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ΔΥΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
Μηα ποισποιηηηζκηθή προζέγγηζε ηωλ κοσζηθώλ παητληδηώλ θαηά κήθος ηες Εσρω-Μεζογεηαθής
Περηοτής
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1
Οη περηπέηεηες ηοσ Babá Elefánte ζηε Μεζόγεηο
Αύρα Πιερίδοσ Σκοσηέλλα και Amaya Epelde Larrañaga
Μοσζηθοί ζηότοη
Σα παηδηά αλακέλεηαη λα :
1. Δθηεινύλ ηνλ ζηαζεξό ξπζκό ησλ κνπζηθώλ παηρληδηώλ Simario, Sardina, and Πούν’ηο πούν’ηο ηο
δατησλίδι θαζώο ηα αθνύλε.
2. Δθηεινύλ ην δπλαηό ξπζκό ηνπ πην πάλσ κνπζηθνύ πιηθνύ θαζώο ην αθνύλε (1ν θαη 3ν ρηύπεκα
ηνπ κέηξνπ) , ρξεζηκνπνηώληαο ην ζώκα ηνπο, ζρνιηθό πιηθό θαη κνπζηθά όξγαλα.
3. Δθηεινύλ ηα κνπζηθά παηρλίδηα Simario θαη Sardina κε ηνλ παξαδνζηαθό ηξόπν.
4. Δπηλννύλ άιινπο ηξόπνπο γηα λα ηα εθηειέζνπλ, πνπ λα ζπζρεηίδνληαη θαιύηεξα κε ηα
ζπγθεθξηκέλα παηδηά.
5. Αλαπηύζζνπλ δεκηνπξγηθέο ελνξρεζηξώζεηο θαη θξνύζεηο κε ην ζώκα γηα ην Simario.
6. Δθηεινύλ ην El Elefante κε θαηάιιειεο θηλήζεηο ζώκαηνο θαη θσλή ζε αληίζεζε κε ην γξήγνξααξγά θαη δπλαηά-ζηγαλά ηεο εθηέιεζεο.
7. Σξαγνπδνύλ ζσζηά ην παηρλίδη Simario.
8. Δθηεινύλ κε δηάθνξνπο δεκηνπξγηθνύο ηξόπνπο ηα κεισδηθά θαη ξπζκηθά θνκκάηηα ηνπ Simario.
9. Σξαγνπδνύλ ηα ηηαιηθά, θππξηαθά θαη ειιεληθά κνπζηθά παηρλίδηα κε ζσζηό ηνληζκό, ξπζκηθή
αθξίβεηα, γισζζηθή άξζξσζε θαη πξνθνξά.
10. Σξαγνπδνύλ ηελ αξρηθή ζηξνθή θάζε κνπζηθνύ παηρληδηνύ κε ζσζηό ηνληζκό θαη μεθηλώληαο ζην
ζσζηό ρηύπν/παικό .
11. Αλαπηύζζνπλ θηλήζεηο ζώκαηνο πνπ λα απεηθνλίδνπλ ηε κεισδηθή γξακκή ηνπ Sardina.
12. Αλαπηύζζνπλ δηαθνξεηηθέο κνπζηθέο ηαπηόηεηεο κέζσ ηεο εθηέιεζεο ηνπ κνπζηθνύ πιηθνύ ηεο
δηδαθηηθήο ελόηεηαο.
13. Αλαπηύμνπλ κνπζηθή επηθνηλσλία ζην ζπληνληζκό ησλ κνπζηθώλ ηνπο ζπκπεξηθνξώλ γηα ηελ
επηηπρή εθηέιεζε ησλ κνπζηθώλ παηρληδηώλ.
Κοηλωληθοποιηηηζκηθοί ζηότοη
Σα παηδηά αλακέλεηαη λα:
1. έβνληαη ηα πξνζσπηθά όξηα ησλ άιισλ κειώλ ηεο νκάδαο θαζώο ζπκκεηέρνπλ ζηα παηρλίδηα κε
θίλεζε.
2. πλεξγάδνληαη κε άιια άηνκα γηα ηελ επηηπρή εθηέιεζε ησλ κνπζηθώλ παηρληδηώλ.
3. Παξάγνπλ κε απηνπεπνίζεζε δηαθνξεηηθά κνπζηθά παηρλίδηα από ηελ Κύπξν, Διιάδα θαη Ηηαιία,
αλαγλσξίδνληαο θάζε θνξά ηε γεσγξαθηθή πεξηνρή από ηελ νπνία πξνέξρνληαη θαη ηηο
δηαθνξεηηθέο γιώζζεο.
4. Δθηεινύλ απηά ηα παηρλίδηα πνπ κνηξάδνληαη ην ίδην ξπζκηθό κέηξν, αιιά αλαπηύζζνληαη
δηαθνξεηηθά, επηδεηθλύνληαο ηελ απηνεθηίκεζε πνπ ηνπο παξέρεη έλα ηέηνην επίηεπγκα σο άηνκα
θαη ζε νκάδεο.
Εθπαηδεσηηθοί ζηότοη
Σα παηδηά αλακέλεηαη λα:
1. πκκεηέρνπλ θαη λα ςπραγσγεζνύλ θαηά ηελ νκαδηθή επηθνηλσλία θαη «κνίξαζκα» ζηα κνπζηθά
παηρλίδηα.
