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ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Ένα θανηαζηικό ηαξίδι καηά μήκορ ηηρ Μεζογείος θάλαζζαρ
Το ξωηικό και ηο καπέλο
Αύρα Πιερίδοσ Σκοσηέλλα και Εύη Λοΐζοσ
Μοςζικοί ζηόσοι
Σα παηδηά αλακέλεηαη λα :
1. Σξαγνπδνύλ ζσζηά ηα δηαζηήκαηα αληνύζαο 3εο θαη 4εο θαη ηα δηαζηήκαηα θαηηνύζαο 3εο ζηα
ηξαγνύδηα Il mio cappello και Corre el trencito.
2. Σξαγνπδνύλ ζσζηά ηα ηξαγνύδηα Il mio cappello, Corre el trencito (ή ζπγθεθξηκέλεο ιέμεηο θαη
θξάζεηο) ζηελ απζεληηθή ηνπο γιώζζα.
3. Δθηεινύλ ην ζηαζεξό ξπζκό (παικό) θαη ην δπλαηό ξπζκό (έκθαζε) ησλ ηξαγνπδηώλ Il mio
cappello, Corre el trencito κε θξνύζεηο κε ην ζώκα θαη κε όξγαλα.
4. Δπηδεηθλύνπλ ζπκβνιηθέο αλαπαξαζηάζεηο ηνπ παικνύ (λόηεο ηεηάξησλ) θαη ηνπ δπλαηνύ ξπζκνύ
(έκθαζε) ζηηο εθηειέζεηο ηνπο.
5. Καιιηεξγήζνπλ ηε ζηνρεπόκελε αθξόαζε θαη ηελ εζσηεξηθεπκέλε αθξόαζε.
6. Σξαγνπδνύλ ζσζηά ην δηάζηεκα ηεο θαηηνύζαο θαη αληνύζαο 3εο ζηελ αξρή ηεο θάζε θξάζεο ηνπ
ηξαγνπδηνύ Περνά Περνά η μέλιζζα, θαζώο ηξαγνπδνύλ νιόθιεξν ην ηξαγνύδη κε ζπιιαβέο ρσξίο
λόεκα (όρη ζηίρνπο).
7. Λάβνπλ πνιιαπιέο θαη ζπλαθείο κε ην ζέκα κνπζηθέο ηαπηόηεηεο θαη αιιάδνπλ δεκηνπξγηθά
κεηαμύ δηάθνξσλ ξόισλ νη νπνίνη ζπλδένληαη κε κνπζηθά ζηνηρεία από ην κνπζηθό πιηθό.
8. Γηαθξίλνπλ αθνπζηηθά ηε κεισδηθή θξάζε «ya voy, ya voy» ζην ηξαγνύδη Corre el trencito θαη
λα ηε ζπλδένπλ δεκηνπξγηθά κε θίλεζε.
9. Γεκηνπξγνύλ έλα θαληαζηηθό κνπζηθό ηαμίδη ιακβάλνληαο πνιιαπιέο θαη ζπλαθείο κε ην ζέκα
κνπζηθέο ηαπηόηεηεο.
10. Δλζσκαηώλνπλ απηά ηα ηξαγνύδηα ζην θαζεκεξηλό ηνπο κνπζηθό ιεμηιόγην ζην ζρνιείν θαη ζην
ζπίηη.
Κοινωνικο-πολιηιζμικοί ζηόσοι
Σα παηδηά αλακέλεηαη λα :
1. Δληνπίζνπλ ηηο δηάθνξεο ρώξεο ζηνλ ράξηε θαη λα ζπδεηήζνπλ δηάθνξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο.
2. Γεκηνπξγήζνπλ έλα θαληαζηηθό ηαμίδη ζε δηάθνξεο κεζνγεηαθέο ρώξεο θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε
απηό, αλαιακβάλνληαο δηαθνξεηηθνύο ξόινπο.
3. πλδέζνπλ θάζε ηξαγνύδη κε ηε γιώζζα θαη ηε ρώξα πξνέιεπζήο ηνπ.
4. πλδέζνπλ ηηο ηξεηο ρώξεο θαη ην αθνπζηηθό/ερεηηθό ηνπο πιηθό ζε έλα κηα νιηζηηθά
ελζσκαησκέλε κνπζηθή εθδήισζε.
5. Δληνπίδνπλ ηελ Ηηαιία ζηνλ ράξηε, λα κηινύλ γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά απηήο ηεο ρώξαο θαη γηα ηελ
ηηαιηθή γιώζζα.
6. πδεηνύλ ην λόεκα ηνπ ηηαιηθνύ ηξαγνπδηνύ Il mio cappello.
7. Μάζνπλ ην λόεκα ζπγθεθξηκέλσλ ιέμεσλ όπσο ‘mio’, ‘cappello’, ‘tre punte’.
8. Βξίζθνπλ ηελ Ηζπαλία ζηνλ ράξηε θαη λα κηινύλ γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά απηήο ηεο ρώξαο.
