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ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Το ηαξίδι μιαρ βάπκαρ, ενόρ κάζηπος, ενόρ δαίμονα και μιαρ μαγικήρ πεηαλούδαρ γύπω από ηη
Μεζόγειο θάλαζζα
Bianca Albezzano, Arantxa Riera Bergas, Paola Anselmi
Μοςζικοί ζηόσοι
Τα παηδηά αλακέλεηαη:
1. Να αλαπηύμνπλ δεμηόηεηεο εθηέιεζεο δίζεκσλ, ηξίζεκσλ θαη αζύκκεηξσλ ξπζκώλ.
2. Να ηξαγνπδήζνπλ ζσζηά, δνπιεύνληαο κε ηα κεισδηθά κνηίβα ζηα θείκελα ησλ ηξαγνπδηώλ.
3. Να ηξαγνπδήζνπλ ην ηξαγνύδη ρξεζηκνπνηώληαο όιν ην θείκελν ή κέξνο ηνπ θεηκέλνπ ζηελ
πξσηόηππε γιώζζα.
4. Να βηώζνπλ θαη λα αλαγλσξίζνπλ ηε δηκεξή θόξκα ΑΒ.
5. Να εθθξάζνπλ ζπλαηζζήκαηα θαη ηε δεκηνπξγηθόηεηά ηνπο κέζα από ηελ θίλεζε.
Κοινωνικό-πολιηιζμικοί ζηόσοι
Τα παηδηά αλακέλεηαη:
1. Να κάζνπλ ηελ θαηαγσγή θαη ην λόεκα ησλ ηξαγνπδηώλ, λα έξζνπλ ζε επαθή κε θάπνηεο
παξαδόζεηο θαη ζπγθεθξηκέλα απηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ηξαγνύδηα θάζε ρώξαο.
2. Να κάζνπλ ιέμεηο κηαο άιιεο γιώζζαο από ηε δηθή ηνπο θαη λα ζπζρεηίζνπλ ην ζσζηό λόεκά
ηνπο ζηε δηθή ηνπο γιώζζα.
3. Να δεκηνπξγήζνπλ κηα νκαδηθή ρνξνγξαθία. Η ρνξνγξαθία απηή θαιό είλαη λα ζέβεηαη ην λόεκα
θαη ηα απζεληηθά ζηνηρεία ηνπ ρνξνύ.
4. Να πξνζεγγίζνπλ θαη λα κάζνπλ θάπνηα παξαδνζηαθά όξγαλα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε
παξαδνζηαθά παλεγύξηα ή θεζηηβάι.
5. Να απνθηήζνπλ δεμηόηεηεο πνπ λα ηνπο επηηξέπνπλ λα ζπγθξίλνπλ θαη λα αλακηγλύνπλ
δηαθνξεηηθά ζηνηρεία από ην κνπζηθό πιηθό πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηα καζήκαηα.
Εκπαιδεςηικοί ζηόσοι
Τα παηδηά αλακέλεηαη:
1. Να αλαπηύμνπλ θηιεξεπλεηηθή δηάζεζε θαη ελδηαθέξνλ γηα έζηκα άιισλ ρσξώλ.
2. Να κάζνπλ παξαδόζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην κνπζηθό πιηθό ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηεζεί.
3. Να αλαπηύμνπλ δεκηνπξγηθόηεηα θαη πξσηνβνπιία ώζηε λα πξνηείλνπλ δηθέο ηνπο ηδέεο.
4. Να εξγαζηνύλ ζε νκάδεο, κε ζπιινγηθόηεηα θαη λα αλαπηύμνπλ ηελ ηθαλόηεηα λα έρνπλ
απνδνηηθό ξόιν κέζα ζε απηή.
5. Να ειέγμνπλ ην ζώκα ηνπο ζε θίλεζε ζην ρώξν: αηνκηθό ρώξν, ειεύζεξε θαη δνκεκέλε θίλεζε,
ζπλαίζζεζε ηνπ ρώξνπ (κπνξώ λα βξσ ηνλ ηόπν κνπ κέζα ζην ρώξν).
6. Να βξνπλ έλα απνδεθηό θαλάιη ζην κνπζηθό πιηθό όπνπ κέζα από απηό ζα κπνξέζνπλ λα
εθθξάζνπλ θαη λα δηαρεηξηζηνύλ ζπλαηζζήκαηα θαη ηε δηθή ηνπο ηαπηόηεηα.
7. Να ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε κίκεζε σο ζύλδεζκν αλάκεζα: ζην κνπζηθό πιηθό θαη ηελ
θνηλσληθή/πνιηηηζηηθή ηνπ ζεκαζία· ζην αξρηθό ζεκείν θαη ζηελ θαηαθιείδα ηεο καζεζηαθήο
δηαδηθαζίαο.
Ηλικία παιδιών
4/6 εηώλ
Πποηγούμενερ γνώζειρ και δεξιόηηηερ ηων παιδιών
- Βαζηθέο γισζζηθέο δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηα λα εθθξάδνπλ ηηο ηδέεο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο.
- Γλώζε ησλ κεξώλ ηνπ ζώκαηνο.
- Σπληνληζκόο ζώκαηνο.
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Σπληνληζκέλε θίλεζε ζην ρώξν: κπξνο/πίζσ, πάλσ/θάησ· λα έρνπλ πξνζεγγίζεη ηελ πιεπξηθή
θίλεζε.