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2. Γηαηεξνύλ ςειά επίπεδα θηλήηξνπ πξνο ηηο δηαπνιηηηζκηθέο κνπζηθέο εκπεηξίεο κέζσ ηεο ρξήζεο
ηέηνησλ κνπζηθώλ παηρληδηώλ.
3. Δίλαη ελεξγά θαη ρξήζηκα κέιε ηεο νκάδαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κάζεζεο πνιππνιηηηζκηθώλ
κνπζηθώλ παηρληδηώλ.
4. Βειηηώζνπλ ηε ζπγθέληξσζε θαη πξνζνρή ηνπο ζηε κάζεζε, εθηέιεζε θαη βειηίσζε ηεο
πνηόηεηαο ησλ κνπζηθώλ παηρληδηώλ.
5. Αλαπηύμνπλ σο νκάδα κηα ηζηνξία βαζηζκέλε ζηα πνιηηηζκηθά θαη κνπζηθά εξεζίζκαηα θάζε
καζήκαηνο.
6. Λακβάλνπλ απνθάζεηο σο άηνκα θαη ζε νκάδεο όζνλ αθνξά ηελ παξαγσγή κνπζηθήο θαη ηελ
εθηέιεζε.
7. Δμειηρζνύλ από κεγάινπ κεγέζνπο θηλήζεηο ζε κηθξόηεξεο θαη πην επθξηλείο.
Ηιηθία παηδηώλ
4-5 ρξόλσλ
Προϋπάρτοσζα γλώζε παηδηώλ
Σα παηδηά έρνπλ 1-2 ρξόληα εκπεηξίαο επίζεκεο κνπζηθήο εθπαίδεπζεο θαη απηή κπνξεί λα πεξηιακβάλεη:
- Σε ζρέζε κεηαμύ ήρνπ θαη ζησπήο.
- Γλώζε ησλ ηδηνηήησλ ήρνπ θαη έθθξαζεο ηνπ ζώκαηνο.
- Γλώζε ησλ ήρσλ ηνπ άκεζνπ πεξηβάιινληνο.
- Δμεξεύλεζε ησλ θξνύζεσλ ζην ζώκα θαη κε αγγίγκαηα ζην ζώκα.
- Παξαγσγή ήρσλ θαη ζησπήο.
- Σξαγνπδηζηηθό ξεπεξηόξην κηαο πνηθηιίαο ηνπηθώλ θαη εζληθώλ παξαδνζηαθώλ ηξαγνπδηώλ,
πνηεκάησλ θαη παηρληδηώλ γηα παηδηά λεαξήο ειηθίαο.
Υιηθά
Σα κνπζηθά παηρλίδηα Simario, Sardina, Πούν’ ηο πούν’ηο ηο δατησλίδι, El Elefante.
Ζρνγξαθήζεηο ησλ κνπζηθώλ παηρληδηώλ, όξγαλα Orff θαη όξγαλα ηάμεο, εηθόλεο, έλα ζρνηλί, έλα
ινύηξηλν ειέθαληα, κηα εηθόλα ελόο δαρηπιηδηνύ, έλα θνπηί ζεζαπξνύ θαη έλα δαρηπιίδη.
Στέδηα καζήκαηος 1 &2 : Ο Babá Elefante δεηά βοήζεηα
Μοσζικοί ζηότοι
Σα παηδηά αλακέλεηαη λα:
1. Δθηεινύλ ην ζηαζεξό ξπζκό ησλ κνπζηθώλ παηρληδηώλ Simario θαη Sardina θαζώο ηα αθνύλε.
2. Δθηεινύλ ην δπλαηό ξπζκό ηνπ κέηξνπ ζην πην πάλσ κνπζηθνύ πιηθνύ θαζώο ην αθνύλε (1ν θαη 3ν
ρηππήκαηα ηνπ κέηξνπ) , ρξεζηκνπνηώληαο ην ζώκα ηνπο, ζρνιηθό πιηθό θαη κνπζηθά όξγαλα.
3. Παίδνπλ ηα κνπζηθά παηρλίδηα Simario θαη Sardina κε πξννδεπηηθά δεκηνπξγηθνύο ηξόπνπο.
4. Παίδνπλ ηα κνπζηθά παηρλίδηα Simario θαη Sardina κε ηνλ παξαδνζηαθό ηξόπν.
5. Σξαγνπδνύλ κε ζσζηή γιώζζα ην κνπζηθό παηρλίδη Simario.
6. Δθηεινύλ κε δηάθνξνπο δεκηνπξγηθνύο ηξόπνπο ηα κεισδηθά θαη ξπζκηθά κέξε ηνπ κνπζηθνύ
παηρληδηνύ Simario.
7. Αξρίδνπλ λα ηξαγνπδνύλ ηξαγνύδηα ηόζν κε ζσζηό ηνληζκό όζν θαη κε ξπζκηθή αθξίβεηα.
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Περιγραθή ηων ζτεδίων μαθήμαηος 1
1. Παξνπζηάζηε ζηα παηδηά έλα ινύηξηλν ειέθαληα κε ην όλνκα Babá Elefánte. Πείηε ηνπο όηη είλαη
έλα μερσξηζηό είδνο ειέθαληα επεηδή έρεη κηα γελεηάδα κε ηξεηο ηξίρεο θαη εμεγήζηε ηνπο όηη
αληηκεησπίδεη έλα πξόβιεκα. Έρεη ράζεη ην θνπηί ηνπ ζεζαπξνύ ηνπ θαη ην δαρηπιίδη ηνπ θαη
ρξεηάδεηαη ηε βνήζεηά ηνπο γηα λα βξεη ην δξόκν ηνπ λα επηζηξέςεη ζπίηη ηνπ, ζηελ Ηζπαλία.