9. Γλσξίδνπλ όηη ην ηξαγνύδη Corre el trencito είλαη γξακκέλν ζηελ ηζπαληθή γιώζζα θαη λα
ζπδεηνύλ ην λόεκά ηνπ.
10. Μάζνπλ ην λόεκα ζπγθεθξηκέλσλ ιέμεσλ όπσο «trencito», «campo», «frente a la estación», «ya
voy» «senior».
11. Καηαλννύλ ην γεσγξαθηθό ηαμίδη ζηηο ηξεηο ρώξεο : Κύπξνο, Ηηαιία θαη Ηζπαλία.
12. Παίδνπλ ην παηρλίδη ηνπ ηξαγνπδηνύ Περνά Περνά η μέλιζζα.
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13. Δλζσκαηώλνπλ ηα ηξία ηξαγνύδηα ζε κηα νιηζηηθή εθδήισζε.
14. Δξκελεύνπλ ηα ηξαγνύδηα αθνινπζώληαο έλα απηνζρέδην βηβιίν ηξαγνπδηώλ.
15. Αλαπηύμνπλ πνιιαπιέο κνπζηθέο ηαπηόηεηεο.
Εκπαιδεςηικοί ζηόσοι
Σα παηδηά αλακέλεηαη λα :
1. πδεηήζνπλ ηελ έλλνηα ηεο ηδηνθηεζίαο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε απηή.
2. Παξνπζηάζνπλ παξαδείγκαηα πεξηπηώζεσλ ηδηνθηεζίαο από ηηο δηθέο ηνπο δσέο θαη λα
εθθξάζνπλ ιεθηηθά ηνπο ιόγνπο γηα κηα ηέηνηα ηδηνθηεζία, ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε
ηνλ ρακό ελόο ζεκαληηθνύ γη’ απηά αληηθεηκέλνπ θαη ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ην επέιεμαλ.
3. πλεξγαζηνύλ, αλαιακβάλνληαο ηνπο ξόινπο αξρεγώλ θαη ζπλεξγαηώλ αληίζηνηρα, ώζηε λα
πεηύρνπλ έλα θνηλό ζηόρν.
4. Πξνηείλνπλ θαη αλαιάβνπλ δεκηνπξγηθά ξόινπο, θαζήθνληα θαη ηαπηόηεηεο πνπ έρνπλ λόεκα γη’
απηά ζε αηνκηθό ή ζε νκαδηθό επίπεδν.
5. πκκεηέρνπλ επαξθώο ζην κνπζηθό παηρλίδη.
6. Γεκηνπξγήζνπλ έλα βηβιίν ηξαγνπδηώλ κε ηα ζρέδηα πνπ έρνπλ θηηάμεη γηα ην ηξαγνύδη Il mio
cappello θαη ηελ ηζηνξία ηνπ μσηηθνύ ην νπνίν ζα πάξνπλ ζπίηη θαη ζα ην κνηξαζηνύλ κε ηηο
νηθνγέλεηέο ηνπο.
7. Αλαπηύμνπλ έλα βηβιίν ηξαγνπδηώλ κε ηηο δσγξαθηέο από ηα ηξία ηξαγνύδηα. Ζ πξώηε ελόηεηα
ηνπ βηβιίνπ ζα αλαπαξηζηά ην ηξαγνύδη Il mio cappello, ε δεύηεξε ζα δείρλεη κηα εηθόλα από ην
Περνά Περνά η μέλιζζα, ε ηξίηε ζα αλαπαξηζηά ην ηξαγνύδη Corre el trencitο. Ζ πέκπηε ελόηεηα
ζα επαλαιακβάλεη ηελ ίδηα εηθόλα από ην Περνά Περνά η μέλιζζα θαη ε ηειεπηαία ην Il mio.
cappello (Μνξθή ΑΒΓΒΑ). Σα παηδηά ηξαγνπδνύλ αλάινγα κε ηηο εηθόλεο, αλαπηύζζνπλ θαη
εκπινπηίδνπλ ηελ ηζηνξία.
Ηλικία ηων παιδιών
4-5 ρξόλσλ
Πποϋπάπσοςζα γνώζη και δεξιόηηηερ παιδιών
Σα παηδηά γλσξίδνπλ ην ειιεληθό ηξαγνύδη Περνά Περνά η μέλιζζα.
Μπνξνύλ λα εθηειέζνπλ ηνλ ζηαζεξό παικό θαη ηελ έκθαζε θαζώο ηξαγνπδνύλ έλα ηξαγνύδη ή αθνύλε
κηα ερνγξάθεζε.
Υλικά
Ζρνγξαθήζεηο ησλ ηξαγνπδηώλ: Περνά Περνά η μέλιζζα, Il mio cappello, Corre el trencito
Καπέια μσηηθώλ, εηθόλα κέιηζζαο, πνιιά κηθξά ράξηηλα θαπέια γηα λα δεκηνπξγήζνπλ ην κεισδηθό
πεξίγξακκα ηνπ ηξαγνπδηνύ Il mio cappello, ράξηηλα ηξέλα, θακπαλάθηα, μπιάθηα (θξνπζηά),
εηθνλνγξαθεκέλεο θάξηεο.
