πεηξαηέο ηξαγνπδνύλ
“tutti giù per terra”, πεδνύλ από ην πινίν (κπνξνύκε λα ηνπνζεηήζνπκε κηα κεγάιε ειαζηηθή
θνξδέια ή έλα ζρνηλί ζην πάησκα πνπ λα ζπκβνιίδνπλ ην πινίν). Οη πεηξαηέο ειπίδνπλ όηη ν
ράξηεο ζα ηνπο νδεγήζεη ζην ζεζαπξό, αιιά ην λεζί είλαη γεκάην από παγίδεο θαη πξέπεη λα
7
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είλαη πνιύ πξνζεθηηθνί πξνθεηκέλνπ λα θαηαθέξνπλ λα μεπεξάζνπλ όια ηα εκπόδηα πνπ είλαη
θξπκκέλα ζην δξόκν. Οη πεηξαηέο θαη ν θαπεηάληνο (πνπ, ζηελ αξρή, ζα κπνξνύζε λα είλαη ν
δάζθαινο) μεθηλνύλ ην ηαμίδη ηνπο ζην λεζί, αθνινπζνύλ ηνλ ράξηε θαη θαινύληαη λα
αλαγλσξίζνπλ ηα εκπόδηα έλα πξνο έλα θαη λα ηα μεπεξάζνπλ.
3. Οη κε Ηηαινί καζεηέο κπνξεί λα δπζθνιεπηνύλ λα κάζνπλ ζε έλα κόλν κάζεκα ηνπο ζηίρνπο
ηνπ ηηαιηθνύ ηξαγνπδηνύ θαζώο θαη λα ηνπο αιιάδνπλ θάζε θνξά πνπ ζπλαληνύλ έλα εκπόδην
ζηελ πνξεία. Ωζηόζν, κπνξνύκε λα επηιέμνπκε καδί κε ηα παηδηά λα εθηειέζνπκε κηα
δηαθνξεηηθή δξαζηεξηόηεηα γηα θάζε θνξά πνπ πξνθέξνπλ ηε θξάζε “Casca il mondo, casca
la terra” (ν θόζκνο πέθηεη θάησ, ε γε πέθηεη θάησ). (Γηα ηνπο Ηηαινύο καζεηέο κόλν: ε
δξαζηεξηόηεηα κε ην ηξαγνύδη κπνξεί λα βειηησζεί αιιάδνληαο ην θξαζηηθό ξήκα θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ κνπζηθνύ παηρληδηνύ θάζε θνξά πνπ αιιάδεη ε δξάζε). Ζ πξώηε παξαιιαγή ζα
κπνξνύζε λα είλαη σο εμήο: πάκε ζε βεκαηηζκό!
Giro giro tondo
casca il mondo
casca la terra
tutti giù per terra
Giro giro tondo
marcia sul mondo
marcia sulla terra
tutti giù per terra
(βεκαηηζκόο)
(βεκαηηζκόο)
Μπνξνύκε λα εθαξκόζνπκε όιεο ηηο αιιαγέο πνπ πξνηείλνπλ ηα παηδηά θαη πνπ ζρεηίδνληαη
κε ηε δξαζηεξηόηεηα ηνπ βεκαηηζκνύ: κπνξνύκε λα ηνπο αθήζνπκε λα κηιήζνπλ κεηαμύ ηνπο
θαη κε ηνλ θαπεηάλην (πηζαλά παξαδείγκαηα είλαη: ν βεκαηηζκόο πξνο ηα πίζσ, λα βεκαηίδνπλ
ζθπκκέλνη ζαλ λα είλαη θάησ από δέληξα, λα βεκαηίδνπλ πνιύ ειαθξά γηα λα θάλνπλ ην
ιηγόηεξν δπλαηό ζόξπβν). Γίλνπκε έκθαζε ζην θξάηεκα ηνπ ζηαζεξνύ ξπζκνύ ζπλερώο.
α. Μπνξνύκε λα δνπιέςνπκε ηελ αληίζεζε αξγά-γξήγνξα θαη δπλαηά-ήζπρα.
β. Κάζε παηδί κπνξεί λα πξνηείλεη κηα δηαθνξεηηθή θίλεζε θαηά ην βεκαηηζκό. Με
απηόλ ηνλ ηξόπν ζα έρνπκε ηειηθά έλα «ρνξνγξαθεκέλν βεκαηηζκό» πνπ
πξνθύπηεη από ηηο ηδέεο ηνπ θάζε παηδηνύ.
γ. Έλα δεύηεξν βήκα ζα κπνξνύζε λα είλαη ηα παηδηά λα θάλνπλ ην ίδην πξάγκα,
αιιά δηαηξώληαο ηα ζε κηθξέο νκάδεο. Κάζε νκάδα ζα ζπδεηήζεη θαη ζα δηαιέμεη
κηα θίλεζε. Ο αξηζκόο ησλ δηάθνξσλ αιιαγώλ πξέπεη λα είλαη κηθξόο έηζη ώζηε
λα κπνξεί λα ρηηζηεί κηα πην αθξηβήο δνκή.