Υλικά
Ηρεηηθό πιηθό: Πνπκπνπξία (Κύπξνο), Al pasar la barca (Ιζπαλία), Η ηξάηα καο ε θνπξεινύ (Διιάδα),
Oh che bel castello (Ιηαιία), Toanda de Sant Antoni (Ιζπαλία), De sa coa des moixet (Ιζπαλία), Ball de
Sant ferriol (Ιζπαλία).
Γηδαθηηθά βνεζήκαηα: The Very Hungry Caterpillar (βηβιίν ηνπ Eric Carle).
Αληηθείκελα θαη όξγαλα: πνιύρξσκα ζρήκαηα, ύθαζκα ιύθξαο, κηθξέο πνιύρξσκεο πεηαινύδεο από
ηζόρα, καληήιηα, πνιύρξσκα ινπινύδηα, έλα καμηιάξη, ηύκπαλα, μπιάθηα, chimbomba (ή ximbomba),
αηνκηθά θνπδνπλάθηα, θνπδνύλα, πιαζηηθά πνηήξηα, θαξθίηζεο, θαιακάθηα, θνκκάηηα μύινπ, ράξηηλα
θαξαβάθηα.
Σσέδιο Μαθήμαηορ 1: Τι είναι η Ποςμποςπία;
Μνπζηθνί Σηόρνη
Τα παηδηά αλακέλεηαη:
1. Να βηώζνπλ ην αζύκεηξν κέηξν ησλ 7/8 κέζα από δξαζηεξηόηεηα ξπζκηθήο θίλεζεο.
2. Να μαλαρξεζηκνπνηήζνπλ έλα ήδε γλσζηό κνπζηθό πιηθό («Η Τξάηα»), θαη λα ειέγμνπκε έηζη αλ
ην ηξαγνύδη αθνκνηώζεθε ζσζηά.
3. Να θαηαλνήζνπλ ην λόεκα ηνπ ηξαγνπδηνύ θαη λα έρνπλ ηελ πξώηε επαθή κε ηε κεισδία θαη ην
ξπζκό ηνπ.
4. Να κάζνπλ ηα ιόγηα ηεο πξώηεο θξάζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ θαη ην λόεκα ηνπο.
5. Να ηξαγνπδήζνπλ ην πξώην κέξνο θαη ζηαδηαθά όιν ην ηξαγνύδη κέζα από δξαζηεξηόηεηεο
κίκεζεο, κέζα από ηελ ηζηνξία κηαο πεηαινύδαο.
6. Να θηλεζνύλ ειεύζεξα θαη δνκεκέλα ζην ρώξν.
Πεξηγξαθή ηνπ ζρεδίνπ καζήκαηνο, ηεο πνξείαο ηνπ θαη ησλ ζηξαηεγηθώλ ηνπ
1. Φεύγνπκε γηα έλα ηαμίδη ζε κηα καθξηλή ρώξα, ηελ Κύπξν, όπνπ καο είπαλ όηη εθεί δεη έλα
κπζηεξηώδεο, καγηθό δών. Θα ηαμηδέςνπκε κε κηα βάξθα θαη ζα ζεθώζνπκε παληά όινη καδί.
Θπκόκαζηε ηελ Τξάηα ρξεζηκνπνηώληαο ην ξπζκό από ην ξεθξαίλ θαη ζηίρνπο (θίλεζε κε ηελ
νπνία ζεθώλνπκε ηα παληά).
Εβίξα κηα ζηα παληά
Εβίξα δπν ζην ρσξηό
Εβίξα ηξεηο ζην ζπίηη ηεο
2. Ξεθηλάκε ην ηαμίδη καο. Μέζα από κηα ξπζκηθή αιιεινπρία ζηα Ιζπαληθά, εμαζθνύκαζηε ζην
κέηξν ησλ 7/8.
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Τα παηδηά θάζνληαη θαη ιηθλίδνληαη δεμηά θαη αξηζηεξά, ιηθλίδνληαο ηαπηόρξνλα θαη ηα ρέξηα ηνπο
ζαλ λα ήηαλ κηθξέο βαξθνύιεο.
Φηάλνπκε ζηελ Κύπξν, όπνπ καο ιέλε ηελ ηζηνξία ηεο Πνπκπνπξίαο θαη αθνύκε ην πεξηερόκελν
ηνπ ηξαγνπδηνύ. Δπαλαιακβάλνπκε ξπζκηθά κόλν ηελ πξώηε θξάζε ζην απζεληηθό θείκελν (Η
Πνπκπνπξία επέηαζελ) πξώηα ν δάζθαινο θαιεί ηελ πεηαινύδα θαη κεηά θαιεί ηα παηδηά λα
θάλνπλ ην ίδην. Φξεζηκνπνηνύκε κηα ζπγθεθξηκέλε ρεηξνλνκία γηα λα ηνλίζνπκε ην ξπζκό
(παιακάθηα ή ρηππάκε ζηα γόλαηα) θαη ηειηθά αθνύκε ηηο πξνηάζεηο ησλ ίδησλ ησλ παηδηώλ.
Αθνύκε ην ηξαγνύδη θαη πξνζπαζνύκε λα αλαγλσξίζνπκε πόηε αθνύγεηαη ε θξάζε πνπ κόιηο
κάζακε.
Η Πνπκπνπξία έξρεηαη. Μηα ηζόρηλε πεηαινύδα αλαπαξηζηά ηελ Πνπκπνπξία. Φηάλεη θαη ραηξεηά
ηα παηδηά. Έηζη ν δάζθαινο ηξαγνπδά ηε κεισδία ρξεζηκνπνηώληαο ην κέξνο από ην θείκελν πνπ
είλαη ήδε γλσζηό ζηα παηδηά ελώ γηα ην ππόινηπν ηξαγνύδη ρξεζηκνπνηνύληαη νπδέηεξεο
ζπιιαβέο. Ο βαζηθόο παικόο από ην κέηξν 7/8 θξαηείηαη ελώ ν δάζθαινο ραηξεηά θάζε παηδί κε
ηελ πεηαινύδα (έλα θηιί, ή απιά θάζεηαη γηα ιίγν πάλσ ηνπο....) θαη κεηά αθήλνπκε ηα παηδηά λα
ραηξεηίζνπλ κε ηε ζεηξά ηνπο ηελ πεηαινύδα (αθνπκπώληαο ηελ, ή ζηέιλνληαο ηεο έλα θηιί.....).
Μαδί κε ηα παηδηά αλαδεηνύκε ην λόεκα ησλ ιέμεσλ πνπ ιέκε θαη καληεύνπκε ζε πνηα γιώζζα
κπνξεί λα είλαη.
Έρνπκε θηεξά; Παξνπζηάδνπκε ην δεύηεξν κέξνο ηεο πξώηεο ζηξνθήο όπνπ ε πεηαινύδα θάζεηαη
ζε έλα ινπινύδη θαη θνηκάηαη. Μπνξνύκε λα παξνπζηάζνπκε απηή ηε ζθελή ηνπνζεηώληαο έλα
ρξσκαηηζηό ινπινύδη ζην πάησκα, ζηε κέζε ελόο θύθινπ.
Αο πεηάμνπκε! Γίλνπκε ζε όια ηα παηδηά από δύν καληήιηα, πνπ ζα αλαπαξηζηνύλ ηα θηεξά ηεο
πεηαινύδαο. Δμαζθνύληαη ζηελ θίλεζε απηή ελώ ν δάζθαινο ηξαγνπδά ην δεύηεξν κέξνο ηεο
ζηξνθήο κε νπδέηεξεο ζπιιαβέο. Μπνύκε λα θηλνύλ κόλν ηα ρέξηα ελώ θάζνληαη ή ζηέθνληαη ή
κπνξνύλ λα θηλνύληαη ζην ρώξν ειεύζεξα ή ζε θύθιν. Σην ζεκείν όπνπ ε πεηαινύδα θνηκάηαη
κπνξνύκε λα ζθεπάζνπκε ηελ Πνπκπνπξία κε ηα θηεξά καο: ζα κείλεη αθίλεηε ζε ζπγθεθξηκέλν
κέξνο ηεο ηάμεο γηα λα μεθνπξαζηεί ζην ινπινύδη ηεο, κέρξη λα θνηκεζεί.
Αληίν Πνπκπνπξία! Σην ηέινο απηήο ηεο δξαζηεξηόηεηαο, ιέκε αληίν ζηελ Πνπκπνπξία θαη
αθήλνπκε θαη ηα θηεξά καο θαζώο ηξαγνπδνύκε ώζηε λα ηα βξνύκε μαλά ζε επόκελν κάζεκα.