Σσέδιο μαθήμαηορ 1: Το καπέλο μος έσει ηπειρ μύηερ (ή γωνιέρ)
Μοσζικοί ζηότοι
Σα παηδηά αλακέλεηαη λα:
1. Σξαγνπδνύλ ζσζηά ηα δηαζηήκαηα αληνύζαο 3εο θαη 4εο θαη ηα δηαζηήκαηα θαηηνύζαο 3εο ζην
ηξαγνύδη Il mio cappello.
2. Σξαγνπδνύλ νξζά ην ηξαγνύδη Il mio cappello ζηα Ηηαιηθά.
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3. Δπηδεηθλύνπλ ην πεξίγξακκα ηεο κεισδίαο κε θηλήζεηο ρεξηώλ θαη επνπηηθά πιηθά όπσο κηθξά
ράξηηλα θαπέια ή/θαη θνκκάηηα ζρνηληνύ.
4. Γείρλνπλ θαη αλαπαξάγνπλ ερεηηθά κηα εηθνληθή αλαπαξάζηαζε ηνπ ζηαζεξνύ παικνύ θαη ηνπ
δπλαηνύ παικνύ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηξαγνπδηνύ ή/θαη ηεο ερνγξάθεζεο/αθξόαζεο.
Περιγραθή ηοσ ζτεδίοσ μαθήμαηος
1. Γείμηε έλα μσηηθό-θνύθια ζηα παηδηά θαη πείηε ηνπο όηη έρεη ράζεη ην θαπέιν ηνπ. Σα παηδηά
δίλνπλ ζην μσηηθό έλα άιιν θαπέιν μσηηθνύ, ην νπνίν βξήθαλ ζηελ ηάμε ηνπο. Ωζηόζν, ην
θαπέιν δελ αξέζεη ζην μσηηθό θαη είλαη πνιύ ιππεκέλν γηαηί ζέιεη ην δηθό ηνπ θαπέιν. Σα παηδηά
ην ξσηάλε γηαηί δελ ζέιεη ην λέν θαπέιν θαη ην μσηηθό εμεγά όηη ην δηθό ηνπ θαπέιν είλαη
δηαθνξεηηθό επεηδή….
2. Βάιηε ηελ ερνγξάθεζε ή ηξαγνπδήζηε εζείο ην ηξαγνύδη Il mio cappello. To ηξαγνύδη εμεγεί
γηαηί ην μσηηθό ζέιεη κόλν ην δηθό ηνπ θαπέιν.
3. Σξαγνπδήζηε μαλά ην ηξαγνύδη θαη απηή ηε θνξά επηδείμηε ηηο θηλήζεηο πνπ απεηθνλίδνπλ ην
λόεκα ησλ ζηίρσλ:
Αγγίμηε ηελ θαξδηά κε ηελ παιάκε ζαο,
δείμηε κε ηα δάρηπια θαη ησλ δύν ρεξηώλ έλα ζρήκα ηξηγώλνπ ζηελ θνξπθή ηνπ θεθαιηνύ,
δείμηε ηνλ αξηζκό ηξία κε ηα δάρηπια ηνπ αξηζηεξνύ ή δεμηνύ ρεξηνύ,
δείμηε ηνλ αξηζκό ηξία κε ηα δάρηπια ηνπ αξηζηεξνύ ή δεμηνύ ρεξηνύ,
αγγίμηε ηελ θαξδηά κε ηελ παιάκε ζαο,
δείμηε κε ηα δάρηπια θαη ησλ δύν ρεξηώλ έλα ζρήκα ηξηγώλνπ ζηελ θνξπθή ηνπ θεθαιηνύ,
ζεθώζηε ηνλ δείθηε θαη θηλήζηε ηνλ ζε ρεηξνλνκία πνπ λα δείρλεη «όρη»,
δείμηε ηνλ αξηζκό ηξία κε ηα δάρηπια ηνπ αξηζηεξνύ ή δεμηνύ ρεξηνύ,
ζεθώζηε ηνλ δείθηε θαη θηλήζηε ηνλ ζε ρεηξνλνκία πνπ λα δείρλεη «όρη»,
αγγίμηε ηελ θαξδηά κε ηελ παιάκε ζαο,
δείμηε κε ηα δάρηπια θαη ησλ δύν ρεξηώλ έλα ζρήκα ηξηγώλνπ ζηελ θνξπθή ηνπ θεθαιηνύ.
4. Ρσηήζηε ηα παηδηά γηα ην λόεκα ηνπ ηξαγνπδηνύ. Δμεγήζηε ην λόεκα ηνπ ηξαγνπδηνύ.