2. Σξαγνπδήζηε ην Simario ζηα παηδηά θαζώο πεξλάηε θαη αγγίδεηε ηα θεθάιηα ηνπο ζην ζηαζεξό
ξπζκό ηνπ ηξαγνπδηνύ. Δθηειέζηε ηελ ηειεπηαία θξάζε “di di di” αθνπκπώληαο ειαθξά ηξεηο
θνξέο ην θεθάιη ηνπ ηειεπηαίνπ παηδηνύ.
3. Δπαλαιάβεηε θαζώο παξαηεξείηε ηηο αληηδξάζεηο ησλ παηδηώλ.
4. Λάβεηε ππόςε ηηο αληηδξάζεηο ηνπο θαη εθηειέζηε μαλά ην ηξαγνύδη, παίξλνληαο ζηνηρεία από ηε
δηθή ηνπο ζπλεηζθνξά.
5. Βάιηε ηα παηδηά λα ζηαζνύλ θαη λα βεκαηίζνπλ ζηνλ ζηαζεξό ξπζκό πξνο κηα θαηεύζπλζε πνπ
έρεηε επηιέμεη θαζώο ηξαγνπδνύλ ηελ πξώηε κεισδηθή θξάζε. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ξπζκηθνύ
κέξνπο δεηήζηε ηνπο λα ρηππήζνπλ ηνλ ξπζκό κε δηάθνξνπο ηξόπνπο όπσο ζην πάησκα, ζην ζώκα
ηνπο, ζηελ θαξέθια, θηι.
6. Εεηήζηε από ηα παηδηά λα πξνζπαζήζνπλ λα ηξαγνπδήζνπλ ην ηξαγνύδη θαζώο θηλνύληαη, όπσο
ζην πξνεγνύκελν ζηάδην. Απηή ηε θνξά, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ξπζκηθνύ θνκκαηηνύ, παίδνπλ έλα
παηρλίδη ρηππώληαο παιακάθηα κε ηνλ παξηελέξ πνπ βξίζθεηαη απέλαληί ηνπο. Αθνινπζνύλ όπσο
πξηλ ηνλ ξπζκό ηεο θξάζεο ηνπ ζηαζεξνύ ξπζκνύ, όηαλ όκσο θηάλνπλ ζην “di di di” πξέπεη λα
ρηππήζνπλ παιακάθηα ν έλαο κε ηνλ άιιν, ρηππώληαο ηηο αλνηθηέο παιάκεο ηνπο καδί ηξεηο θνξέο.
7. Εεηήζηε από ηα παηδηά λα επηζηξέςνπλ ζηηο ζέζεηο ηνπο ζε έλα θύθιν θαη θαιέζηε ηα λα πεξάζνπλ
ρέξη κε ρέξη από έλα παηδί ζην άιιν ην ινύηξηλν Babá Elefánte θαζώο αθνύλε ην ηξαγνύδη. Πείηε
ηνπο όηη ν Babá Elefánte είλαη έλαο γεξαζκέλνο ειέθαληαο γη‟ απηό δελ κπνξεί λα θηλεζεί πνιύ
γξήγνξα.
8. Σξαγνπδήζηε ην ηξαγνύδη βνεζώληαο ηα παηδηά θαη πεξλώληαο από ην θάζε έλα ζηνπο δπλαηνύο
ξπζκνύο ηνπ ηξαγνπδηνύ (1ν θαη 3ν ρηύπεκα ηνπ κέηξνπ), θαζώο αθνπκπάηε ηνπο ώκνπο ηνπ θάζε
παηδηνύ κε ηνλ ίδην ξπζκηθό ηξόπν
9. Καηά ηε ξπζκηθή θξάζε “di di di” θαιέζηε ηα παηδηά λα ρηππήζνπλ απαιά ηξεηο θνξέο ηνλ
ινύηξηλν ειέθαληα ζηα πόδηα ηνπ άιινπ παηδηνύ. Αθήζηε ρξόλν γηα εμάζθεζε.
10. Δπαλαιάβεηε ηα βήκαηα 8&9 αιιά ζην ζηαζεξό ξπζκό απηή ηε θνξά, ιέγνληαο ζηα παηδηά όηη ν
Babá Elefánte ζέιεη λα πάεη ζπίηη ρσξίο θαζόινπ θαζπζηέξεζε.
11. Πείηε ζηα παηδηά όηη απηό ην κνπζηθό παηρλίδη θέξλεη πνιιή ραξά ζηνλ Babá Elefánte, έηζη
πξνηείλεη έλα άιιν παηρλίδη κε πνιύ γαξγαιεηό γηα λα δηαζθεδάζνπλ.
12. Εεηήζηε από ηα παηδηά λα κεηξήζνπλ καδί ζαο Sar-dina-ina-ina (1-2-3-4-) θαζώο ρεηξνθξνηνύλρηππνύλ-ρεηξνθξνηνύλ-ρηππνύλ. Δπαλαιακβάλνπλ αξθεηέο θνξέο θαζώο αξρίδεηε λα ηξαγνπδάηε
ην ηηαιηθό κνπζηθό παηρλίδη Sardina.