4. Με ηε βνήζεηα ηνπ πιαηζίνπ αθήγεζεο κπνξνύκε καδί κε ηα παηδηά λα εθεύξνπκε δηάθνξα
εκπόδηα πνπ ζηε ζπλέρεηα ζα μεπεξαζηνύλ, θαζώο θαη πνιιέο δξαζηεξηόηεηεο γηα εθηέιεζε.
Γηα παξάδεηγκα, κπνξείηε λα πείηε ζηα παηδηά όηη νη πεηξαηέο θηάλνπλ κπξνζηά ζε κηα κηθξή
ιίκλε, αιιά δελ ππάξρνπλ βάξθεο γηα λα ηε δηαζρίζνπλ, θαη ίζσο ζα κπνξνύζαλ λα
θνιπκπήζνπλ:
Giro giro tondo
casca il mondo
casca la terra
tutti giù per terra
Giro giro tondo
nuota sul mondo
nuota la terra
tutti giù per terra
(θνιύκπη)
(θνιύκπη)
Κάζε δξαζηεξηόηεηα κπνξεί λα αληηζηνηρεί ζε θάζε εκπόδην: άικα, ηξέμηκν, κπνπζνύιεκα, ή
ίζσο λα εθηειέζνπλ κηα ζύληνκε πξόηαζε από θξνπζηά ζώκαηνο ρξεζηκνπνηώληαο ρέξηα θαη
πόδηα ζαλ λα ππξνβνινύλ άγξηα δώα, ή λα ηξαγνπδήζνπλ αλνδηθά ή θαζνδηθά κεισδηθά
κνηίβα πξνθεηκέλνπ λα κηκεζνύλ ηελ θίλεζε πάλσ-θάησ ζηνπο ακκόινθνπο.
Mπνξνύκε επίζεο λα ρσξίζνπκε ηελ νκάδα ζε δύν κέξε:
α. Ζ νκάδα 1 κπνξεί λα ηξαγνπδήζεη έλα ξπζκηθό ostinato ρξεζηκνπνηώληαο
ηα ιόγηα «giro giro tondo»: κηα πηζαλή εμέιημε ηεο δξαζηεξηόηεηαο απηήο
είλαη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ θξνπζηά ζώκαηνο ή όξγαλα ηνπ γηα ηα κνηίβα
ηνπ ostinato.
β. Ζ νκάδα 2 κπνξεί λα ηξαγνπδήζεη νιόθιεξν ην ηξαγνύδη.
5. Ζ εζηίαζε είλαη ζην κνίξαζκα ηδεώλ. Πξνζθαινύκε όια ηα παηδηά λα εθθξάζνπλ ηηο ηδέεο
ηνπο θαη λα πξνηείλνπλ δηαθνξεηηθέο δξάζεηο: ζα κάζνπλ λα εθθξάδνληαη εηξεληθά θαη λα
κνηξάδνληαη ηηο ζθέςεηο ηνπο.
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6. ην ηέινο απηήο ηεο δξαζηεξηόηεηαο νη πεηξαηέο ζα έρνπλ βξεη ην ζεληνύθη ηνπ ζεζαπξνύ!
Μπνξνύκε λα έρνπκε κηα «ζηηγκή επηπρίαο» κε ηελ εθηέιεζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο κε ην Giro
tondo ζύκθσλα κε ηνλ αξρηθό ηξόπν, δειαδή, όινη ζε έλα θύθιν γύξσ από ην ζεληνύθη ηνπ
ζεζαπξνύ κε όινπο ηνπο πεηξαηέο λα θάζνληαη ζην πάησκα γύξσ από ην ζεληνύθη ζην ηέινο.
Ο θαπεηάληνο αλνίγεη ην ζεληνύθη θαη ζην εζσηεξηθό βξίζθεη κηα ηζάληα πνπ ηελ ηνπνζεηεί
ζην πάησκα: είλαη έλαο πνιύηηκνο ζεζαπξόο, έλα δεπγάξη θαζηαληέηεο θαη θαπάθηα. Ση ηα
ρξεηαδόκαζηε;
7. Γίλνπκε ζηα παηδηά ηελ επθαηξία λα εμεξεπλήζνπλ ηηο θαζηαληέηεο, ςειαθίδνληάο ηεο θαη
ςάρλνληαο γηα ήρνπο. Μνηξαδόκαζηε κε ηα παηδηά ηελ ηζηνξία γηα ηελ πξνέιεπζε ηνπ
νξγάλνπ. πδεηάκε καδί ηνπο γηα ην γεγνλόο όηη νη θαζηαληέηεο είλαη έλα όξγαλν πνπ κπνξεί
λα βξεζεί θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζε πνιιέο δηαθνξεηηθέο ρώξεο ηεο Μεζνγείνπ (κπνξνύκε λα
ηνπο δείμνπκε ζην ηέινο κεξηθέο ειιεληθέο ή ηηαιηθέο θαζηαληέηεο, ή εηθόλεο θαη
θσηνγξαθίεο). ηε ζπλέρεηα, ρξεζηκνπνηνύκε ηα θαπάθηα: ηα παηδηά ζα έρνπλ ηελ επθαηξία
λα βηώζνπλ ηνλ ήρν πνπ παξάγεηαη από ηα θαπάθηα όπσο επηζπκνύλ, ειεύζεξα. Μπνξνύκε λα
παξαηεξήζνπκε εάλ θάπνην από ηα παηδηά εθεπξίζθεη έλαλ ελδηαθέξνλ ηξόπν γηα λα
ρξεζηκνπνηήζεη ηα θαπάθηα θαη ζην ηέινο ην θαινύκε λα ηνλ δείμεη ζηνπο ζπκκαζεηέο.