5. πδεηήζηε καδί ηνπο ηελ έλλνηα ηεο ηδηνθηεζίαο θαη ηεο κνλαδηθόηεηαο ησλ ππαξρόλησλ καο θαη
ηε ζπλαηζζεκαηηθή καο ζύλδεζε κε απηά. Ρσηήζηε ηα «γηαηί ην μσηηθό αγγίδεη ηελ θαξδηά ηνπ
όηαλ νη ζηίρνη ηνπ ηξαγνπδηνύ κηινύλ γηα ην ‘θαπέιν κνπ;». Σα παηδηά κηινύλ γηα ηελ αγάπε θαη
θξνληίδα ελόο αληηθεηκέλνπ πνπ είλαη μερσξηζηό γηα απηά.
6. Καιέζηε ηα παηδηά λα κηκεζνύλ ηηο θηλήζεηο θαζώο αθνύλε ην ηξαγνύδη.
7. Καιέζηε ηα παηδηά λα επηλνήζνπλ κηα ξπζκηθή θξάζε γηα λα παξεγνξήζνπλ ην μσηηθό ζε ξπζκό
12/8, ηξαγνπδώληαο ηελ ζηελ πξώηε λόηα ηνπ ηξαγνπδηνύ. Με απηό ηνλ ηξόπν ζα ζπληνλίζεηε ηα
παηδηά ηόζν ξπζκηθά όζν θαη κνπζηθά.
8. Πείηε ζηα παηδηά όηη ζα παίμεηε έλα παηρλίδη καδί ηνπο. Δλεκεξώζηε ηα όηη ζα αξρίζεηε λα
ηξαγνπδάηε θαη λα εθηειείηε ηηο θηλήζεηο θαη όηη ζε θάπνην ζεκείν ζα ζηακαηήζεηε θαη ηα παηδηά
ζα θιεζνύλ λα ηειεηώζνπλ ηε θξάζε. Γηα παξάδεηγκα ν/ε δάζθαινο/α ηξαγνπδά: «Il mio
cappello» θαη ηα παηδηά ζπλερίδνπλ ην ηξαγνύδη κε ηε θξάζε «ha tre punte». Δπαλαιάβεηε ην
παηρλίδη όπσο θξίλεηε εζείο αλαγθαίν ή/θαη ζηακαηήζηε ζε άιια ζεκεία ηνπ ηξαγνπδηνύ.
9. Γηνξζώζηε ηπρόλ ιάζε ζηελ πξνθνξά.
10. Παξνπζηάζηε ηνπο κηα θάξηα κε κηα εηθνληθή αλαπαξάζηαζε ηνπ ζηαζεξνύ παικνύ θαη ηνπ
δπλαηνύ παικνύ (έκθαζε). Γηα παξάδεηγκα, ε εηθνληθή αλαπαξάζηαζε κπνξεί λα απνηειείηαη από
ηέζζεξηο ζεηξέο κε 4 θαπέια ζε θάζε ζεηξά. Σν πξώην θαπέιν θάζε ζεηξάο είλαη θόθθηλν ελώ ηα
ππόινηπα είλαη πξάζηλα.
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11. Δθηειέζηε ηελ θάξηα θαζώο αθνύηε ην ηξαγνύδη. ε ζπλεξγαζία κε ηα παηδηά, επηιέμηε δηάθνξνπο
ηξόπνπο εθηέιεζεο ηνπ ζηαζεξνύ παικνύ ή/θαη ηνπ ζηαζεξνύ παικνύ ζε ζρέζε κε ηνλ δπλαηό
παικό, είηε κε θξνύζεηο ζώκαηνο ή κε όξγαλα.
12. Δπαλαιάβεηε ην βήκα 11, θαιώληαο απηή ηελ θνξά ηα παηδηά λα ζπκκεηέρνπλ ηξαγνπδώληαο.
Αναμενόμενο αποηέλεζμα
Σα παηδηά αληηιακβάλνληαη όηη πξέπεη λα εθηειέζνπλ ην ηξαγνύδη ζην κέγηζην ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο
ώζηε λα βνεζήζνπλ ην μσηηθό λα βξεη ην θαπέιν ηνπ. Σξαγνπδνύλ ην ηξαγνύδη ζην ζσζηό ηόλν θαη κε
νξζή πξνθνξά/εθθώλεζε. Ζ ηάμε ρσξίδεηαη ζε νκάδεο ή άηνκα, αλαιακβάλνληαο δηαθνξεηηθνύο
κνπζηθνύο ξόινπο ζην ηξαγνύδη, ελνξρήζηξσζε ή επίδεημε ησλ θηλήζεσλ ηνπ ηξαγνπδηνύ. Μηα άιιε
νκάδα παηδηώλ κπνξεί λα θηλείηαη κέζα ζηελ ηάμε, θηλώληαο ηα ρέξηα ηνπο ζηε ξνή ηνπ ηξαγνπδηνύ
ςάρλνληαο γηα ην θαπέιν ηνπ μσηηθνύ.