Σπκβνπιέο
1. Μέηξν 7/8. Αλ ηα παηδηά δελ είλαη εμνηθεησκέλα κε ην αζύκκεηξν κέηξν ησλ 7/8 ζα κπνξνύζακε
λα ρξεζηκνπνηήζνπκε νπνηνδήπνηε ξπζκηθό παηρλίδη ή κεισδία, αιιά είλαη ζεκαληηθό λα γίλεη
κέζα από παηρλίδη θαη όρη απιά λα κηκνύληαη ηνλ δάζθαιν.
2. Πνπκπνπξία: Αλ ηα παηδηά ήδε γλσξίδνπλ ην ηξαγνύδη ή αλ κηινύλ ειιεληθά ηόηε ε εξγαζία πνπ
αθνξά ην θείκελν κπνξεί λα γίλεη θαη πην γξήγνξα.
Γηα λα αλαπηπρζεί απηή ε δξαζηεξηόηεηα, ζα κπνξνύζαλ λα δνπιέςνπλ εθηειώληαο ην θνκκάηη
ζε ερώ ζε νκάδεο, όπσο δάζθαινο/παηδηά, ρξεζηκνπνηώληαο ηε ιέμε Πνπκπνπξία, θαη λα ηελ
εθηειέζνπλ κόιηο ζα κάζαηλαλ όιε ηε ζηξνθή ηνπ ηξαγνπδηνύ.
Παηδηά:
H Πνπκπνπξία πέηαζελ
ηδαη παο ην θθηόξνλ έθαηζελ (θξάζε πνπ κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί από νπδέηεξεο ζπιιαβέο)
Γάζθαινο:
ηδαη πνπ ηελ ηόζελ κπξσζθηάλ
επνηδνηκήζεθελ βαζθηά (θξάζε πνπ κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί από νπδέηεξεο ζπιιαβέο)
3. Η εξγαζία κπνξεί λα αλαπηπρζεί πεξαηηέξσ, αθήλνληαο ηα παηδηά λα θηλεζνύλ ζην ρώξν, ελώ έλα
από απηά λα παίδεη ην ξόιν ηεο Πνπκπνπξίαο, θαη ε ππόινηπε νκάδα λα ηνλ/ηελ ζθεπάδεη κε ηα
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καληήιηα γηα λα θνηκεζεί. Αλ ε ηάμε απνηειείηαη από πνιιά παηδηά, κπνξνύκε λα ηα ρσξίζνπκε
ζε κηθξέο νκάδεο θαη λα επηιέμνπκε δύν παηδηά λα παίμνπλ ην ξόιν ηεο πεηαινύδαο.
4. Δπηπιένλ, αλ ηα παηδηά δελ είλαη εμνηθεησκέλα κε εκπεηξίεο ειεύζεξεο θίλεζεο ζην ρώξν, είλαη
αλαγθαίν λα πξνεγεζεί κηα ηέηνηνπ είδνπο δξαζηεξηόηεηα ώζηε λα κπνξέζνπλ λα κάζνπλ λα
ειέγρνπλ ηηο θηλήζεηο ηνπο.
Αλακελόκελα απνηειέζκαηα
- Δμνηθείσζε κε ην αζύκκεηξν κέηξν ησλ 7/8.
- Έιεγρνο ηνπ επηπέδνπ κάζεζεο ησλ παηδηώλ ζην πιηθό πνπ είραλ ήδε δνπιέςεη.
- Δθκάζεζε ιέμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην πξώην ζηίρν ηνπ ηξαγνπδηνύ. Άκεζεο απαληήζεηο
(ζσζηέο επαλαιήςεηο) ή έκκεζεο (γηα παξάδεηγκα κε ρξήζε θίλεζεο ώζηε λα νινθιεξσζεί ε
ζπλαηζζεκαηηθή ζπκκεηνρή ησλ παηδηώλ).
Απνδεηθηηθά ζηνηρεία κάζεζεο
Τα παηδηά ζα πξέπεη λα ηξαγνπδνύλ ην κέξνο ηνπ ηξαγνπδηνύ ην νπνίν πξνηείλεηαη όζν πην ζσζηά
γίλεηαη. Δίλαη ζεκαληηθό ηα παηδηά πνπ δελ ηξαγνπδνύλ λα είλαη ηνπιάρηζηνλ όζν γίλεηαη πην ζσζηά ζηε
ξπζκηθή θαη θηλεηηθή ηνπο ζπκκεηνρή. Τα παηδηά λα ηξαγνπδήζνπλ ην ηξαγνύδη ζε άιινπο δηαθνξεηηθνύο
ρώξνπο θαη θαηαζηάζεηο, θαζώο θαη ζην ειεύζεξν ηνπο παηρλίδη.
Σσέδιο μαθήμαηορ 2: Θα γίνει ποηέ πεηαλούδα η μεγάλη πειναζμένη κάμπια;
Μνπζηθνί ζηόρνη
Τα παηδηά αλακέλεηαη:
1. Να κάζνπλ πνιύ θαιά θαη λα ζηγνπξέςνπλ κέζα ηνπο ην κέηξν ησλ 7/8.
2. Να ηξαγνπδήζνπλ ζσζηά κηθξά κεισδηθά κνηίβα ζηελ ηνληθόηεηα ηνπ ηξαγνπδηνύ Πνπκπνπξία.
3. Να γλσξίζνπλ ηα ιόγηα ηεο δεύηεξεο ζηξνθήο ηνπ ηξαγνπδηνύ.
4. Να εκπιαθνύλ ζε δξαζηεξηόηεηεο ειεύζεξεο θίλεζεο ζρεηηθέο κε ην ηξαγνύδη.
Πεξηγξαθή ηνπ ζρεδίνπ καζήκαηνο, ηεο πνξείαο ηνπ θαη ησλ ζηξαηεγηθώλ ηνπ
1. Σπλερίδνπκε ην ηαμίδη καο ζηελ Κύπξν θαη πξνηείλνπκε πάιη ηε ξπζκηθή δξαζηεξηόηεηα ζην
θαξάβη (Δβίξα κηα). Πάληα δίλνπκε ζηα παηδηά ηε δπλαηόηεηα λα βξίζθνπλ θαη λα πξνηείλνπλ
δηθέο ηνπο δηαθνξεηηθέο θηλήζεηο, είηε δηαζρίδνληαο ηα θύκκαηα, είηε κε όπνηα άιιε θίλεζε
επηζπκνύλ δηαθνξεηηθή από ηελ θσπειαζία. Τα παηδηά κπνξνύλ λα δνπιεύνπλ ζε νκάδεο ή λα
θάλνπλ κία βάξθα όινη καδί.
2. Φηάζακε ζηελ Κύπξν. Δδώ αξρίδεη κηα λέα ηζηνξία γηα ηελ πεηαινύδα, ηελ Πνπκπνπξία καο: πσο
γελλήζεθε; Μπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην βηβιίν ηνπ Eric Carle “The Very Hungry
Caterpillar” [„Η πνιύ πεηλαζκέλε θάκπηα‟]. Ο δάζθαινο ηνπνζεηεί ηελ ηζηνξία ζε ρώξν θαη
ρξόλν, έηζη ώζηε λα ηαηξηάδεη πεξηζζόηεξν γηα ηελ αλάπηπμε απηήο ηεο δξαζηεξηόηεηαο (γηα
παξάδεηγκα, ζηε Μαδξίηε ε θάκπηα καο θνηκόηαλ θαη μύπλεζε ζην πάξθν Retiro, ζην θέληξν ηεο
πόιεο). Η θάκπηα ηόηε απνθαζίδεη λα ηαμηδέςεη κε ηα παηδηά ζηελ Κύπξν όπνπ ζα κεηακνξθσζεί
ζε Πνπκπνπξία αλ θάεη θάπνηα καγηθά θξνύηα πνπ ππάξρνπλ κόλν εθεί.
3. Μαγηθά θξνύηα. Γηαβάδνπκε καδί ηελ ηζηνξία ηεο θάκπηαο θαη όηαλ θηάζνπκε ζην ζεκείν όπνπ ε
θάκπηα ηξώεη θξνύηα, ηόηε θάηη καγηθό ζπκβαίλεη: ηα θξνύηα θάλνπλ ην δηθό ηνπο ήρν! Έηζη
δνπιεύνπκε κε ηηο 5 πξώηεο λόηεο ηεο θιίκαθαο Νην Μείδνλαο, ηηο νπνίεο ηξαγνπδήζακε θαη
αθνύζακε ζην ηξαγνύδη ηεο Πνπκπνπξίαο. Κάζε θξνύην αληηζηνηρεί κε κηα λόηα/ηόλν. Δδώ
κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε θάπνηα ξαβδόθσλα, όπνπ ην θάζε έλα είλαη θαη κηα λόηα, θαη ζα
αληηζηνηρεί ζε έλαλ ήρν θξνύηνπ. Ο δάζθαινο ηξαγνπδά ηηο αληίζηνηρεο λόηεο ελώ ηαπηόρξνλα
4
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δείρλεη ηα θξνύηα θαη θαιεί ηα παηδηά λα επαλαιάβνπλ απηνύο ηνπο ήρνπο. Γηα λα ηα ελζαξξύλεη,
ζα ήηαλ θαιό λα ηνπο πεη όηη όια ηα θξνύηα πξέπεη λα έρνπλ δπλαηνύο ήρνπο θαη έηζη λα
ηξαγνπδήζνπλ όινη καδί δπλαηά γηα λα εκθαληζηεί ε καγεία! Αλ ζπκβεί απηό ηόηε ε θάκπηα ζα
κεηακνξθσζεί ζε κηα παλέκνξθε πεηαινύδα.

4. Η Πνπκπνπξία γελληέηαη. Τειεηώλνπκε θαη ηελ αλάγλσζε ηεο ηζηνξίαο. Σπδεηάκε όινη καδί θαη
δεηάκε από ηα παηδηά αλ ηνπο άξεζε ή όρη, ηη ηνπο άξεζε πην πνιύ θαη ηειηθά αθνύκε ηνπο δηθνύο
ηνπο ζηνραζκνύο θαη εξσηήκαηα.
5. Η Πνπκπνπξία ζα μεθνπξαζηεί πάλσ ζε έλα ινπινύδη θαη εθεί ζα θνηκεζεί. Μαζαίλνπκε ηα ιόγηα
ηεο δεύηεξεο ζηξνθήο ηνπ ηξαγνπδηνύ, ζηα ειιεληθά (ζηε γιώζζα ησλ παηδηώλ ηεο ηάμεο καο),
ώζηε λα ζεβαζηνύκε ην αξρηθό ηνπο λόεκα. Ο δάζθαινο ιέεη ηνπο ζηίρνπο γηα πξώηε θνξά,
ρξεζηκνπνηώληαο έλα ινπινύδη θαη ηξαγνπδά δείρλνληαο ην. Σην ζεκείν πνπ ιέεη (θαη ε
Πνπκπνπξία απνθνηκήζεθε) κπνξεί ελώ ηξαγνπδά λα πάξεη ηαπηόρξνλα έλα καμηιάξη θαη λα
πξνζπνηεζεί όηη μαπιώλεη ζε απηό γηα λα θνηκεζεί. Τα παηδηά αλακέλεηαη λα θάλνπλ ην ίδην, ελώ
ν δάζθαινο ηνπο παξαθηλεί δείρλνληάο ηνπο ηα δύν αληηθείκελα (ινπινύδη θαη καμηιάξη) θαζώο
ηξαγνπδά. Μεηά από απηό απνκαθξύλνπκε ην ινπινύδη θαη ζηε ζπλέρεηα ην καμηιάξη. Αλ ηα
παηδηά είλαη ζε ζέζε λα ζπκνύληαη ζηνπο ζηίρνπο, ν εθπαηδεπηηθόο κπνξεί λα απνκαθξύλεη θαη ηα
δύν αληηθείκελα, αιιά λα ζπλερίδεη λα δείρλεη ην ζεκείν όπνπ ήηαλ ηνπνζεηεκέλα, θαζώο καδί κε
ηα παηδηά ηξαγνπδνύλ νιόθιεξν ην ηξαγνύδη.
6. Αο κεηακνξθσζνύκε ζε κηα Πνπκπνπξία. Γεκηνπξγνύκε έλα κηθξό κνλνπάηη ζην πάησκα
ηνπνζεηώληαο 5 ρξσκαηηζηνύο θύθινπο. Απηνί νη θύθινη ζα αληαπνθξίλνληαη ζηα ρξώκαηα ησλ
θξνύησλ θαη ζα αθνινπζνύλ ηε ζεηξά όπσο εκθαλίζηεθαλ ζην βηβιίν (ζην ζρέδην πην θάησ δελ
αληαπνθξίλνληαη) θαη έηζη ζα ηξαγνπδεζνύλ. Με ηε ζεηξά ηα παηδηά ζα πεδνύλ πάλσ ζηνπο
θύθινπο ηξαγνπδώληαο ηηο πξώηεο λόηεο ηεο θιίκαθαο Νην Μείδνλαο, έηζη ώζηε ζην ηέινο ηνπ
κνλνπαηηνύ λα βξνπλ ηα θηεξά ηνπο:

7. Τώξα έρνπκε θηεξά έηζη κπνξνύκε λα πεηάμνπκε! Κάζε παηδί πέξλεη έλα ρξσκαηηζηό ζρήκα (ην
ινπινύδη ηνπ) ην νπνίν ζα ηνπνζεηήζεη όπνπ ζέιεη ζην πάησκα. Τξαγνπδάκε ην ηξαγνύδη: ζην
5
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πξώην κέξνο, κπνξνύκε λα θηλεζνύκε ειεύζεξα ελώ πεηάκε ζην ρώξν, ελώ ζην δεύηεξν κέξνο
θάζε παηδί πάεη θαη βξίζθεη ην δηθό ηνπ ινπινύδη γηα λα μεθνπξαζηεί θαη λα θνηκεζεί. Παίδνπκε
θαζώο ππεξηνλίδνπκε ηε κεισδία αλάκεζα ζηε δεζπόδνπζα θαη ζηελ ηνληθή (V-I) κέρξη λα
θηάζνπκε ζην ινπινύδη καο. Μεηά ρξεζηκνπνηνύκε δηαθνξεηηθά κεισδηθά κνηίβα γηα λα
θάλνπκε ηα ινπινύδηα καο λα έρνπλ ήρν. Δπαλαιακβάλνπκε ηε δξαζηεξηόηεηα αθνινπζώληαο ηε
δνκή ΑΒ κέρξη ην ηέινο.
Αο επηζηξέςνπκε ζηε βάξθα καο, γηα λα θύγνπκε από ην λεζί: απηή ηε θνξά ηξαγνπδάκε ην
ηξαγνύδη Al Pasar la barca. Θα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνλ ίδην ηξόπν κε ηε βάξθα όπσο
ζηε ξπζκηθή δξαζηεξηόηεηα ηνπ πξώηνπ καζήκαηνο, όπνπ όια ηα παηδηά ζα παξνπζηάζνπλ κηα
κνλαδηθή βάξθα, αθνύ ζα θάζνληαη ζην έδαθνο, ν έλαο πίζσ από ηνλ άιιν, θάλνληαο ηελ ίδηα
θίλεζε πνπ είραλ μαλαθάλεη.

Σπκβνπιέο
1. Η πνιύ πεηλαζκέλε θάκπηα: Υπάξρνπλ πνιιέο όςεηο ηηο ηζηνξίαο θαη δπλαηόηεηεο λα ζθεθηείηε:
κπνξείηε λα δνπιέςεηε κε ην ξπζκό, κε ηελ θίλεζε, κε ηε βαξύηεηα, κε ηα ρξώκαηα. Αλάινγα κε
ηηο αλάγθεο ηεο ηάμεο θαη ηνπ δηαζέζηκνπ ρξόλνπ, κπνξείηε λα επηιέμεηε πνύ ζέιεηε λα εζηηάζεηε
ζηελ ηζηνξία, θαη πνηεο ηδέεο επηζπκείηε λα αλαπηύμεηε πεξαηηέξσ.
2. Al pasar la barca: Αθνξά έλα Ιζπαληθό παξαδνζηαθό ηξαγνύδη γηα παηδηά, ήδε γλσζηό ζηελ
νκάδα. Παξόια απηά ζα κπνξνύζε λα γίλεη επηινγή ελόο άιινπ ηξαγνπδηνύ, γλσζηνύ ζηα παηδηά
πνπ ζα είλαη ρξήζηκν θαη λα ζπλάδεη κε ηε δξαζηεξηόηεηα.
Αλακελόκελα απνηειέζκαηα
- Δζσηεξίθεπζε ηνπ αζύκκεηξνπ κέηξνπ ησλ 7/8 θαη εδξαίσζε ξπζκηθώλ δεμηνηήησλ ζύκθσλα κε
ην κέηξν απηό.
- Φξήζε κεισδηθώλ κνηίβσλ θαη εμάζθεζε ζην λα ηξαγνπδάκε ζσζηά ηνληθά.
- Δθκάζεζε ησλ ζηίρσλ ηεο δεύηεξεο ζηξνθήο ηνπ ηξαγνπδηνύ.
- Διεύζεξε θίλεζε ζην ρώξν θαη ζπληνληζκόο θίλεζεο κε ηξαγνύδη ηαπηόρξνλα.
Απνδεηθηηθά ζηνηρεία κάζεζεο
Τα παηδηά ηξαγνπδνύλ ην ηξαγνύδη αθόκα θαη πξηλ μεθηλήζεη ην κάζεκα ή αθνύ έρεη ηειεηώζεη. Κάπνηα
παηδηά απηνζρεδηάδνπλ βξίζθνληαο έλα δηθό ηνπο θείκελν πάλσ ζηε κεισδία ηνπ ηξαγνπδηνύ, όρη
απαξαίηεηα ζρεηηθό κε ηελ Πνπκπνπξία, αιιά ίζσο ζρεηηθό κε κηα άιιε δξάζε ηνπο πνπ θάλνπλ εθείλε
ηε ζηηγκή. Οη παξαηεξήζεηο ηνπο θαη ηα ζρόιηα ηνπο ζηελ αξρή θαη ζην ηέινο ηνπ καζήκαηνο δείρλνπλ
όηη θαηαλόεζαλ πιήξσο ηελ ηζηνξία, ηηο εηθόλεο θαη ην θνηλσληθό-πνιηηηζηηθό πιαίζην ηεο
δξαζηεξηόηεηαο.
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Σσέδιο μαθήμαηορ 3: Το ηαξίδι ηηρ Ποςμποςπίαρ
Μνπζηθνί ζηόρνη
Τα παηδηά αλακέλεηαη:
1. Να ζπκεζνύλ ηνπο ζηίρνπο πνπ έκαζαλ ζηα πξνεγνύκελα καζήκαηα.
2. Να βειηηώζνπλ γεληθά όηη έκαζαλ ζηα πξνεγνύκελα καζήκαηα.
3. Να δεκηνπξγήζνπλ κηα ηειηθή εθδήισζε όπνπ ζα νινθιεξσζεί ε δξαζηεξηόηεηα, ζπλδπάδνληαο
όια ηα ζηνηρεία ηεο ηζηνξίαο.
Πεξηγξαθή ηνπ ζρεδίνπ καζήκαηνο, ζηεο πνξείαο ηνπ θαη ησλ ζηξαηεγηθώλ ηνπ
1. Η Πνπκπνπξία πξέπεη λα μεθηλήζεη ην ηαμίδη ηεο ώζηε λα απιώζεη ηε καγεία ηεο θαη λα δώζεη
θηεξά ζε άιια παηδηά. Θπκόκαζηε ην ηξαγνύδη Η Τξάηα καο ε θνπξεινύ θαη όηαλ ε βάξθα είλαη
έηνηκε λα ζαιπάξεη, μεθηλάκε λα ηξαγνπδάκε ην Al Pasar la barca. Απηή ηε θνξά θάπνηα παηδηά
κπνξνύλ λα κηκνύληαη ηελ θίλεζε ησλ παληώλ ρξεζηκνπνηώληαο έλα ιεπηό, ειαθξύ ξνύρν, ελώ
θάπνηα άιια παηδηά κπνξνύλ λα ππνθξίλνληαη ηνλ άλεκν πνπ θπζά ηα παληά, θαη ηα ππόινηπα
παηδηά λα παίδνπλ ην ξόιν ηεο βάξθαο.

2. Έρνπκε όινη ηα θηεξά καο μαλά. Ο δάζθαινο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη απηή ηε ζηηγκή γηα λα
ζπκίζεη ηνπο ζηίρνπο ηνπ ηξαγνπδηνύ. Δπαλαιακβάλνπκε ηε δξαζηεξηόηεηα κε ηνπο
ρξσκαηηζηνύο θύθινπο γηα λα πάξνπκε μαλά ηα θηεξά καο. Κάζε παηδί επηλνεί ηε δηθή ηνπ θίλεζε
γηα ηνλ ηξόπν πνπ ζα πεηάεη. Μεηά κπνξνύκε λα δεκηνπξγήζνπκε ην ινπινύδη όπνπ ε θίιε καο ε
πεηαινύδα ζα μεθνπξαζηεί πάλσ θαη λα θνηκεζεί. Ο δάζθαινο πάληα θαζνδεγεί ηε
δξαζηεξηόηεηα, αιιά ηαπηόρξνλα ζα πξέπεη λα αθήλεη ηα παηδηά λα θάλνπλ ηηο δηθέο ηνπο
πξνηάζεηο θαη εηζεγήζεηο.