8. Ο θαπεηάληνο (ζηελ αξρή, θαπεηάληνο είλαη ν δάζθαινο, αιιά θαζώο εμειίζζεηαη ε
δξαζηεξηόηεηα θάζε παηδί ζα αλαιάβεη απηό ην ξόιν) ζεθώλεηαη θαη αξρίδεη λα ηξαγνπδάεη
ην ηζπαληθό ηξαγνύδη El elefante (πξόζζεην παηρλίδη). Μπνξνύκε λα αληηθαηαζηήζνπκε ηε
ιέμε “elefante” κε ηε ιέμε “pirata” (πεηξαηήο ζηα ηζπαληθά), αιιάδνληαο έηζη ην ζέκα γηα λα
ηαηξηάμεη ζηελ «ηζηνξία» καο. Κάζε θνξά πνπ απμάλεηαη ν αξηζκόο (1 -2 -3 ...) ν θαπεηάληνο
θαιεί έλα αθόκα παηδί γηα λα ζεθσζεί θαη λα ηνλ αθνινπζήζεη παίδνληαο ηα «θαπάθηαθαζηαληέηεο». Εεηνύκε από ηα παηδηά λα ηξαγνπδήζνπλ ηε ιέμε “pirata” (πεηξαηήο) καδί καο
θάζε θνξά πνπ εκθαλίδεηαη ζην ηξαγνύδη.
9. Σα παηδηά κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο θαζηαληέηεο πνπ έθαλαλ ρξεζηκνπνησληαο ηα
θαπάθηα (βιέπε ζην κέξνο επηπξόζζεηεο ζπκβνπιέο) γηα λα επηζεκάλνπκε ην ξπζκό 2
ηεηάξησλ θαη λα ζπλνδεύζνπκε κε βήκαηα θαη ήρν ηνλ ηζρπξό ρηύπν ηνπ κνπζηθνύ
παηρληδηνύ. Με απηό ηνλ ηξόπν, ζα επηθεληξσζνύλ ζηελ ελζσκάησζε ηνπ ήρνπ θαη ζηελ
εθηέιεζε ηνπ ηξαγνπδηνύ. Αθνύ όια ηα παηδηά έρνπλ ζεθσζεί θαη έρνπλ παίμεη, ηόηε
επηιέγνπκε καδί ηνπο έλα θαηάιιειν θηλάιε θαη ην εθηεινύκε γηα ην ηέινο ηεο
δξαζηεξηόηεηαο.
πκβνπιέο
1. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ πξνεγνύκελσλ καζεκάησλ πξνεηνηκάδνπκε ηα παηδηά λα θπθινθνξνύλ
ειεύζεξα ζην ρώξν. Γηα λα γίλεη απηό, εθηεινύκε απιέο αιιά απνηειεζκαηηθέο κνπζηθέο
δξαζηεξηόηεηεο πνπ βαζίδνληαη ζηε ρξήζε ηεο θσλήο θαη κόλν.
2. Μαδί κε ηα παηδηά κπνξνύκε λα θηηάμνπκε θαζηαληέηεο ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαπάθηα ζε ιίγα
απιά βήκαηα:
 Παίξλνπκε κηα ισξίδα ιεπθό ραξηόλη θαη κεξηθνύο ρξσκαηηζηνύο καξθαδόξνπο (κία
ισξίδα γηα θάζε παηδί)
 Εεηάκε από θάζε παηδί λα ζρεδηάζεη πάλσ ζηε ισξίδα ηνπ
 Με θνιιεηηθή ηαηλία δηπιήο όςεο, θνιιάκε ηα δύν θαπάθηα ζε θάζε ισξίδα ραξηί θαη
ζηε ζπλέρεηα δηπιώλνπκε ηε ισξίδα ζηα δύν έηζη ώζηε ηα δύν θαπάθηα λα ρηππνύλ
κεηαμύ ηνπο
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Μπνξνύκε λα παίδνπκε θάπνην κνπζηθό όξγαλν δσληαλά θαζώο ηα παηδηά πξνεηνηκάδνπλ ηηο
θαζηαληέηεο. Γηα θαιύηεξε κνπζηθή ζύλδεζε ησλ αληηθεηκέλσλ θαη ηεο δξαζηεξηόηεηαο, κπνξνύκε
λα παίδνπκε ην El elefante.
Αλακελόκελν απνηέιεζκα
- Μαζαίλνπλ πώο λα δηαρεηξίδνληαη κηα κεισδία κε δύν θσλέο: ηνλ παικό (ξπζκό) σο ostinato
θαη ηε κεισδία πνπ εθηειείηαη κε ηε θσλή θαη ην ζώκα.
- Απνθηνύλ ηελ ηθαλόηεηα λα απεηθνλίζνπλ ηε κνπζηθή κέζα από εηθόλεο θαη ρξώκαηα.
- Απνθηνύλ δεκηνπξγηθόηεηα ζηε ζσκαηηθή θίλεζε.