Σσέδιο μαθήμαηορ 2: Τπέσει ηο ηπενάκι – Το μεζογειακό ηπένο
Μοσζικοί ζηότοι
Σα παηδηά αλακέλεηαη λα:
1. Σξαγνπδήζνπλ ην ηξαγνύδη Corre el trencito κε ζσζηό ηόλν, γιώζζα θαη εξκελεία.
2. Γεκηνπξγήζνπλ θαηάιιειεο θηλήζεηο γηα λα δείμνπλ ην κνπζηθό ηαμίδη ηνπ ηξέλνπ.
3. Δπηλνήζνπλ θαηάιιειεο θηλήζεηο γηα λα δείμνπλ ην κνπζηθό ηαμίδη ηνπ ηξέλνπ ρξεζηκνπνηώληαο
δηαθνξεηηθέο ηαρύηεηεο : αξγά- γξήγνξα- κέηξηα θαη ραξκόζπλα (όρη πνιύ γξήγνξα, όρη πνιύ
αξγά) κε ηα πόδηα ηνπο, πεξπαηώληαο κε βάζε ηνλ ζηαζεξό ξπζκό (παικό).
4. Σξαγνπδνύλ ζσζηά θαη θηλνύληαη ξπζκηθά ζηε θξάζε «ya voy ya voy».
Περιγραθή ηοσ ζτεδίοσ μαθήμαηος
1. Πείηε ζηα παηδηά όηη ην μσηηθό είλαη πνιύ αλήζπρν γηαηί δελ κπνξεί λα ζπλαληήζεη ηα άιια
μσηηθά θαη λα καδέςεη ηα παηρλίδηα γηα ηα παηδηά εγθαίξσο πξηλ ηα Χξηζηνύγελλα. Πξέπεη λα
ηαμηδέςεη ζε καθξηλέο ρώξεο γηα λα βξεη ην θαπέιν ηνπ θαη δελ μέξεη πώο λα ην θάλεη. Γελ κπνξεί
λα ηαμηδέςεη κε αεξνπιάλν θαη δελ κπνξεί λα ηαμηδέςεη νύηε κε πινίν γηαηί παζαίλεη λαπηία.
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2. πδεηήζηε ην πξόβιεκα ηνπ μσηηθνύ κε ηα παηδηά θαη πείηε ηνπο όηη πξέπεη λα ηαμηδέςεη κε έλα
καγηθό ηξόπν. Ζ ζπδήηεζή ζαο κε ηα παηδηά πξέπεη λα θαηαιήμεη ζην όηη ρξεηάδεζηε ηε βνήζεηα
ηνπ El trencito, ηνπ καγηθνύ ηξέλνπ ηεο Μεζνγείνπ.
3. Βάιηε ηα παηδηά λα αθνύζνπλ ην ερνγξαθεκέλν ηξαγνύδη El trencito γηα πξώηε θνξά.
4. Βάιηε ηνπο λα μαλαθνύζνπλ ηελ ερνγξάθεζε θαη δεηήζηε από ηα παηδηά λα δώζνπλ ζεκαζία ζηα
ιόγηα.
5. Πξνζθαιέζηε ηνπο λα κνηξαζηνύλ ηηο ζθέςεηο θαη ηηο αληηδξάζεηο ηνπο. Δμεγήζηε ηνπο
ζπγθεθξηκέλεο ιέμεηο όπσο «trencito», «campo», «frente a la estación», «ya voy’ ‘seňior».
ηγνπξεπηείηε όηη ηα παηδηά κπνξνύλ λα πξνθέξνπλ ζσζηά απηέο ηηο ιέμεηο.
6. Σξαγνπδήζηε ην ηξαγνύδη εζείο. Δθαξκόζηε αληερεηηθό ηξαγνύδη (echo singing) γηα λα ην
δηδάμεηε ζηα παηδηά ζηξνθή κε ζηξνθή αλ ρξεηάδεηαη.
7. Γηδάμηε ηε κεισδηθή γξακκή ρξεζηκνπνηώληαο θηλήζεηο ησλ ρεξηώλ θαζώο όια ηα παηδηά
ηξαγνπδάλε ην ηξαγνύδη.
8. Πείηε ζηα παηδηά όηη ζα παίμεηε έλα παηρλίδη κλήκεο. Καζώο ηξαγνπδάηε, ζα «μερλάηε» θάπνηεο
ιέμεηο θαη ζα ζηακαηάηε. Σα παηδηά ζα πξέπεη ηόηε λα ζπκπιεξώλνπλ ηα θνκκάηηα πνπ ιείπνπλ κε
ιεθηηθή, κνπζηθή θαη ξπζκηθή αθξίβεηα.