13. πλερίζνπλ λα εθηεινύλ ηηο θηλήζεηο ελώ εζείο γαξγαιάηε έλα παηδί ζην θεθάιη ηνπ θάζε θνξά.
ηελ ηειεπηαία αληνύζα κεισδηθή θξάζε, ζηε ζπιιαβή “ra”, δεηάηε από ην παηδί λα ζαο
νλνκάζεη άιια κέξε ηνπ ζώκαηνο. Γηα παξάδεηγκα, ην παηδί ιέεη «κύηε». Σόηε, ηε δεύηεξε θνξά,
γαξγαιάηε θάζε παηδί ζηε κύηε ηνπ. Σν παηδί ηνπ νπνίνπ ε ζεηξά ζπκπίπηεη κε ηε ζπιιαβή "ra"
είλαη απηό πνπ επηιέγεη ην κέξνο ηνπ ζώκαηνο θαη γη‟ απηό ν δάζθαινο/α δηαιέγεη δηαθνξεηηθό
παηδί θάζε θνξά.
14. Δθηειέζηε ηελ ίδηα δξαζηεξηόηεηα αιιά γαξγαιάηε ηα παηδηά θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ “cri cri cri”
θαη “cra cra cra”.
Σα δύν ζρέδηα καζήκαηνο δελ έρνπλ ρσξηζηεί ώζηε λα επηηξαπεί ζην/ε δάζθαιν/α λα δηαιέμεη εάλ ζα
ρξεζηκνπνηήζεη όια ηα βήκαηα, επηιέμεη ή παξαιείςεη ζηάδηα ζύκθσλα κε κηα ζπληξέρνπζα αμηνιόγεζε ηεο
αληαπόθξηζεο ησλ παηδηώλ.
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15. Δπαλαιάβεηε ηα βήκαηα 12 θαη 13 αξθεηέο θνξέο, ζύκθσλα κε ηελ επραξίζηεζε ησλ παηδηώλ.
Εεηήζηε ηηο εηζεγήζεηο ησλ παηδηώλ γηα ην κέηξεκα 1-2-3-4 πξηλ ηελ αξρή ηνπ ηξαγνπδηνύ, αιιά
θαη θαζώο ην αθνύλε. Γώζηε κεισδηθά όξγαλα Orff γηα εθηέιεζε ησλ λνηώλ ησλ θξάζεσλ “cri cri
cri” θαη “cra cra cra”.
16. Εεηήζηε ηνπο λα ηξαγνπδήζνπλ καδί ζαο ηηο θάζεηο ηνπ «γαξγαιεηνύ» θαζώο επαλαιακβάλνληαη
ηα βήκαηα 12 θαη 13.
17. ηελ ηειεπηαία αληνύζα κεισδηθή θξάζε δεηήζηε από ηα παηδηά λα ζαο δώζνπλ ηηο εηζεγήζεηο
ηνπο. Δπηιέμεηε κηα ζπγθεθξηκέλε πην θαηάιιειε θίλεζε θαη δεηήζηε ηνπο λα ηξαγνπδήζνπλ καδί
ζαο κε ζπιιαβέο ρσξίο λόεκα ( ή «ια») βεβαηώλνληαο όηη έρνπλ ζσζηή αληνύζα θσλή.
18. Ρσηήζηε ηα παηδηά αλ ζπκνύληαη ην πξώην παηρλίδη. Εεηήζηε ηνπο λα ηξαγνπδήζνπλ καδί ζαο,
βεβαηώλνληαο όηη πξνθέξνπλ ζσζηά ηηο ιέμεηο. Χξεζηκνπνηήζηε θηλήζεηο ζώκαηνο γηα λα δείμεηε
ηελ αληνύζα κεισδηθή γξακκή ηεο ιέμεο “Simario” θαη «λην ξε κη». Βεβαησζείηε όηη ηξαγνπδνύλ
ζσζηά ην αληώλ κεισδηθό κνηίβν.
19. Βάιηε ηα παηδηά λα θαζίζνπλ ζε γξακκή, ην έλα κπξνζηά από ην άιιν θαη δείμηε ηνπο πώο λα
ρηππνύλ ειαθξά ν έλαο ηνλ ώκν ηνπ άιινπ κε ην δεμί ηνπο ρέξη ζύκθσλα κε ην ζηαζεξό ηέκπν.
Δθηειέζηε ην παηρλίδη κε απηό ηνλ ηξόπν. Βγαίλεη έμσ ην παηδί ην νπνίν δέρεηαη ζηνλ ώκν ην
ηειεπηαίν ρηύπεκα.
20. Πξνζθαιέζηε θάζε παηδί πνπ βγαίλεη από ην παηρλίδη λα επηιέμεη έλαλ ηξόπν λα ζπλνδεύζεη ηνπο
παίρηεο ζην ηξαγνύδη ηνπο θαη ζηελ πξνζπάζεηα λα βνεζήζνπλ ηνλ Babá Elefante. Δθείλνη, ζε
δεπγάξηα, ρεηξνθξνηνύλ καδί κε ηνλ παξηελέξ ηνπο. Αθνινπζνύλ ηα ζηαζεξό ηέκπν θαη θηππνύλ
παιακάθηα ηξεηο θνξέο ζε θάζε di di di” , ή κπνξνύλ λα επηλνήζνπλ θάπνην άιιν είδνο ζπλνδείαο.