- Απνθηνύλ ηελ ηθαλόηεηα λα αλαγλσξίδνπλ ην δηθό ηνπο όξγαλν από ην ζθίηζν θαη ηελ
ηθαλόηεηα λα ζπλδένπλ κε πξνζσπηθό ηξόπν ηνλ ήρν κε ηελ εθηέιεζε, αθνινπζώληαο ην
ζηαζεξό ξπζκό, επίπεδα ηύκπαλα (sound-shapes), ή θαη ostinato.
Απνδεηθηηθά ζηνηρεία κάζεζεο
- Σα παηδηά εθθξάδνπλ ηελ επηζπκία ηνπο λα κνηξαζηνύλ ηε θαληαζία ηνπο κέζα από ηδέεο
αθήγεζεο πνπ είλαη ζύκθσλεο κε ην πιαίζην. Ζ πεξηέξγεηά ηνπο εκπινπηίδεη ηελ ηζηνξία θαη
επεθηείλεη ηηο κνπζηθέο πξνηάζεηο ηνπ δαζθάινπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θίλεζε θαη ηα
ξπζκηθά ζρήκαηα.
- Δίλαη αθξηβείο όηαλ ζπλνδεύνπλ έλα κέηξν 2 ηεηάξησλ ρξεζηκνπνηώληαο ηε θσλή, ην ζώκα,
θαη ηα όξγαλα θαη ηθαλνί λα πξνβιέςνπλ ην άικα ζηελ ηειηθή θξάζε ηνπ κνπζηθνύ
παηρληδηνύ (Giro tondo).
Σρέδην καζήκαηνο 3 θαη 4: O γεηεπηήο θνξδειώλ θαη ην δηαπνιηηηζκηθό δέληξν
Μνπζηθνί ζηόρνη
Σα παηδηά αλακέλεηαη:
1. Να αλαπηύμνπλ ηηο αθνπζηηθέο ηνπο ηθαλόηεηεο θαη λα απμήζνπλ ηελ εθκάζεζε ράξε ζε
πξνεγνύκελεο εκπεηξίεο.
2. Να ζηαζεξνπνηήζνπλ ηελ ηθαλόηεηά ηνπο λα κνηξαζηνύλ εκπεηξίεο θαη κνπζηθέο απόςεηο
ρξεζηκνπνηώληαο όξγαλα θαη αληηθείκελα.
3. Να κάζνπλ πώο λα δηαθνξνπνηνύληαη θαηά ηε δηάξθεηα κηαο αθνπζηηθήο εκπεηξίαο,
αλαπηύζζνληαο ηελ ηθαλόηεηα λα εληνπίζνπλ ηελ πξνέιεπζε ελόο ηξαγνπδηνύ θαη
εζηηάδνληαο ηελ πξνζνρή ηνπο ζηε κεισδία θαη ζηα δηαζηήκαηα πνπ ην ραξαθηεξίδνπλ.
4. Να ζπληνλίζνπλ ηελ θίλεζε ηνπ ζώκαηνο κε έλα ζπγθεθξηκέλν ξπζκηθό παικό.
5. Να δεκηνπξγήζνπλ ηε δηθή ηνπο εθθξαζηηθή θίλεζε θαηά ηε δηάξθεηα κηαο δξαζηεξηόηεηαο
αθξόαζεο θαη λα ηε κνηξαζηνύλ κε έλαλ ζπκκαζεηή.
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6. Να ζπλδέζνπλ κνπζηθά, κεισδηθά θαη ξπζκηθά ζηνηρεία θαη κεισδίεο κε ρεηξόγξαθεο
«ζπκβνιηθέο εηθόλεο».
Πεξηγξαθή ηνπ ζρεδίνπ καζήκαηνο, ηεο πνξείαο θαη ησλ ζηξαηεγηθώλ ηνπ
1. πλερίδνπκε ηελ ηζηνξία δείρλνληαο ζηα παηδηά ην ζεληνύθη ηνπ ζεζαπξνύ. Σνύο
ππελζπκίδνπκε όια ηα δηαθνξεηηθά ζηάδηα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνύ. Γηα κηα αθόκε
θνξά εθηεινύκε ηηο δηάθνξεο κνπζηθέο δξαζηεξηόηεηεο πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί θαηά ηε
δηάξθεηα ησλ πξνεγνύκελσλ καζεκάησλ επαιεζεύνληαο ηελ πνηόηεηα ηεο κάζεζεο.
2. Φαίλεηαη λα ππάξρνπλ θη άιια αληηθείκελα πξνο αλαθάιπςε ζην ζεληνύθη. Γείρλνπκε ζηα
παηδηά κεξηθέο ειαζηηθέο θνξδέιεο πνπ θαίλεηαη λα κε ζέινπλ λα βγνπλ από ην ζεληνύθη.