3. Μπνξνύκε λα πεηάμνπκε καδί; Έλα από ηα παηδηά παίδεη ην ξόιν ηεο Πνπκπνπξίαο θαη θηλείηαη
ζαλ λα πεηάεη γύξσ από ην ινπινύδη. Πξηλ θαζίζεη πάλσ ζην ινπινύδη επηιέγεη έλα θίιν γηα λα
παίμνπλ καδί. Όηαλ ην ηξαγνύδη ηειεηώλεη ζα επηιέμνπλ κε ηε ζεηξά ηνπο άιιν θίιν ν θάζε έλαο
ηνπο κέρξη όιε ε νκάδα λα παξαζηήζεη ηελ Πνπκπνπξία θαη έηζη όια ηα παηδηά λα έρνπλ ηελ
επθαηξία λα δείμνπλ ην δηθό ηνπο ηξόπν πεηάγκαηνο. Σην ηέινο ζα θηηάμνπκε ηε κνξθή ελόο
ινπινπδηνύ (κε ηα ρέξηα, ην ζώκα ή όπσο επηζπκεί ε νκάδα) γηα λα νινθιεξσζεί ε
7
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δξαζηεξηόηεηα. Μεηά κπνξνύκε λα παξνπζηάζνπκε ηελ ερνγξαθεκέλε κνξθή ηνπ ηξαγνπδηνύ
γηα πεξαηηέξσ αμηνιόγεζε θαη επεμεξγαζία.
4. Τί έγηλε κεηά; Μπνξνύκε λα ζπδεηήζνπκε γηα ην ηαμίδη καο κε ηελ Πνπκπνπξία, ε νπνία είλαη έλα
ηόζν καγηθό δών πνπ καο θέξλεη ηύρε ραξίδνληάο καο ηα θηεξά ηεο. Ο δάζθαινο εδώ ζα αθήζεη
ηα παηδηά ειεύζεξα λα εθθξαζηνύλ ιέγνληαο ηηο εληππώζεηο ηνπο, ηνπο ζπιινγηζκνύο ηνπο, ηα
ζπλαηζζήκαηα ηνπο θαη ηηο απόςεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηε δξαζηεξηόηεηα. Με ηε βνήζεηα ηνπ
δαζθάινπ, ηα παηδηά ζα κπνξέζνπλ λα δσγξαθίζνπλ ηε δηθηά ηνπο Πνπκπνπξία, ην δηθό ηνπο
ινπινύδη θαη όηη άιιν ζηνηρείν έρνπλ λα πξνηείλνπλ από ηε κνπζηθή εκπεηξία πνπ κόιηο βίσζαλ.
Σπκβνπιέο
1. Al pasar la barca: Αλ ε ηάμε απνηειείηαη από πνιιά παηδηά, απηή ε δξαζηεξηόηεηα κπνξεί λα γίλεη
ρσξίδνληαο ηα ζε δύν νκάδεο όπνπ ε κηα νκάδα ζα αλαπαξηζηά ηε βάξθα ελώ ε άιιε ηα παληά
πνπ ηα παίξλεη ν αέξαο.
2. Θα κπνξνύζακε κνπζηθά λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην ξεθξαίλ από ην ηξαγνύδη Η Τξάηα καο ε
θνπξεινύ σο νζηηλάην πνπ ζα ζπλνδεύεη ην ηξαγνύδη Al pasar la barca.
Αλακελόκελα απνηειέζκαηα
- Δκπέδσζε όζσλ έκαζαλ ηα παηδηά ζηα πξνεγνύκελα καζήκαηα.
- Γεκηνπξγία κηαο ηειηθήο εθδήισζεο πνπ ζα ζπλδπάδεη όια ηα ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηήζακε ζηα
πξνεγνύκελα καζήκαηα.
Απνδεηθηηθά ζηνηρεία κάζεζεο
Τν επίπεδν ζπκκεηνρήο ησλ παηδηώλ ζηε δξαζηεξηόηεηα ζε ζρέζε κε ηε ξπζκηθή θαη κεισδηθή ηνπο
αθξίβεηα θαζώο θαη ηηο δηθέο ηνπο πξνηάζεηο θαη παξεκβάζεηο επηβεβαηώλεη όηη ηα παηδηά έκαζαλ όλησο
ην κνπζηθό πιηθό. Η πνηόηεηα ηεο θίλεζεο ζηηο επηινγέο ησλ παηδηώλ θαη ζηηο πξνηάζεηο ηνπο θαζώο θαη
νη άκεζεο θαη έκκεζεο παξεκβάζεηο ηνπο, επίζεο επηβεβαηώλνπλ όηη ηα παηδηά θαηαλόεζαλ θαη
εκπέδσζαλ ην πιηθό ζην ζύλνιν ηνπ.
Σσέδιο μαθήμαηορ 4: Η πεηαλούδα πέηαξε ζηην κοπςθή ενόρ απσαίος κάζηπος…
Από ηον Άγιο Ανηώνιο ζηο Ωπαίο Κάζηπο (Bel Castello) - (ηαξιδεύονηαρ από ηην Ιζπανία ζηην
Ιηαλία)
Αξρίδνπκε ρξεζηκνπνηώληαο έλα παξαδνζηαθό ξεπεξηόξην πνπ ηα παηδηά ήδε γλσξίδνπλ κε ζηόρν λα
ζεβόκαζηε θαη λα εθηηκνύκε ηηο ξίδεο καο. Οθεία ηξαγνύδηα ησλ παηδηώλ κπνξνύλ λα ζπλδεζνύλ κε ην
Ιηαιηθό ηξαγνύδη "Oh, che bel castello!”, ην νπνίν πξνσζεί ην ζεβαζκό γηα ηηο ξίδεο ηνπ θαζελόο κέζσ ηεο
κνπζηθήο. Σπλδπάδνληαο απηά ηα δύν ξεπεξηόξηα κπνξνύκε λα ρνξέςνπκε έλα ρνξό θαη λα
ρξεζηκνπνηήζνπκε θάπνηα κνπζηθά ζηνηρεία πνπ καο είλαη ήδε γλσζηά. Σηόρνο είλαη λα θάλνπκε απηό ην
κνλνπάηη κηα δσληαλή εκπεηξία γηα ηα παηδηά ζηελ εμειηζόκελε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο.
Μνπζηθνί ζηόρνη
Τα παηδηά αλακέλεηαη:
1. Να αλαγλσξίδνπλ ηε δηκεξή θόξκα ΑΒ.
2. Να αλαγλσξίδνπλ αληίζεηα ζηνηρεία ζηελ κνπζηθή: αξγό - γξήγνξν, επηηάρπλζε - επηβξάδπλζε
(accelerando/ritardando), ζηγαλό – δπλαηό (piano – forte), ήρνο – ζησπή.
3. Να θαιιηεξγνύλ ζπλαηζζήκαηα κέζσ ηεο κνπζηθήο (πώο λα εθθξάζνπλ κνπζηθά ηελ θνύξαζε, ηε
ιύπε, ηελ επηπρία, θιπ.).
4. Να ηξαγνπδήζνπλ ην ηξαγνύδη ζηελ πξσηόηππή γιώζζα.
8
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5. Να εμαζθεζνύλ ζηελ ελεξγεηηθή αθξόαζε παίδνληαο έλα νζηηλάην κε κνπζηθά όξγαλα θαη
ηξαβώληαο ή αλεβάδνληαο ην παλί ιύθξαο.
6. Να αλαπηύμνπλ ηελ ηθαλόηεηα λα θξαηνύλ δίζεκα θαη ηξίζεκα κέηξα.
7. Να αλαπηύμνπλ ηε δεκηνπξγηθόηεηα σο πξνο ηελ αληαιιαγή ηδεώλ κε άιια παηδηά ζρεηηθά κε
πξνηεηλόκελα ξπζκηθά ζρήκαηα, ostinati, θηλήζεηο θαη άιιεο ηδέεο.
8. Να εμαζθεζνύλ κε ειεύζεξε θίλεζε ζην ρώξν αθνινπζώληαο ηε δηκεξή δνκή ΑΒ.
Πεξηγξαθή ηνπ ζρεδίνπ καζήκαηνο, ηεο πνξείαο ηνπ θαη ησλ ζηξαηεγηθώλ ηνπ
1. Μεηαθεξόκαζηε ζην παλεγύξη ηνπ Αγίνπ Αλησλίνπ ζηε Μαγηόξθα, όπνπ ην πην
αληηπξνζσπεπηηθό ζηνηρείν είλαη ε θσηηά. Τξαγνπδώληαο κηα κεισδία πνπ ηα παηδηά ήδε
γλσξίδνπλ (ζε δηκεξή θόξκα ΑΒ), ρηίδνπκε κία γηνξηηλή θσηηά. Υπάξρνπλ ζθνξπηζκέλα δαδηά
ζην πάησκα. Σην κέξνο Α θάλνπκε ειεύζεξε θίλεζε ζην ρώξν καδεύνληαο ηα δαδηά. Σην κέξνο
B: ζπγθεληξσλόκαζηε θαη αλάβνπκε ηε θσηηά ηξίβσληαο ηα δαδηά θαη θπζώληαο ηα. Τειηθά ε
θσηηά εκθαλίδεηαη: θόθθηλα, πνξηνθαιί θαη θίηξηλα καληήιηα αληηπξνζσπεύνπλ ηε θσηηά.
2. Καζόκαζηε γύξσ από ηε θσηηά ηεο γηνξηήο θαη ζπδεηνύκε κε ηα παηδηά γηα ην λόεκα ηεο θσηηάο,
γηα ηε γηνξηή ηνπ Αγίνπ Αλησλίνπ, ηνπο δαίκνλεο, ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην
παλεγύξη. Τξαγνπδνύκε ή αθνύκε ην παξαδνζηαθό ηξαγνύδη Tonada de Sant Antoni1 θαη
παίδνπκε έλα παηρλίδη ζην νπνίν έλα παηδί είλαη ν δαίκνλαο (ν νπνίνο θξαηά κία θνπδνύλα) θαη
έλα άιιν παηδί είλαη ν Άγηνο Αληώληνο. Ο δαίκνλαο θπλεγά ηνλ Άγην Αληώλην, κέρξη απηόο λα
θαζήζεη ζε κία ζέζε ζην θύθιν. Τόηε ν δαίκνλαο δίλεη ηελ θνπδνύλα ζε έλα άιιν παηδί. Καηά ην
παηρλίδη κπνξνύκε λα δώζνπκε ηε δπλαηόηεηα ζε θάπνηα παηδηά λα εμαζθεζνύλ ζηα αζζελή κέξε
ηνπ ηξίζεκνπ κέηξνπ κε θξνπζηά ζώκαηνο.
3. Σπδεηνπκε κε ηνπο καζεηέο αλ μέξνπλ παξόκνηα παηρλίδηα (κε δηαθνξεηηθέο κεισδίεο ή ηξαγνύδη)
ζε δηαθνξεηηθά κέξε ηεο Μεζνγείνπ.
4. Γείρλνπκε ζηα παηδηά παξαδνζηαθά όξγαλα πνπ παίδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα παλεγπξηώλ, όπσο ε
κνπγθξηλάξα (chimbombas), νη θαζηαληέηεο, ηα ληέθηα. Αλ είλαη δπλαηό ηνπο πξνζθέξνπκε ηε
δπλαηόηεηα λα παίμνπλ απηά ηα όξγαλα.
5. Αθνύ ν Άγηνο Αληώληνο αγαπνύζε ηε ζάιαζζα, ζαιπάξνπκε γηα έλα ηαμίδη ζηε Μεζόγεην
ζάιαζζα κε έλα ράξηηλν θαξάβη θαη ην κπιε ύθαζκα ιύθξαο. Αξρίδνπκε λα ηξαγνπδάκε ην
ξπζκηθό νζηηλάην ζε δηκεξέο κέηξν (du du-de, du du-de) ζπλνδεύνληάο ην κε πιάγηεο θηλήζεηο
(δεμηά θαη αξηζηεξά) ζην ύθαζκα ιύθξαο. Σπλερίδνληαο ηελίδηα θίλεζε ηνπ πθάζκαηνο,
ηξαγνπδνύκε De sa coa des moixet (έλα παξαδνζηαθό ηξαγνύδη από ηε Μαγηόξθα), ζε δίζεκν
κέηξν (ή κπνξείηε λα επηιέμεηε έλα παξαδνζηαθό ηξαγνύδη ηεο ρώξαο ζαο ζε δίζεκν ξπζκό) θαη
ζην ηέινο θάζο ζπιιαβήο, ζεθώλνπκε ην ύθαζκα ιύθξαο ζαλ έλα θύκα.
6. Σην ηέινο ηνπ ηξαγνπδηνύ, θαιέζηε ηα παηδηά λα ζπλερίζνπλ ην νζηηλάην, θαζώο ν Άγηνο
Αληώληνο αθνύεη θάηη από πνιύ καθξηά. Ο εθπαηδεπηηθόο ηξαγνπδά ην ηξαγνύδη Oh, che bel
castello! πάλσ ζην ξπζκηθό νζηηλάην πνπ θξαηνύλ ηα παηδηά. Σπδεηήζηε κε ηα παηδηά ηη άθνπζαλ.
Μπνξνύλ λα θαηαιάβνπλ ην λόεκα ηνπ ηξαγνπδηνύ; Σε ηη γιώζζα είλαη; Σε πνηα ρώξα έθηαζε ν
Άγηνο Αληώληνο; Μηιήζηε γηα ηελ Ιηαιία.
Σπκβνπιέο
1. Αθνύ νη καζεηέο έρνπλ κία εκπεηξία κε ηε κνπζηθή θόξκα ΑΒ κέζσ ηνπ κηκεηηθνύ παηρληδηνύ,
κπνξείηε λα επηρεηξήζεηε κία νπηηθή αλαπαξάζηαζε ηεο δνκήο ρξεζηκνπνηώληαο θπθιηθά
ραιάθηα κε δηαθνξεηηθά ρξώκαηα θαη λα δώζεηε έηζη ηελ επθαηξία ζηα παηδηά λα θάλνπλ ηηο δηθέο
ηνπο ζπλζέζεηο, π.ρ. ΑΒΑΑΒ (όπσο ζην παξάδεηγκα παξαθάησ). Μπνξείηε επίζεο λα
1.