21. Βεβαησζείηε όηη ζα ζπληνλίζεηε ζε απηή ηε κίλη-παξάζηαζε, ηόζν ηα παηδηά πνπ βξίζθνληαη κέζα
ζην παηρλίδη, όζν θαη ηα παηδηά ηα νπνία είλαη εθηόο παηρληδηνύ θαη απηνζρεδηάδνπλ θαη όηη ε
κνπζηθή ζπκπεξηθνξά θάζε παηδηνύ αληαλαθιά ηηο ηθαλόηεηεο θαη πξνηηκήζεηο ηνπ. Όηαλ έρνπλ
κείλεη κέζα ζην παηρλίδη ηα δύν ηειεπηαία παηδηά, δείμηε ηνπο πώο λα ην εθηειέζνπλ ώζηε λα
ηειεηώζνπλ ην παηρλίδη κε ηνλ παξαδνζηαθό ηξόπν.
22. Αθνύ έρεηε νινθιεξώζεη κε επηηπρία ηα πξνεγνύκελα βήκαηα, εηζάγεηε ην παηρλίδη κε ηνλ
παξαδνζηαθό ηξόπν όπσο πεξηγξάθεηαη ζηηο πνιηηηζκηθέο πιεξνθνξίεο ηνπ εγρεηξηδίνπ θαη
πιεξνθνξήζηε ηα παηδηά γηα ηε ρώξα πξνέιεπζήο ηνπ. Αθήζηε ηνπο λα ην δνθηκάζνπλ κεξηθέο
θνξέο.
23. Μπνξείηε λα εηζάγεηε ηνλ παξαδνζηαθό ηξόπν εθηέιεζεο ηνπ Simario όηαλ ζα είζηε ζίγνπξνη όηη
ηα παηδηά κπνξνύλ λα εθηειέζνπλ ην κνηίβν κε ην ρεηξνθξόηεκα. Αξρηθά κπνξείηε λα ην
παξνπζηάζεηε ζηα πην ηθαλά παηδηά κε πην αξγό από ην θαλνληθό ηέκπν θαη ζηαδηαθά α) λα
πξνζθαιέζεηε ηα παηδηά πνπ παξαθνινπζνύλ ζηελ πεξηθέξεηα ηεο δξαζηεξηόηεηαο β) λα
επηηαρύλεηε ην ηέκπν ηεο εθηέιεζεο. Ο ελζνπζηαζκόο γηα ην πνην παηδί ζα βγεη από ην παηρλίδη
είλαη θνιιεηηθόο ζε όια ηα παηδηά θαη βνεζά ζεκαληηθά ζηε κάζεζε ηνπ παηρληδηνύ.
Αναμενόμενο αποηέλεζμα
Σα παηδηά εθηεινύλ ζσζηά θαη κε απηνπεπνίζεζε ην ηξαγνύδη θαη ην κνηίβν ρεηξνθξνηήκαηνο ηνπ
Simario κε ιεπηό ζπληνληζκό θηλήζεσλ θαη κνπζηθή επηθνηλσλία ηνπο ελόο παηδηνύ κε ην άιιν.
Αποδεικηικά ζηοιτεία μάθηζης
Οη καζεηέο εθηεινύλ κε επηηπρία ην κνπζηθό παηρλίδη Simario θαζώο ην έρνπλ εκθαλώο απνιαύζεη.
ηόρνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ξπζκό, ζηίρνπο θαη κεισδία έρνπλ επηηεπρζεί, θαζώο θαη ε ζσζηή εθηέιεζε,
κνπζηθή ζπλεξγαζία θαη ε αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο.
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Στέδηο καζήκαηος 3: Ο Babá Elefánte θαη ηο ποιύηηκο δατησιίδη
Μοσζικοί ζηότοι
Σα παηδηά αλακέλεηαη λα:
1. Βειηηώζνπλ ηελ απόδνζε ηνπο ζηα κνπζηθά παηρλίδηα Simario θαη Sardina κε πξννδεπηηθά
δεκηνπξγηθνύο ηξόπνπο.
2. Βειηηώζνπλ ηελ απόδνζε ηνπο ζηα κνπζηθά παηρλίδηα Simario θαη Sardina όηαλ απηά παίδνληαη
κε ηνλ παξαδνζηαθό ηξόπν.
3. Δθηεινύλ ηνλ ζηαζεξό ξπζκό/παικό ηνπ κνπζηθνύ παηρληδηνύ Πνύλ‟ην πνύλ‟ην ην δαρηπιίδη
θαζώο ην αθνύλε.
4. Δθηεινύλ ηνπο δπλαηνύο ξπζκνύο ηνπ πην πάλσ κνπζηθνύ πιηθνύ θαζώο ην αθνύλε (1νο θαη 3νο
ξπζκόο) , ρξεζηκνπνηώληαο ην ζώκα ηνπο, ζρνιηθό πιηθό θαη κνπζηθά όξγαλα.
5. Αλαπηύμνπλ θηλήζεηο ζώκαηνο πνπ λα απεηθνλίδνπλ ηε κεισδηθή γξακκή ηνπ Sardina.
Περιγραθή ηοσ μαθήμαηος
1. Εεηήζηε από ηα παηδηά λα αθεγεζνύλ ηελ ηζηνξία πνπ ηνπο παξνπζηάζαηε ζην πξνεγνύκελν
κάζεκα.