9. Έρεηε εηνηκάζεη ζε κεγάιν ραξηί δσγξαθηά ηξέλνπ ελώ νη θαξέθιεο ηεο ηάμεο ηνπνζεηεκέλεο κηα
πίζσ από ηελ άιιε λα αληηπξνζσπεύνπλ ηα βαγόληα ηνπ ηξέλνπ. Καιέζηε ηα παηδηά λα θαζίζνπλ
θαη λα θξαηήζνπλ έλα ζρνηλί θαηά κήθνο ηεο ζεηξάο, ηξαγνπδώληαο ην ηξαγνύδη. Όηαλ αθνύγεηαη
ε θξάζε «ya voy ya voy», ηξαβάηε ην ζρνηλί δύν θνξέο κε βάζε ην ηέκπν (ηαρύηεηα) θαη κε
ξπζκηθά ζσζηό ηξόπν. Δπηηξέςηε ζηα παηδηά λα ην αηζζαλζνύλ θαη κεηά θαιέζηε ηα λα
αθνινπζήζνπλ θάλνληαο ην ίδην.
10. Ξαλαπαίμηε ηελ ερνγξάθεζε ή θαιέζηε ηα παηδηά λα ηξαγνπδήζνπλ ην ηξαγνύδη θαη δεηήζηε
ηνπο λα κεηαθηλεζνύλ θαη λα βξνπλ έλα ηξόπν λα εθηειέζνπλ ηε θξάζε ya voy ya voy κε θηλήζεηο
ηνπ ζώκαηόο ηνπο. Δπηιέμηε ην ζσζηό ηξόπν θαη δεηήζηε από ηα παηδηά λα ηνλ αθνινπζήζνπλ.
11. Χσξίζηε ηα παηδηά ζε νκάδεο. Γώζηε ζε θάζε παηδί ηεο κηαο νκάδαο κηα κπάξα από κεηαιιόθσλν
κε ην ςειό Νην θαη ζε θάζε παηδί κηαο άιιεο νκάδαο κηα κπάξα από κεηαιιόθσλν κε ηε λόηα
Λα. Γώζηε ζε κηα άιιε νκάδα παηδηώλ θξνπζηά όξγαλα αθαζόξηζηεο ηνληθόηεηαο. Σα ππόινηπα
παηδηά παξακέλνπλ θαζηζκέλα ζην ηξέλν αληηπξνζσπεύνληαο ηε ρνξσδία ηνπ ηξαγνπδηνύ. Σα
παηδηά ηξαγνπδάλε ην ηξαγνύδη, ρηππνύλ ηνλ ζηαζεξό ξπζκό (παικό) θαη παίδνπλ ην Νην-Λα
δηάζηεκα ηνπ «ya voy ya voy».
Αναμενόμενο αποηέλεζμα
Αξρηθά ηα παηδηά ηξαγνπδνύλ ην ηξαγνύδη θαζηζκέλα ζηηο θαξέθιεο ηνπο. ηαδηαθά ζρεκαηίδνπλ έλα
ηξέλν, κε ηνλ αξρεγό (ν νδεγόο ηνπ ηξέλνπ) λα ρηππά ηνλ ζηαζεξό ξπζκό (παικό) κε έλα ηακπνπξίλν.
Κάζε θνξά πνπ ην ηξαγνύδη ηειεηώλεη, έλα παηδί ρηππά ξπζκηθά ην όλνκά ηνπ, παίξλεη ην εηζηηήξην κε ην
όλνκά ηνπ θαη επηβηβάδεηαη. Γηα λα πάξεη ην εηζηηήξηό ηνπ, θάζε παηδί πξέπεη λα ηξαγνπδήζεη ή λα πεη ην
όλνκά ηνπ κε έλα ξπζκηθό ηξόπν. Κάζε παηδί πξέπεη λα βξεη ην δηθό ηνπ ηξόπν λα ην θάλεη. Οη ππόινηπνη
επηβάηεο ηνπ ηξέλνπ επαλαιακβάλνπλ ην όλνκα θαη ην παηδί παίξλεη ην εηζηηήξηό ηνπ θαη επηβηβάδεηαη.
Σν ηξέλν ηξέρεη κε δηαθνξεηηθέο ηαρύηεηεο, δηαθνξεηηθά ζπλαηζζήκαηα (ραξκόζπλα, ιππεκέλα,
βηαζηηθά), κε ηε κεραλή λα ιεηηνπξγεί ζην κέγηζηό ή αθόκε θαη κε ηα θαύζηκα λα ηειεηώλνπλ.
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Σσέδιο μαθήμαηορ 3: Το μοςζικό ηαξίδι
Μοσζικοί ζηότοι
Σα παηδηά αλακέλεηαη λα:
1. Σξαγνπδνύλ ζσζηά ηα ηξαγνύδηα Περνά Περνά η μέλιζζα (γηα ηα ειιελόθσλα παηδηά), Il mio
cappello, Corre el trencito.
2. Δθηεινύλ ηνλ παικό θαη ηνλ δπλαηό ξπζκό (έκθαζε) ησλ ηξαγνπδηώλ Il mio cappello, Corre el
trencito, Περνά Περνά η Μέλιζζα κε θξνύζεηο ζώκαηνο θαη κε όξγαλα.