3. Καζόκαζηε γύξσ από ην ζεληνύθη θαη αθνύκε ηελ ηζηνξία ελόο παξάμελνπ θίινπ πνπ ήξζε
λα καο επηζθεθζεί πξηλ από ιίγν θαηξό. Εεη καθξηά θαη καο έρεη δηδάμεη έλα ηξαγνύδη πνπ
κπνξεί λα «καγέςεη» ηηο θνξδέιεο, θάλνληάο ηεο λα θηλνύληαη ζα θίδηα θαη λα βγαίλνπλ από
ην ζεληνύθη. Καζώο ηξαγνπδνύκε ηα δύν πξώηα κνπζηθά ηκήκαηα ηνπ ρνξνύ Hava Nagila
(ην νπνίν κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε ηξεηο ελόηεηεο: Α – Β – Γ), δίλνπκε έκθαζε ζηα πνιύ ηππηθά
δηαζηήκαηα ζηε κνπζηθή θιίκαθα θαη αθήλνπκε ηηο θνξδέιεο έμσ από ην ζεληνύθη.
4. Με απηό ηνλ ηξόπν βγάδνπκε ηηο θνξδέιεο έμσ από ην ζεληνύθη θαη δίλνπκε ζε θάζε παηδί
κία, δίλνληαο ζηα παηδηά ηελ επθαηξία λα αθνύζνπκε αξθεηέο θνξέο ηηο ελόηεηεο Α θαη Β.
5. Μπνξνύκε λα ξσηήζνπκε ηα παηδηά αλ απηόο ν ήρνο ηνύο ζπκίδεη θάηη ή αλ ηνύο πξνθαιεί
θάπνην ηδηαίηεξν ζπλαίζζεκα: κε ηε βνήζεηα απηήο ηεο κνπζηθήο δξαζηεξηόηεηαο κπνξνύκε
λα εηζάγνπκε ηελ ηδέα ηεο δηαπνιηηηζκηθόηεηαο, κέζσ ηεο ρξήζεο θάπνηνπ κνπζηθνύ πιηθνύ
πνπ πξνέξρεηαη από άιινλ ηόπν από ηνλ δηθό καο.
6. Καζόκαζηε αθόκε ζε θύθιν γηα λα δνπιέςνπκε ηελ ειεύζεξε θίλεζε. Σα παηδηά εζηηάδνπλ
ζηελ θίλεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ έρνπλ, ηελ ειαζηηθή θνξδέια. Κάζε παηδί ζα επηιέμεη δύν
πξνζσπηθέο θηλήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θάζε εκπεηξίαο - εμεξεπλώληαο ηηο δηάθνξεο
δπλαηόηεηεο θίλεζεο πνπ έρεη ε θνξδέια - κε ηειηθό ζηόρν λα εθθξάζνπλ ηηο ελόηεηεο Α θαη
Β, ελώ αθνύλ κνπζηθή (κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε έλα πξν-ερνγξαθεκέλν πιηθό απηή
ηε θνξά).
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7. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ηξίηεο ελόηεηαο ηνπ ηξαγνπδηνύ (Γ), θαινύκε ηα παηδηά λα ηεληώζνπλ
θαη λα πηέζνπλ ηηο θνξδέιεο, λα δώζνπλ έκθαζε όηαλ ππάξρεη κεγαιύηεξε έληαζε ζηε
κεισδία θαη κεηά λα ραιαξώζνπλ ζην θηλάιε.

8. εθσλόκαζηε. Κάζε παηδί επηιέγεη έλα θίιν πνπ έρεη κηα θνξδέια κε ην ίδην ρξώκα (πξέπεη
λα θαλνλίζνπκε έηζη ώζηε νη ειαζηηθέο θνξδέιεο λα είλαη ζε δεύγε). Μόιηο έρνπκε ηα
δεπγάξηα, δεηάκε από ηα παηδηά λα επηιέμνπλ έλα ζεκείν ζην ρώξν.
9. Δπαλαιακβάλνπκε ηε δξαζηεξηόηεηα ειεύζεξεο θίλεζεο, ελώ αθνύλ ην ηξαγνύδη θξαηώληαο
ηηο θνξδέιεο ηνπο, απηή ηε θνξά ζε δεύγε: κπνξνύκε λα δέζνπκε ηηο δύν θνξδέιεο καδί ζε
έλα θόκπν.
10. ε απηό ην ζεκείν ν δάζθαινο κπνξεί λα ηνπο δώζεη θάπνηεο ππνδείμεηο, ή ίζσο δεηήζεη από
ηα παηδηά λα κνηξαζηνύλ ηηο ηδέεο ηνπο ζρεηηθά κε ηνπο λένπο ηξόπνπο ηεο ρξήζεο ησλ
θνξδειώλ. Σξαγνπδάκε ην ρνξό ή βάδνπκε ηελ πξν-ερνγξαθεκέλε κνπζηθή λα παίδεη.
Παξαηεξνύκε ηα παηδηά θαζώο αθνύλ ν έλαο ηνλ άιιν θαη ελαξκνλίδνληαη: παξεκβαίλνπκε
κόλν όηαλ ην θξίλνπκε απαξαίηεην. Εεηάκε από ηα παηδηά λα δείμνπλ ζηνπο άιινπο ηηο
θηλήζεηο ηνπο, αλ παξαηεξήζνπκε όηη ε εθηέιεζή ηνπο έρεη θάηη ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ.