Μπνξνύκε λα παίμνπκε ην ίδην παηρλίδη κε έλα ηξαγνύδη πνπ ηα παηδηά ήδε γλσξίδνπλ.
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ρξεζηκνπνηήζεηε απιή θαη απνηειεζκαηηθή κνπζηθή κε δνκή ΑΒ θαη λα πξνηείλεηε δηαθνξεηηθέο
δξάζεηο (θξνπζηά ζώκαηνο, θηλήζεηο, ξπζκηθά θαη κεισδηθά ζρήκαηα, όξγαλα Orff, θ.ά., πάληα
δεκηνπξγώληαο αληηζέζεηο).
2. Ο δαίκνλαο είλαη έλαο ραξαθηήξαο πνπ ζπρλά πξνθαιεί θόβν αλάκεζα ζηα παηδηά. Αλ
παξαθηλήζεηε ηα παηδηά λα παίμνπλ ην ξόιν ηνπ, κπνξνύκε λα ηα βνεζήζνπκε λα δηαρεηξηζηνύλ
ην θόβν θαη λα κηιήζνπλ γηα ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο (ηη θάλσ όηαλ θνβάκαη θάηη; κπνξώ λα θάλσ
θάηη δηαθνξεηηθό;).
3. Μπνξείηε λα θαηαζθεπάζεηε έλα απιό chimbomba κε ηα παηδηά, ρξεζηκνπνηώληαο έλα πιαζηηθό
θύπειν, κία πιαζηηθή πηλέδα θαη έλα θαιακάθη. Απιά θαξθώζηε ηελ πηλέδα ζηε βάζε ηνπ
πιαζηηθνύ θύπεινπ θαίγνληαο ην θεθάιη ηεο θαη ηνπνζεηώληαο ην θαιακάθη ην νπνίν ζα
θνιιήζεη. Με βξεγκέλα ρέξηα (όπσο ζηελ αιεζηλή chimbomba) ηα παηδηά είλαη ζε ζέζε λα
παίμνπλ ην όξγαλν.