3. Αλαπαξάγνπλ ηνλ παικό θαη δπλαηό ξπζκό βαζηζκέλα ζε εηθνληθέο θαη ζπκβνιηθέο
αλαπαξαζηάζεηο.
4. Δθαξκόδνπλ ζηνρεπόκελε αθξόαζε θαη εζσηεξηθεπκέλε αθξόαζε.
Περιγραθή ηοσ ζτεδίοσ μαθήμαηος
1. Αθεγεζείηε ηελ ηζηνξία ηνπ μσηηθνύ κε ηε βνήζεηα ησλ παηδηώλ.
2. Εεηήζηε από ηα παηδηά λα ηξαγνπδήζνπλ ην ηξαγνύδη Il mio cappello. Μεηξήζηε 1-2-3-4- θαζώο
ηξαγνπδάηε ηελ πξώηε λόηα ηνπ ηξαγνπδηνύ ώζηε λα πξνεηνηκάζεηε ηα παηδηά λα ην
ηξαγνπδήζνπλ ζσζηά.
3. Θπκίζηε ζηα παηδηά ην ηξαγνύδη Περνά Περνά η μέλιζζα ην νπνίν δηδάρηεθαλ ζε πξνεγνύκελα
καζήκαηα θαη θαιέζηε ηα λα ην ηξαγνπδήζνπλ είηε a cappella ή καδί κε ηελ ερνγξάθεζε.
4. Γείμηε ηνπο ην παηρλίδη ηνπ ηξαγνπδηνύ Περνά Περνά η μέλιζζα.
5. Καιέζηε ηα λα παίμνπλ ην κνπζηθό παηρλίδη κε ηε βνήζεηα ηεο ερνγξάθεζεο.
6. Δμεγήζηε ηνπο όηη ζα ηξνπνπνηήζνπλ ιίγν ην παηρλίδη. Παξνπζηάζηε ηνπο δύν ξπζκηθέο θάξηεο,
κηα γηα θαζέλα από ηα δύν παηδηά-αξρεγνύο. Κάζε παηδί πξέπεη λα ρηππήζεη παιακάθηα κηα ιέμε
πνπ λα ηαηξηάδεη κε κηα από απηέο ηηο θάξηεο (κηα κε μπιάθηα ηεζζάξσλ ηεηάξησλ θαη κηα κε
ηέζζεξα θαπέια από ηα νπνία ην πξώην είλαη θόθθηλν).

7. Δπηηξέςηε ζηα παηδηά λα πεηξακαηηζηνύλ θαη λα δηαιέμνπλ ηηο ιέμεηο. Κάζε θνξά πνπ έλα παηδί
επηιέγεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνύ, πξέπεη λα δηαιέμεη κηα από ηηο δύν θάξηεο θαη έλα
θπζηθό ηξόπν (κε ην ζώκα ηνπ, γιώζζα ή όξγαλν) γηα λα εθηειέζεη ηνλ ξπζκό ηεο ιέμεο. Όηαλ ην
έρεη νινθιεξώζεη κε επηηπρία ηόηε κπνξεί λα πάξεη ην εηζηηήξηό ηνπ θαη λα αλέβεη ζην ηξέλν,
αιιηώο κέλεη ζην παηρλίδη θαη πεξηκέλεη λα μαλαέξζεη ε ζεηξά ηνπ.
8. Καιέζηε ηα παηδηά λα παίμνπλ ην παηρλίδη. Γηνξζώζηε ηπρόλ παξαλνήζεηο.
9. Όηαλ όια ηα παηδηά έρνπλ επηβηβαζηεί ζην ηξέλν, κπνξνύλ λα δηαιέμνπλ αλ ζα θξεκάζνπλ ζην
ιαηκό κηα εηθόλα ηξέλνπ θαη επνκέλσο λα εθηειέζνπλ ξπζκηθή θαη κνπζηθή ζπλνδεία. Αιιηώο,
κπνξνύλ λα επηιέμνπλ λα είλαη επηβάηεο ηνπ ηξέλνπ, λα βάινπλ ζηα θεθάιηα ηνπο ηα ράξηηλα
θαπέια θαη θηλνύληαη γύξσ γύξσ ηξαγνπδώληαο ην Corre el trencito.
Αναμενόμενο αποηέλεζμα – Αποδεικηικά ζηοιτεία μάθηζης
ην επόκελν κάζεκα θαη ζε άιια καζήκαηα ηνπ λεπηαγσγείνπ κε ζρεηηθό ζέκα, ηα παηδηά αλαπηύζζνπλ
έλα βηβιίν ηξαγνπδηώλ κε ηηο δσγξαθηέο από ηα ηξία ηξαγνύδηα ζε ζπγθεθξηκέλε θόξκα όπσο θαζνξίδεη
ν δεύηεξνο ζηόρν ηνπ καζήκαηνο.