11. Σνπο αθήλνπκε λα επαλαιάβνπλ ηε δξαζηεξηόηεηα, απηή ηε θνξά επηιέγνληαο έλα θίιν πνπ
έρεη θνξδέια κε δηαθνξεηηθό ρξώκα: δέλνπκε πάληα ηηο δύν θνξδέιεο ζε θόκπν. Μπνξνύκε,
επίζεο, λα ρσξίζνπκε ηα παηδηά ζε δύν νκάδεο, ε κία λα εθηειεί ηε θίλεζε θαη ε άιιε λα
παξαηεξεί θαη λα ηνλίδεη ην βαζηθό ξπζκό δύν ηεηάξησλ θξαηώληαο ην ξπζκό είηε ρηππώληαο
ηελ παιάκε ζηα πόδηα είηε παίδνληαο θξνπζηά ζε νπνηνδήπνηε άιιν κέξνο ηνπ ζώκαηνο,
έρνληαο πάληα ζην κπαιό ην Girotondo θαη ην ostinato ηα νπνία δνπιεύακε ζην πξνεγνύκελν
κάζεκα.
12. Σα παηδηά κπνξνύλ λα απηνζρεδηάζνπλ κεξηθά ξπζκηθά ζρήκαηα δίλνληαο πξνζνρή ζην
ξπζκηθό παικό. Παξαηεξνύκε αλ είλαη αθξηβείο θαη πόζν, θαη αλ ρξεηαζηεί παίδνπκε καδί
ηνπο ζηεξίδνληαο ην ζηαζεξό ξπζκό κε έλα ηύκπαλν.
13. Καζόκαζηε ζην πάησκα ηεο ηάμεο κε ηα παηδηά θαη ζπδεηάκε καδί ηνπο ηελ εκπεηξία πνπ
κόιηο έδεζαλ: κηιάκε γηα ηε κνπζηθή θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο, κηιάκε γηα ηελ πξνέιεπζή
ηεο θαη κνηξαδόκαζηε καδί ηνπο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ππάξρνπλ ζην εγρεηξίδην ή αιινύ. Σνπο
ιέκε όηη απηή ε κνπζηθή ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ζπλνδεύεη έλα ρνξό. πδεηάκε θαη
ζπγθξίλνπκε ηηο εκπεηξίεο πνπ είραλ ηόζν κε ηνλ θίιν ηνπο κε ηελ θνξδέια ηνπ ίδηνπ
ρξώκαηνο όζν θαη κε ηνλ θίιν ηνπο κε ηελ θνξδέια κε δηαθνξεηηθό ρξώκα. Ρσηάκε ηα παηδηά
κε πνηνλ ήηαλ πην αζηείν ή πην ζπλαξπαζηηθό λα παίδεη θαη, αλ ππήξρε δηαθνξά, ηνύο ξσηάκε
γηαηί. πδεηάκε ηελ έλλνηα ηεο νκνηόηεηαο θαη ηεο δηαθνξάο: κπνξνύκε λα παίμνπκε καδί,
κπνξνύκε λα έρνπκε ηδέεο θαη λα ηηο κνηξαδόκαζηε, κπνξνύκε λα ελαξκνληζηνύκε, θαη
κπνξνύκε λα δηαζθεδάζνπκε.
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14. Μπνξνύκε λα θαισζνξίζνπκε ηηο ηδέεο ησλ παηδηώλ πνπ αλαπηύρζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
εκπεηξίαο κε ην δεπγάξη θαη λα ηηο ζπγρσλεύζνπκε. Κάλνπκε έλαλ θύθιν θαη δεκηνπξγνύκε
έλα λέν ρνξό εκπλεπζκέλν από ηηο θηλήζεηο πνπ δήζακε (θάζε παηδί είλαη δεκέλν κε ην άιιν
κε ηελ ειαζηηθή θνξδέια).
15. Μπνξνύκε λα πεηξακαηηζηνύκε κε αιιαγέο ζηελ θίλεζε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηξηώλ
ελνηήησλ, ηα νπνία έρνπκε ήδε νξίζεη σο Α Β Γ. Μπνξνύκε λα παίμνπκε έλα παηρλίδη κε ηα
παηδηά: ηξαγνπδάκε έλα κέξνο θάζε θνξά θαη ζηακαηάκε πξηλ από θάζε αιιαγή. Εεηάκε από
ηα παηδηά λα καο δείμνπλ πνηα θίλεζε ζρεηίδεηαη κε πνην κέξνο. Σα παηδηά πνπ ζα καληέςνπλ
ηε ζσζηή θίλεζε, ζα ζρεκαηίζνπλ κηα κηθξή νκάδα, ε νπνία αξγόηεξα ζα νδεγήζεη ζε κηα
λέα πεξηπέηεηα (βιέπε επόκελα βήκαηα).
16. Σώξα έρνπκε επηηέινπο έλαλ λέν ρνξό θαη κπνξνύκε λα ηνλ εθηειέζνπκε όινη καδί
αθνύγνληαο ηελ πξν-ερνγξαθεκέλε κνπζηθή.
17. Ο θίινο καο, ν γεηεπηήο ησλ ειαζηηθώλ θνξδέιισλ, καο έρεη απνθαιύςεη έλα κπζηηθό θαη
ζέινπκε λα ην κνηξαζηνύκε κε ηα παηδηά. Φαίλεηαη όηη ππάξρεη έλα καγεκέλν μύιν, από όπνπ
έξρνληαη ηα δηαθνξεηηθά είδε κνπζηθήο από δηάθνξεο ρώξεο ηεο Μεζνγείνπ θαη
ζπλαληηνύληαη θαη παίδνπλ καδί κε ηε βνήζεηα ησλ αζπλήζηζησλ δέληξσλ. Απηά ηα δέληξα
αλακεηγλύνπλ ηα δηαθνξεηηθά κνπζηθά πιηθά ζε έλα, εληαίν, κεγάιν ζηέκκα.
18. Μπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε κία καθξύηεξε ειαζηηθή θνξδέια, ή κεξηθέο θνξδέιεο
δεκέλεο κεηαμύ ηνπο, θαη ηελ ηεληώλνπκε ζε δύν παηδηά θηλώληαο ηελ θάζεηα (πάλσ θαη
θάησ) γηα λα ηνλίζνπλ ην ζηαζεξό ξπζκό ηνπ ρνξνύ. Ζ θνξδέια ζα ιεηηνπξγήζεη σο πόξηα
γηα λα κπνπλ ζην μύιν, αιιά ζα πξέπεη λα επηιέμνπκε ηε ζηηγκή πνπ ε πόξηα ζα είλαη
αλνηρηή!!! (δειαδή όηαλ ε θνξδέια βξίζθεηαη επάλσ).
19. Ζ νκάδα ησλ παηδηώλ πνπ πξνεγνπκέλσο κάληεςαλ ηηο θηλήζεηο ζα είλαη ε πξώηε πνπ ζα
εηζέιζεη από ηελ πόξηα: ηα παηδηά κπνξνύλ λα κπνπλ ην έλα κεηά ην άιιν, ζηε ζπλέρεηα ζε
δεπγάξηα, θαη ηέινο λα πξνζπαζήζνπλ λα κπνπλ θάησ από ηελ πόξηα όινη καδί. Δλ ησ
κεηαμύ, νη άιινη ζα πξέπεη λα ηνλίδνπλ ην ζηαζεξό ξπζκό παίδνληαο επίπεδα ηύκπαλα
(sound-shapes) ρξεζηκνπνηώληαο ηηο κπαγθέηεο, θαζώο ζα παξαθηλνύλ ηνπο θίινπο ηνπο λα
πεξάζνπλ θάησ από ηελ θνξδέια! Βεβαησζείηε όηη ην θάζε παηδί θάλεη θαη ηηο δύν
δξαζηεξηόηεηεο. Μηα δξαζηεξηόηεηα όπσο απηή κπνξεί λα ζεσξεζεί σο κνπζηθή εμέιημε ηνπ
παξαδνζηαθνύ παηδηθνύ παηρληδηνύ κε ην ζρνηλάθη.
20. Όηαλ θάζε παηδί έρεη πεξάζεη κέζα από ηε καγηθή πόξηα, ηνπο δείρλνπκε έλα θαιάζη, όπνπ
έρνπκε ζπιιέμεη θύιια δσγξαθηζκέλα κε ηα ρξώκαηα ησλ δηαθόξσλ ζεκαηώλ ησλ ρσξώλ
από ηηο νπνίεο πξνέξρνληαη ηα κνπζηθά πιηθά. Σηο πξνεγνύκελεο εκέξεο έρνπκε δεηήζεη από
ηα παηδηά λα θόςνπλ θαη λα δσγξαθίζνπλ ηα θύιια, θαζώο ηνύο ιέκε θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά
γηα ηελ Κύπξν, ηελ Ηηαιία, ηελ Ηζπαλία θαη ην Ηζξαήι.
21. Μαδί κε ηα παηδηά θνιιάκε ηα θύιια/ζεκαίεο ζε έλα δέληξν από ραξηόλη ην νπνίν ζα
κπνξνύζακε λα ην ζρεδηάζνπκε όινη καδί ζην κάζεκα ή λα ην εηνηκάζνπκε ζε πξνεγνύκελα
καζήκαηα. Καζώο θνιιάκε ηα θύιια, ηξαγνπδάκε ηα δηάθνξα ηξαγνύδηα από ηηο δηάθνξεο
ρώξεο θαη θαινύκε από ηα παηδηά λα ηξαγνπδήζνπλ καδί καο.
Σα ςέκαηα (Κύπξνο)
Giro giro tondo (Ιηαιία)
El elefante (Ιζπαλία)
Hava Nagila (Ιζξαήι)
22. ην ηέινο, ηα παηδηά ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα παίμνπλ έλα παηρλίδη: ε νκάδα εθηειεί έλα από
ηα κνπζηθά πιηθά πνπ έρεη δνπιέςεη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ θαη ην παηδί κε ηηο
κπαγθέηεο ηξέρεη ζην δέληξν θαη παίδεη ην αληίζηνηρν θύιιν/ζεκαία κε έλαλ εληειώο
πξνζσπηθό ηξόπν. Σόηε δίλεη ηηο κπαγθέηεο ζε έλα άιιν παηδί πνπ θάλεη ην ίδην. Δπηηξέπνπκε
ζηα παηδηά λα επαηλέζνπλ ην έλα ην άιιν αλ καληέςνπλ ην ζσζηό θύιιν/ζεκαία ή λα
ππνζηεξίμνπλ ην έλα ην άιιν, αλ όρη. Οη πξνζσπηθέο ηνπο εθηειέζεηο ζα είλαη ζίγνπξα
ζπλεθηηθέο από ξπζκηθή θαη δνκηθή άπνςε ιόγσ ηεο δνπιεηάο πνπ έρεη πξνεγεζεί ζρεηηθά κε
ηα κνπζηθά πιηθά.