4. Μπνξείηε λα αθνύζεηε ερνγξαθεκέλε παξαδνζηαθή κνπζηθή ελώ ηα παηδηά θαηαζθεπάδνπλ ηα
όξγαλά ηνπο ή αθόκα θαη λα θαιέζεηε έλαλ επαγγεικαηία κνπζηθό λα ηνπο βνεζήζεη.
5. Γείμηε έλα ράξηε ηεο Μεζνγείνπ θαη δσγξαθίζηε ηελ ππνηηζέκελε ηξνρηά ηεο βάξθαο ζηε
ζάιαζζα, έηζη ώζηε ηα παηδηά λα θαηαιάβνπλ θαιύηεξα ην ηαμίδη αλάκεζα ζηηο δύν ρώξεο.
6. Φξεζηκνπνηώληαο έλα θνηλό κνπζηθό ζηνηρείν αλάκεζα ζηα Ιζπαληθά θαη Ιηαιηθά ηξαγνύδηα,
κπνξείηε λα ζπδεηήζεηε κε ηνπο καζεηέο ζρεηηθά κε ηηο έλλνηεο ηνπ «ίδηνπ» θαη ηνπ
«δηαθνξεηηθνύ» θαη λα εθαξκόζεηε θάπνηεο δξαζηεξηόηεηεο.
7. Φξεζηκνπνηώληαο ην ύθαζκα ηεο κπιε ιύθξαο θαη κία ράξηηλε βαξθνύια, κπνξείηε λα παίμεηε
έλα παηρλίδη θαηά ην νπνίν ε βάξθα πξέπεη λα ηαμηδέμεη από έλα κέξνο ζε άιιν. Όια ηα παηδηά
ρξεηάδεηαη λα ζπλεξγαζηνύλ θαη λα θάλνπλ ζπληνληζκέλεο θηλήζεηο ώζηε ηα θύκκαηα λα
βνεζήζνπλ ηε βάξθα λα ηαμηδέςεη πξνο ηελ θαηεύζπλζε πνπ ζέινπκε λα θηάζεη.
8. Όηαλ ην ηαμίδη καο πξνο ηελ Ιηαιία θηάλεη ζην ηέινο ηνπ, κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε δηάθνξεο
κνπζηθέο παξακέηξνπο: λα κεηώλεηε ηελ έληαζε ζην ηξαγνύδη (decrescendo) θαζώο θηάλεηε,
δειώλνληαο έηζη όηη ε κνπζηθή αθνύγεηαη από απόζηαζε, λα δπλακώλεηε ηελ έληαζε ζην
ηξαγνύδη (crescendo) θαζώο θηάλεηε ζηελ αθηή, λα ηξαγνπδάηε κε πην έληνλν παικό όηαλ
θηάζεηε, πην αξγό, ή πην γξήγνξν, ή λα παίμεηε κε ηα ζπλαηζζήκαηα (θνπξαζκέλνη, έθπιεθηνη,
θιπ.).
Αλακελόκελα απνηειέζκαηα
Οη καζεηέο αλακέλεηαη λα:
- Αλαγλσξίδνπλ ηε κνπζηθή θόξκα ΑΒ, θαηά ηελ παξνπζίαζε αληίζεησλ θηλήζεσλ.
- Αλαπηύμνπλ πεξηέξγεηα θαη ελδηαθέξνλ γηα ηηο ξίδεο ηνπ πνιηηηζκνύ ηνπο, θαζώο θαη γηα ηηο ξίδεο
άιισλ ρσξώλ.
- Φξεζηκνπνηήζνπλ ην κνπζηθό πιηθό σο θώδηθα έθθξαζεο, αλαγλώξηζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ
ζπλαηζζεκάησλ ηνπο.
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-

Να αλαπηύμνπλ ηελ νκαδηθόηεηα.
Να αλαπαξαζηήζνπλ νπηηθά ηνπο ζηίρνπο ηνπ ηξαγνπδηνύ.
Να εμνηθεησζνπλ κε ηε γιώζζα κηαο άιιεο ρώξαο.

Απνδεηθηηθά ζηνηρεία κάζεζεο
Τα παηδηά αλακέλεηαη λα:
- Έρνπλ ελεξγή ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ηεο κίκεζεο.
- Μνηξαζηνύλ γλώζεηο θαη ζπλαηζζήκαηα.
- Σπληνλίζνπλ ην ζώκα ηνπο ζην νζηηλάην.
- Δθηεινύλ ηνλ ζηαζεξό παικό.
Σσέδιο μαθήμαηορ 5: Η λεηλαζία ηος κάζηπος
Μνπζηθνί ζηόρνη
Τα παηδηά αλακέλεηαη λα:
1. Τξαγνπδήζνπλ ην ηηαιηθό ηξαγνύδη ζηελ πξσηόηππε γιώζζα (ζηελ πεξίπησζε ηνπ ηξαγνπδηνύ
απηνύ παξαηεξνύληαη αξθεηέο γισζζηθέο νκνηόηεηεο αλάκεζα ζηα Καηαιαληθά θαη ηα Ιηαιηθά).
2. Τξαγνπδήζνπλ ηα κεισδηθά ζρήκαηα ζηελ ηνληθόηεηα ηνπ ηξαγνπδηνύ.
3. Δμαζθεζνύλ ζε κεισδηθέο εξσηαπαληήζεηο ζηε ζσζηή ηνληθόηεηα θαη ζηελ θαηαλόεζε ησλ
κνπζηθώλ ηδεώλ κέζσ ηεο κίκεζεο.
4. Παξάγνληαο ξπζκηθά ζρήκαηα ζε δίζεκν κέηξν.
5. Σπληνλίζνπλ ηηο θηλήζεηο ηνπ ζώκαηνο κε ην ηξαγνύδη
6. Αθνινπζήζνπλ ηελ θίλεζε παίδνληαο ηαπηόρξνλα κνπζηθά όξγαλα.
Πεξηγξαθή ηνπ ζρεδίνπ καζήκαηνο, ηεο πνξείαο ηνπ θαη ησλ ζηξαηεγηθώλ ηνπ
1. Τξαγνπδνύλ ηελ κεισδία ηνπ ηξαγνπδηνύ O che bel castello [Ω ηη σξαίν θάζηξν] θαη πξνηείλνπλ
ζηα παηδηά λα ρηππνύλ παιακάθηα θάζε δεύηεξν ρξόλν ζην ζηίρν marcondirondirondellomarcondirondirondà, όπσο έγηλε ζηελ εηζαγσγή ηνπ ηξαγνπδηνύ ζην πξνεγνύκελν κάζεκα κε ην
ξπζκηθό νζηηλάην: du du-de. Σε απηό ην κάζεκα, ν εθπαηδεπηηθόο κπνξεί λα πξνηείλεη ζηα παηδηά
λα ζησπνύλ γηα δύν κέηξα θαη λα ρηππνύλ δύν παιακάθηα ζηνλ πξώην ρξόλν ηνπ 3νπ θαη 4νπ
κέηξνπ. Μεηά λα ζησπνύλ πάιη γηα δύν κέηξα θαη λα ρηππνύλ δύν παιακάθηα ζηνλ πξώην ρξόλν
ησλ κέηξσλ 7 θαη 8. Απηό ιεηηνπξγεί σο πξνεηνηκαζία γηα θξνπζηά ζώκαηνο ζε ζρήκα ξνληό (γηα
παξάδεηγκα: κέηξα 1-2: ρηύπα ηα πόδηα, κέηξα 3-4: ρηύπα παιακάθηα, κέηξα 5-6: ρηύπα ηα
δάρηπια (ζηξάθεο), κέηξα 7-8: ρηύπα παιακάθηα). Σηνλ πξώην ρξόλν θάζε κέηξνπ, πξνζπαζνύκε
λα δίλνπκε ζηα παηδηά ηελ επθαηξία λα επηιέγνπλ ηηο δηθέο ηνπο θηλήζεηο ζε θόξκα ξνληό.
2. Σπδεηνύκε κε ηα παηδηά ζρεηηθά κε ην λόεκα ηνπ ηξαγνπδηνύ θαη ηνπο πξνηείλνπκε λα θάλνπλ
θάπνηεο ξπζκηθέο ή κηκεηηθέο/εθθξαζηηθέο θηλήζεηο πνπ λα αθνινπζνύλ ην λόεκα ηνπ
ηξαγνπδηνύ, ρηππώληαο δύν παιακάθηα ζην marcondirondirondello-marcondirondirondà
(ζπλήζσο θάλνπλ θηλήζεηο πνπ δειώλνπλ ηνπο ηζρπξνύο θαη αζζελείο ρξόλνπο ηνπ κέηξνπ).
Δπηιέγνπκε καδί ηηο θηλήζεηο πνπ ηνπο αξέζνπλ πεξηζζόηεξν, θαζώο θαη ην πνηεο είλαη νη πην
θαηάιιειεο θηλήζεηο από απηέο πνπ πξνηείλνπλ. Όηαλ θαηαιήμνπλ, ηνπο ιέκε όηη ηώξα είλαη νη
κηζνί ηππόηεο θαη νη κηζνί ιεζηέο πνπ ζέινπλ λα ιεειαηήζνπλ ην θάζηξν. Γηαρσξίδνπκε ηελ ηάμε
ζε δύν νκάδεο, ηνπνζεηνύκε ηε κία κπξνζηά από ηελ άιιε, ώζηε λα αληηπξνζσπεύνπλ ηνπο
ιεζηέο θαη ηνπο ηππόηεο. Κάλνπλ εμάζθεζε ζηελ αληηθσλία, δειαδή ηξαγνπδνύλ ελαιιάμ.
Μπνξεί λα είλαη ρξήζηκν γηα ηα παηδηά λα έρνπλ θαηαλνήζεη θαη κάζεη ηνπο ζηίρνπο από ην
πξνεγνύκελν κάζεκα. Έηζη ζα κπνξνύκε λα δνπιέςνπκε ην θείκελν από ηνπο πξώηνπο ηέζζεξηο
ζηίρνπο (κέρξη ην „E noi lo rifaremo‟) πξηλ κηιήζνπκε γηα ηνλ πύξγν θαη θάλνπκε ηα κεισδηθά
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3.