2. Καιέζηε ηα λα παίμνπλ ην παηρλίδη Simario απηνζρεδηάδνληαο δεκηνπξγηθά/κε ηνλ παξαδνζηαθό
ηξόπν, όπσο πξνηείλεηαη ζην πξνεγνύκελν ζρέδην καζήκαηνο
3. Σν ηειεπηαίν παηδί, ν ληθεηήο δειαδή ηνπ παηρληδηνύ, πξέπεη λα βνεζήζεη ηνλ Babá λα βξεη ην
θνπηί ηνπ ζεζαπξνύ θαη ην ρακέλν ηνπ αληηθείκελν.
4. Εεηήζηε από ηα παηδηά λα εθηειέζνπλ ην ηξαγνύδη Sardina θαζώο ην ηξαγνπδάηε ή βάιηε λα
αθνύζνπλ ηελ ερνγξάθεζε (όπσο ζηα βήκαηα 12 θαη 13 ζηα πξνεγνύκελα καζήκαηα).
5. ηελ πξώηε θξάζε, θαιέζηε ηα παηδηά λα βάινπλ ην ρέξη ηνπο πάλσ από ηα κάηηα ηνπο θαη λα
πεξπαηνύλ ζαλ λα ςάρλνπλ γηα θάηη.
6. ηηο ςειέο λόηεο ηνπ η, ζεθώλνπλ ιίγν πην ςειά ηα θεθάιηα ηνπο θαζώο ςάρλνπλ.
7. Ο ληθεηήο ηνπ πξνεγνύκελνπ παηρληδηνύ θξαηά μπιάθηα θαη εθηειεί ηνλ ζηαζεξό ξπζκό γηα λα
βνεζήζεη ηα παηδηά λα βξνπλ ην θνπηί.
8. ηηο ζπιιαβέο “cri cri cri” θαη “cra cra cra” ηα παηδηά γαξγαινύλ ηηο παιάκεο ηνπο. πξώηα ηε
δηθή ηνπο δεμηά παιάκε θαη κεηά ηελ αξηζηεξή ηνπο παιάκε θαη αξγόηεξα ηηο παιάκεο ησλ
παηδηώλ πνπ ζπλαληνύλ ζε εθείλν ην ζεκείν ηνπ ηξαγνπδηνύ.
9. Σν θνπηί ηνπ ζεζαπξνύ δελ έρεη αλαθαιπθζεί, έηζη ηα παηδηά θάζνληαη θάησ ζε θύθιν γηα λα
παίμνπλ ην Sardina κε ηνλ παξαδνζηαθό ηξόπν, ην νπνίν κνηάδεη κε ην Simario ζην νπνίν
ρεηξνθξνηνύλ κε ηε ζεηξά ζε θύθιν, κε ηελ εμαίξεζε ηνπ κέξνπο ηνπ γαξγαιεηνύ. Κάζε παηδί
πξέπεη λα γαξγαιήζεη ηώξα ηελ παιάκε ηνπ παηδηνύ πνπ βξίζθεηαη ζηα αξηζηεξά ηνπ.
10. Οη δύν ληθεηέο ησλ δύν παηρληδηώλ παίξλνπλ ην θνπηί ηνπ ζεζαπξνύ, ην αλνίγνπλ θαη βξίζθνπλ ηε
θσηνγξαθία ηνπ ρακέλνπ δαρηπιηδηνύ.
11. Πιεξνθνξήζηε ηα παηδηά όηη ζα παίμεηε έλα άιιν παηρλίδη κε έλα ρακέλν δαρηπιίδη πνπ πξέπεη λα
βξεζεί. Εεηήζηε από ηα παηδηά λα θαζίζνπλ θαη λα θξαηήζνπλ ηηο παιάκεο ηνπο ελσκέλεο θαη
θιεηζηέο. Πάξηε ην δαρηπιίδη θη εθηειέζηε ην „Πνύλ‟ην πνύλ‟ην ην δαρηπιίδη‟, όκσο κελ αθήζεηε
ην δαρηπιίδη ζηα ρέξηα θαλελόο παηδηνύ αθόκα.
12. Εεηήζηε από ηα παηδηά λα αθνύζνπλ ην ηξαγνύδη θαη λα επηλνήζνπλ θηλήζεηο ή θξνύζεηο κε ην
ζώκα γηα (α) ηνλ ζηαζεξό ξπζκό θαη (β) ηνλ δπλαηό ξπζκό. Δθηειέζηε ην ηξαγνύδη.
13. Απνκνλώζηε ηα αληόληα δηαζηήκαηα 3εο από ην ηξαγνύδη θαη ηξαγνπδήζηε ηα „πνύλ‟ην πνύλ‟ην‟,
„ςάμε ςάμε‟.
14. Καιέζηε ηα παηδηά λα επηλνήζνπλ θηλήζεηο πνπ λα δείρλνπλ απηέο ηηο ιέμεηο-δηαζηήκαηα (όπσο
ρηππώ παιακάθηα –ρηππώ ζηα γόλαηα, ρηππώ παιακάθηα –ρηππώ ζηα γόλαηα). Σξαγνπδήζηε ηα
5
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δηαζηήκαηα καδί κε ηηο θηλήζεηο. Γνθηκάζηε κηα πνηθηιία θηλήζεσλ θαη θξνύζεσλ ζώκαηνο καδί
κε ηα παηδηά.