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23. Καζόκαζηε κε ηα παηδηά θαη κηιάκε γηα ην παηρλίδη. Δζηηάδνπκε ηελ πξνζνρή ηνπο ζηελ
ζπκβνιηθή πηπρή ηνπ καγηθνύ δέληξνπ ζπγρσλεύνληαο πνιιά ρξώκαηα από ηηο ηξεηο ρώξεο ηξεηο ζεκαίεο- έρνληαο όκσο κόλν έλαλ θνξκό, πνπ κνηξάδεηαη θνηλέο ξίδεο θαη πνιιά θύιια.

Αλακελόκελν απνηέιεζκα
- Αλαγλσξίδνπλ ηνλ παικό 2 ηεηάξησλ θαη είλαη ζε ζέζε λα ηνλ δείμνπλ ζηνλ θίιν ηνπο θαηά
ηε δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνύ κε ηηο θνξδέιεο θξαηώληαο ζηαζεξό ξπζκό.
- Αθνύλ θαη εληνπίδνπλ ηα δηάθνξα κέξε ηνπ ρνξνύ Hava Nagila ρξεζηκνπνηώληαο δηάθνξεο
θηλήζεηο, ε θαζεκηά ζπλδεδεκέλε κε έλα δηαθνξεηηθό κέξνο.
- Δθθξάδνπλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή εκπεηξία αθξόαζεο κέζα από ηελ θίλεζε.
- Απεηθνλίδνπλ θαη πξαγκαηνπνηνύλ κηα ξπζκηθή ζπλνδεία κε επίπεδα ηύκπαλα (sound shapes)
αθνινπζώληαο ηελ ηαθηηθή θίλεζε ηεο καγηθήο πόξηαο (πάλσ-πόξηα).
- πληνλίδνληαη κε ηνπο θίινπο ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνύ κε ηα δεπγάξηα θαη
ακέζσο κεηά κε όιε ηελ νκάδα.
Απνδεηθηηθά ζηνηρεία ηεο κάζεζεο
- Ζ ηθαλόηεηα λα αλαπηύμνπλ ηελ πξόηαζε ηνπ δαζθάινπ κε θαηάιιειν ηξόπν,
δεκηνπξγώληαο κηα λέα εθδνρή ηνπ παξαδνζηαθνύ ρνξνύ Hava Nagila κέζσ ησλ ηδεώλ ηνπο
γηα δηαθνξεηηθέο θηλήζεηο, νη νπνίεο ζπκθσλνύλ θαη αθνινπζνύλ ηε δνκή ηνπ ίδηνπ ηνπ
ρνξνύ.
- Ζ ηθαλόηεηα λα αλαπηύμνπλ από θνηλνύ δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ πξννξίδνληαη γηα λα
θαηαθέξνπλ λα πεξάζνπλ από ηε καγηθή πόξηα. Ζ ηθαλόηεηα λα ζπλδέζνπλ ηε γξαθηθή
αλαπαξάζηαζε κηαο ρώξαο κε ην κνπζηθό ηεο πιηθό, θαηά ηε δηάξθεηα κηαο
εθθξαζηηθήο/ερεηηθήο εκπεηξίαο πνπ είλαη ζσζηή από ξπζκηθή άπνςε.
Σειηθό αλακελόκελν απνηέιεζκα, απνδεηθηηθά ζηνηρεία θαη κνίξαζκα
Ζ νκάδα ζα παξάγεη έλα ρεηξνπνίεην βηβιίν πνπ ζα πεξηέρεη ηα ζρέδηα πνπ έρνπλ θάλεη ηα παηδηά γηα
ην πινίν, ην λεζί θαη ην ζεζαπξό. Θα παξάμνπλ - καδί κε ην δάζθαιν - κηα ζπκβνιηθή
αλαπαξάζηαζε ελόο «δηαπνιηηηζκηθνύ δέληξνπ», ζε κηα κεγάιε ιεπθή αθίζα όπνπ ζα έρνπλ
θνιιήζεη ηα θύιια/ζεκαίεο ηνπο πνπ αληηπξνζσπεύνπλ νξηζκέλεο από ηηο ρώξεο ηεο Μεζνγείνπ. Σα
παηδηά ζα ηνπνζεηήζνπλ ην δέληξν ζηελ ηάμε ηνπο γηα λα ηνπο ππελζπκίζεη ηε δξαζηεξηόηεηα θαη ηα
ζπλαηζζήκαηα πνπ έρεη πξνθαιέζεη, θαη λα επεθηείλεη απηή ηελ εκπεηξία πξνο ην κέιινλ.
Σν παηρλίδη ηνπ δέληξνπ ζα παξνπζηαζηεί ζηηο νηθνγέλεηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αλνηρηνύ καζήκαηνο
ζην ηέινο ηνπ έηνπο, καδί κε άιιεο εκπεηξίεο πνπ έρνπλ απνδεηρζεί όηη είλαη ζεκαληηθέο από
θαιιηηερληθή θαη θνηλσληθή άπνςε.
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