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Τελική ολιζηική εκδήλωζη
Έλα παηδί «νδεγά» ην ηξέλν θαη είλαη ν αξρεγόο πνπ πξέπεη λα ρηππά ηνλ παικό. Οη ηάξαλδνη ηνπ
Ατ Βαζίιε ζα ηαμηδέςνπλ θη εθείλνη καδί θαη ζα βξίζθνληαη πίζσ από ηνλ αξρεγό. Πίζσ από ηνπο
ηάξαλδνπο ζα βξίζθνληαη επηβάηεο πνπ ζα αλαρσξήζνπλ από ηελ Ηζπαλία ςάρλνληαο ην θαπέιν.
Όια ηα παηδηά ζα ρηππνύλ δπλαηά ηα πόδηα ηνπο ζην πάησκα, ώζηε όινη λα κπνξνύλ λα αθνύζνπλ
ηνλ παικό. Όηαλ ηα παηδηά αθνύζνπλ ηε θξάζε κε ηελ παύζε ζην ηξαγνύδη «ya voy» πξέπεη λα
πεδήζνπλ ζηνλ ξπζκό ησλ ιέμεσλ. Αληί απηνύ, νη ηάξαλδνη ζα θαιπάδνπλ. Ο νδεγόο ζπλερίδεη λα
εθηειεί ηνλ παικό.
ε έλα ζηαζκό ζηελ ηάμε, ηνλ ζηαζκό ηεο Κύπξνπ, ππάξρεη κηα άιιε νκάδα παηδηώλ, νη «Κύπξηνη».
Απηά ηα παηδηά ηξαγνπδνύλ έλα γλώξηκν θππξηαθό ηξαγνύδη1. Αθνύ ην ηξαγνπδήζνπλ, νη Κύπξηνη
αλεβαίλνπλ ζην ηξέλν θαη ζπλερίδνπλ ην ηαμίδη καδί κε ηα άιια παηδηά. Όινη ηνπο ηξαγνπδνύλ μαλά
ην Corre el trencito, εθαξκόδνληαο θαη πάιη ηηο ίδηεο δξαζηεξηόηεηεο κε ην βήκα 8.
ηνλ δεύηεξν ζηαζκό, ηελ «Διιάδα» , θάπνηα άιια παηδηά μέξνπλ γηα ην θαπέιν θαη ζα
ηξαγνπδνύλ ην ηξαγνύδη Il mio cappello, όηαλ ην ηξέλν θηάζεη εθεί. Δπίζεο ζα ηξαγνπδήζνπλ ή ζα
εθηειέζνπλ ην παηρλίδη κε ην ειιεληθό κνπζηθό παηρλίδη Περνά Περνά η μέλιζζα2.
Σέινο, ην ηξέλν θηάλεη ζηελ «Ηηαιία», όπνπ βξίζθεηαη ην θαπέιν. Σα παηδηά ηνπ ηξέλνπ
ηξαγνπδάλε ην «cappello» θαη ιακβάλνπλ ηελ απάληεζε ησλ «Ηηαιώλ» ή νπνία είλαη απηνζρέδηα κε
ξπζκηθά κνηίβα. Δίλαη πνιύ ραξνύκελα γη’ απηό θαη νη Ηηαινί ηξαγνπδάλε ην ηξαγνύδη Il mio
cappello θαη ηα ππόινηπα παηδηά ην ηξαγνπδνύλε καδί ηνπο. Οη «Ηηαινί» δίλνπλ ην θαπέιν ζηα
παηδηά θαη δηνξγαλώλνπλ έλα πάξηη γηα λα γηνξηάζνπλ ην θαηόξζσκά ηνπο. Έηζη, όινη αθνύλε ηελ
ερνγξάθεζε ηνπ ηξαγνπδηνύ Il mio cappello θαη ρνξεύνπλ ζε δεπγάξηα κε απηνζρέδηεο θηλήζεηο. Οη
ηάξαλδνη ραξνύκελνη παίξλνπλ ην μσηηθό θαη θεύγνπλ γηα ηε ρώξα ηνπ Άε Βαζίιε.

1

Μηα δηαθνξεηηθή επηινγή ζα ήηαλ ε ρξήζε ηνπ γλσζηνύ θππξηαθνύ παηδηθνύ ηξαγνπδηνύ «Σν θίδηλ ηδην θαηζόζνηξνο» ην
νπνίν βξίζθεηαη ζηελ έθδνζε «Κσπριακά Παραδοζιακά Τραγούδια για Παιδιά. Μέζα από ηην επιζηήμη ηης μοσζικής
παιδαγωγικής» http://www.ccrsm.org.cy/activities/id/15
2
Μηα δηαθνξεηηθή επηινγή ζα ήηαλ ε ρξήζε ηνπ ηξαγνπδηνύ «Η ηράηα» ην νπνίν βξίζθεηαη θαη απηό ζην ερεηηθό πιηθό καο.
Σα παηδηά ρξεζηκνπνηνύλ πιηθό από ην ηξαγνύδη ή θαη όιν ην ηξαγνύδη γηα λα ηαμηδεύνπλ ζηε Μεζόγεην.
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