15. Απνκνλώζηε ηα κεισδηθά κνηίβα „ην δαρηπιίδη‟, „δε ζα ην βξεηο‟, ηα νπνία θαη ηα δύν πεξηέρνπλ
επαλαιακβαλόκελεο λόηεο κε έλα θαηηώλ 3ν δηάζηεκα ζην ηέινο. Δμαζθεζείηε καδί ηνπο κε
θηλήζεηο ησλ ρεξηώλ πνπ ππνδεηθλύνπλ απηό ην κεισδηθό πεξίγξακκα θαζώο ηξαγνπδάηε ην
ηξαγνύδη. Αθήζηε ζηα παηδηά άθζνλν ρξόλν εμάζθεζεο θαη ελζαξξύλεηε δηαθνξνπνηήζεηο ησλ
θαηάιιεισλ θηλήζεσλ.
16. Σα παηδηά κπνξνύλ λα ηξαγνπδήζνπλ ην κέξνο ηνπ ηξαγνπδηνύ όπνπ βίσζαλ ηα δηαζηήκαηα,
ζπληνλίδνληαο δηαζηήκαηα θαη θηλήζεηο πνπ έρνπλ επηιέμεη.
17. Εεηήζηε από ηα παηδηά λα ζαο βνεζήζνπλ λα ηξαγνπδήζεηε ην ηξαγνύδη. Αξρίζηε λα ηξαγνπδάηε
ηε κεισδία κε «ια» θαη θαιέζηε ηα παηδηά λα ηειεηώζνπλ ηε κεισδηθή γξακκή ηεο πξώηεο
θξάζεο. Αξρηθά ζηακαηάηε αθξηβώο πξηλ ηα δηαζηήκαηα, θαιώληαο ηα παηδηά λα ηα
ηξαγνπδήζνπλ είηε κε «ια», είηε κε ηηο απζεληηθέο ιέμεηο. Δπηιέμηε λα ζηακαηήζεηε ζε
δηαθνξεηηθά ζεκεία θάζε θνξά γηα λα βειηηώζεηε ηε δπζθνιία ηεο άζθεζεο. Βεβαησζείηε όηη ηα
παηδηά ηξαγνπδνύλ ζσζηά «ην δαρηπιίδη» θαη ζπλδέζηε ην κε κηα μερσξηζηή θίλεζε.
Σξαγνπδήζηε εζείο ηηο ππόινηπεο ιέμεηο.
18. Χξεζηκνπνηήζηε ηνλ ίδην ηξόπν όπσο ζην βήκα13, θαιώληαο απηή ηε θνξά ηα παηδηά λα
ηξαγνπδήζνπλ ηηο ιέμεηο. Use the same manner in step 23 inviting this time the children to sing
the words.
Αναμενόμενο αποηέλεζμα
Σα παηδηά εθηεινύλ ην κνπζηθό παηρλίδη Sardina κε ζπληνληζκό ιεπηώλ θηλήζεσλ, ζσζηή θξαζενινγία,
ηνληζκό ηνπ ηξαγνπδηνύ θαη πξνθνξά ηεο γιώζζαο. Σα παηδηά ηξαγνπδνύλ ην ηξαγνύδη Πούν’ηο πούν’ηο
ηο δατησλίδι ζσζηά θαη ρξεζηκνπνηνύλ κεισδηθά όξγαλα Orff γηα εθηέιεζε θξάζεσλ από ηα δπν
ηξαγνύδηα. Σα παηδηά εθηεινύλ κε επηηπρία θαη ηα δύν παηρλίδηα θαη ηα έρνπλ εκθαλώο απνιαύζεη. ηόρνη
πνπ ζρεηίδνληαη κε ξπζκό θαη κεισδία έρνπλ επηηεπρζεί, όπσο θαη ε ζσζηή εθηέιεζε θαη αλάπηπμε
θηλήζεσλ ζώκαηνο.

Σα παηδηά κε ηα κνπζηθά παηρλίδηα ηνπο αγθαιηάδνπλ ηε Μεζόγεην
(από ην 14ν Νεπηαγσγείν Κέξθπξαο κε ηελ λεπηαγσγό Πελειόπε Πέδαξνπ)
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Στέδηο καζήκαηος 4: Μοσζηθά παητλίδηα από ηελ Ιηαιία, Ειιάδα θαη Κύπρο.
Μοσζικοί ζηότοι
Σα παηδηά αλακέλεηαη λα:
1. Βειηηώζνπλ ηελ απόδνζε ηνπο ζηα κνπζηθά παηρλίδηα απηήο ηεο δηδαθηηθήο ελόηεηαο.
2. Αλαπηύζζνπλ θαη αθεγνύληαη ηελ ηζηνξία πξνζζέηνληαο κνπζηθό πιηθό ζηα θαηάιιεια ζεκεία.
3. Αλαπηύμνπλ δηαθνξεηηθέο κνπζηθέο ηαπηόηεηεο κέζα από ηελ εθηέιεζε ηνπ κνπζηθνύ πιηθνύ ηεο
δηδαθηηθήο ελόηεηαο.
4. Δπηδείμνπλ θξηηηθή ζθέςε θαη κνπζηθή επηθνηλσλία ώζηε λα απνθηήζνπλ επίγλσζε ησλ κνπζηθώλ
ζπκπεξηθνξώλ ηνπο γηα ηελ επηηπρή εθηέιεζε ησλ παηρληδηώλ.
Περιγραθή ηοσ ζτεδίοσ μαθήμαηος
1. Καιέζηε ηα παηδηά λα δηεγεζνύλ ηελ ηζηνξία θαη λα πξνζζέζνπλ ηα δηθά ηνπο ζηνηρεία ζε απηή.
2. ηα θαηάιιεια ζεκεία ηεο ηζηνξίαο θαιέζηε ηα παηδηά λα εθηειέζνπλ ην Simario θαη Sardina κε
(α) ηνλ παξαδνζηαθό ηξόπν θαη (β) κε δεκηνπξγηθνύο ηξόπνπο πνπ ηα ίδηα κπνξεί λα εηζεγεζνύλ.
Οη δεκηνπξγηθέο πξνηάζεηο ησλ παηδηώλ κπνξεί βέβαηα λα νδεγήζνπλ ην κάζεκα ζε λέεο
δεκηνπξγηθέο θαηεπζύλζεηο, ηηο νπνίεο δελ έρεηε πξνγξακκαηίζεη. Χξεηάδεηαη λα είζαζηε έηνηκνη
λα επεμεξγαζηείηε απηό ην ελδερόκελν, αθνινπζώληαο ζρεηηθό θαη θαηάιιειν γηα ηε κνπζηθή
πιηθό θαη ηηο κνπζηθέο ζπκπεξηθνξέο ησλ παηδηώλ.
3. Καιέζηε ηα παηδηά λα παίμνπλ ην Πούν΄ηο πούν’ηο ηο δατησλίδι αξρηθά σο ηξαγνύδη,
επηβεβαηώλνληαο ην ζσζηό ηνληζκό θαη ηε ζσζηή πξνθνξά ησλ ιέμεσλ.
4. Δπαλαιάβεηε ην ηξαγνύδη αξθεηέο θνξέο, ελζσκαηώλνληαο θηλήζεηο κε λόεκα θαη θξνύζεηο
ζώκαηνο ζηε κεισδηθή γξακκή θαη ξπζκηθά κνηίβα ηνπ ηξαγνπδηνύ.
5. Καιέζηε ηνπο λένπο ληθεηέο ηνπ Simario θαη Sardina απηνύ ηνπ καζήκαηνο λα εθηειέζνπλ ην έλα
κεηά ην άιιν ηξαγνύδη καδί κε ηα ππόινηπα παηδηά θαη λα παίμνπλ ην κνπζηθό παηρλίδη Πούν΄ηο
πούν’ηο ηο δατησλίδι θξαηώληαο ην δαρηπιίδη θαη αθήλνληάο ην κέζα ζηηο θιεηζηέο παιάκεο ελόο
παηδηνύ όηαλ ην ηξαγνύδη θηάζεη ζην ηέινο ηνπ.
6. Γώζηε ηελ επθαηξία θαη ζε άιια παηδηά, ηα νπνία ζα ήζειαλ επίζεο λα εθηειέζνπλ ην ηξαγνύδη κε
ηνλ παξαδνζηαθό ηξόπν.
7. Πείηε ζηα παηδηά όηη αθνύ βξέζεθε ην δαρηπιίδη, ζα ηνπνζεηεζεί ζην θνπηί ηνπ ζεζαπξνύ θαη ν
Babá Elefánte είλαη ηώξα έηνηκνο λα πάεη ζπίηη. Καη ην ηαμίδη ηνπ μεθηλά.
8. Καιέζηε ηα παηδηά λα εκπλεπζηνύλ ηδέεο θαη πεξηπέηεηεο ζε ζρέζε κε ην ηαμίδη ηνπ γηα ηελ Ηζπαλία
ή γηα έλα ζπγθεθξηκέλν κέξνο ζηελ Ηζπαλία.
9. Εεηήζηε ηνπο λα ζρεδηάζνπλ απηέο ηηο ηδέεο θαη ππνζρεζείηε ηνπο όηη ζην επόκελν κάζεκα ζα
ηαμηδέςνπλ κε ηνλ Babá Elefánte επεηδή ην ηαμίδη ηνπ δελ ζα είλαη εύθνιν θαη ζα ρξεηαζηεί
βνήζεηα.
Αναμενόμενο αποηέλεζμα
Σα παηδηά εθηεινύλ ελαιιάμ ηα ηξία κνπζηθά παηρλίδηα απηήο ηεο δηδαθηηθήο ελόηεηαο κε επθξάδεηα θαη
απηνπεπνίζεζε, ζπληνληζκό θαη θαιό ηνληζκό.
Αποδεικηικά ζηοιτεία μάθηζης
Σα παηδηά καδί κε ηνλ/ηε δάζθαιν/α ηνπο παξάγνπλ κηα ζεηξά ζρεδίσλ ηεο ηζηνξίαο θαη ησλ ηξηώλ
κνπζηθώλ παηρληδηώλ. Βάιηε ηα ζηε ζεηξά θαη ελαιιάμηε ηα αλαιόγσο. Σα παηδηά αλαδηεγνύληαη ηελ
ηζηνξία πξνζζέηνληαο ηα δηθά ηνπο ζηνηρεία εάλ ην επηζπκνύλ θαη εθηειώληαο ηα κνπζηθά παηρλίδηα κε
δηαθνξεηηθή ζεηξά θαη δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο.
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