4.

5.

6.

ζρήκαηα γηα λα ηνλ ρηίζνπκε. Μεηά ην ρηίζηκν ηνπ πύξγνπ πξνζπνηνύκαζηε όηη είκαζηε όινη
ιεζηέο.
Λέκε ζηα παηδηά όηη κεξηθνί ιεζηέο ιεειάηεζαλ ηνλ πύξγν ηνπ θάζηξνπ θαη νη ηππόηεο ηνλ
μαλαρηίδνπλ, θάλνληαο εμάζθεζε ζηα κεισδηθά ζρήκαηα ηνπ θνκκαηηνύ ζηελ ηνληθόηεηα ηνπ
ηξαγνπδηνύ, ελώ δείρλνπλ όηη αλεβαίλνπλ όηαλ ρηίδνπλ ηνλ πύξγν θαη θαηεβαίλνπλ όηαλ ηνλ
γθξεκίδνπλ (δίλνπλ έκθαζε ζηελ ηξίηε βαζκίδα ηεο θιίκαθαο αλεβαίλνπλ θαη ζηελ ηνληθή όηαλ
θαηεβαίλνπλ). Φξεζηκνπνηνύκε ελαιιάμ θηλήζεηο ρεξηώλ όηαλ αλεβαίλνπκε θαη θαηεβαίλνπκε.
Μπνξνύκε επίζεο λα ρξεζηκνπνηήζνπκε μύιηλα ηνπβιάθηα γηα λα έρνπκε νπηηθή αλαπαξάζηαζε
θαζώο θαηαζθεπάδνπκε ηνλ πύξγν.
Παίδνπκε έλα παηρλίδη. Σην ηξαγνύδη νη ιεζηέο γηα λα πάξνπλ θάζε πέηξα ηνπ θάζηξνπ θαινύληαη
λα ιέλε ην όλνκα ελόο παηδηνύ, έηζη ώζηε όηαλ ηειεηώλεη ην παηρλίδη λα έρνπλ αθνπζηεί όια ηα
νλόκαηα θαη όινη νη ιεζηέο επραξηζηεκέλνη από ηε δνπιεηά ζα πάλε ζηελ ηαβέξλα λα πηνπλ θαη
λα δηαζθεδάζνπλ!
Τξαγνπδάκε ηε κεισδία ηνπ Ball de Sant Ferriol θαη κνηξάδνπκε ζε θάζε παηδί από έλα
ρξσκαηηζηό ζρήκα. Σην A κέξνο, είκαζηε νη ιεζηέο πνπ ρνξεύνπκε ραξνύκελνη, θαη ζην Β κέξνο
ζηεθόκαζηε πάλσ ζην ρξσκαηηζηό ζρήκα θαη πξνζπαζνύκε λα κελ πέζνπκε, ζαλ λα είκαζηε
κεζπζκέλνη (πεδάκε κέζα θαη έμσ, αγγίδνπκε ηε κύηε καο ελαιιάζνληαο ρέξηα, πεδνύκε ελαιιάμ
ζην άιιν πόδη, θιπ.).
Φσξίδνπκε ηελ ηάμε ζε δύν νκάδεο, ηνπνζεηνύκε ηε κηα κπξνζηά από ηελ άιιε, βάδνπκε
ερνγξαθεκέλε κνπζηθή θαη εηνηκαδόκαζηε λα ρνξέςνπκε κε έλα δεπγάξη. Απνθαζίδνπκε από
πξηλ πνηα νκάδα ζα θάλεη ηνλ θαπεηάλην θαη πνηα ηνπο ζπληξόθνπο. Σην Α‟ κέξνο θάλνπκε
ζηξνθέο επηηόπνπ, θαη ζην Β κέξνο νκάδα ησλ θαπεηάλησλ πξνηείλνπλ κηα θίλεζε θαη νη
ζύληξνθνη ηελ κηκνύληαη.

Σπκβνπιέο
1. Μπνξνύκε λα παίμνπκε έλα παηρλίδη κε παιακάθηα ζην ηξαγνύδη O che bel castello, εηζάγνληαο
θάζε θνξά κηθξέο παξαιιαγέο πνπ πξνηείλνπλ ηα ίδηα ηα παηδηά ζην ζηίρν
marcondirondirondello-marcondirondirondà (ρέξη κε ρέξη κε έλα δεπγάξη, ρηππνύλ ζην ξπζκό
παιακάθηα ή άιια κέξε ηνπ ζώκαηνο, θιπ.). Μπνξνύλ λα θάλνπλ θηλήζεηο όπσο πήδεκα ή
θίλεζε δώνπ, ήλα παίδνπλ θξνπζηά όξγαλα ηάμεο (Orff).
2. Σηελ αξρή ηα παηδηά κπνξεί λα κελ πεξηκέλνπλ ηε ζεηξά ηνπο ζην ηξαγνύδη ζε αληηθσλία.
Μπνξνύκε λα ηα βνεζήζνπκε κε ηνλ εμήο ηξόπν: λα ηνπο δεηήζνπκε λα επαλαιακβάλνπλ ηε
κνπζηθέο θξάζεηο πνπ ζπλνδεύνληαη από θίλεζε, θαζώο ηξαγνπδάκε, ή θαζώο παίδνπκε κνπζηθά
όξγαλα ή θαζώο αθνύκε ερνγξαθεκέλε κνπζηθή. Δίλαη ζεκαληηθό λα ελζαξξύλνπκε ηα παηδηά λα
θάλνπλ ηηο δηθέο ηνπο πξνηάζεηο.
3. Αθνύ εμαζθεζνύκε ζε κεισδηθά ζρήκαηα, κπνξνύκε λα παίμνπκε ην παηρλίδη ησλ εξσηήζεσλαπαληήζεσλ ζηελ ηνληθόηεηα ηνπ ηξαγνπδηνύ κε ηα ρξσκαηηζηά ζρήκαηα θαη ηα θνπδνπλάθηα
ώζηε λα ηνπο ελζαξξύλνπκε λα θξαηνύλ ην ηνληθό θέληξν ηνπ ηξαγνπδηνύ θαη λα ην βιέπνπλ
ζρεκαηηθά (f# d e f# / f# l f# f# , f# d e f# / f# a f# r):
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Δξώηεζε:

Απάληεζε:

Οη θύθινη αληηζηνηρνύλ κε ηηο λόηεο ηνπ ηξαγνπδηνύ. Δίλαη ζαλ κία παξηηηνύξα ζην πάησκα κε ηα
ίδηα ρξώκαηα ζαλ ηα θακπαλάθηα. Έλα παηδί κπνξεί λα πεδήμεη επάλσ ηνπο, έλα άιιν κπνξεί λα
ρηππήζεη ηα θακπαλάθηα. Κάλνπκε αθνινπζίεο όπσο: αθνύκε, δεκηνπξγνύκε θαη παίδνπκε ην
παηρλίδη. Μπνξνύκε λα αξρίζνπκε κε ηα δύν ρξώκαηα (δεζπόδνπζα θαη ηνληθή), κεηά κπνξνύλ λα
γίλνπλ ηξία πξνζζέηνληαο έλα κεζαίν, θαη ζηε ζπλέρεηα ηέζζεα, αθνύ ην ηξαγνύδη είλαη ζε
δηκεξέο κέηξν. Τα παηδηά πνπ έρνπλ ήδε εμαζθεζεί ζε απηή ηε δνκή κέζα από άιια κνπζηθά
παηρλίδηα, ζα δηαζθεδάζνπλ πξνζπαζώληαο λα καληέςνπλ ηε ζεηξά θαη λα ηε δεκηνπξγήζνπλ
κόλα ηνπο.
4. Όηαλ ηα παηδηά γλσξίδνπλ ήδε ην ηξαγνύδη θαη ηηο θηλήζεηο, κπνξείηε λα ην ηξαγνπδάηε από κέζα
ζαο (εζσηεξηθή αθνή) κόλν θάλνληαο ηηο θηλήζεηο, θάηη πνπ είλαη πνιύ θαιή δηαδηθαζία
εζσηεξίθεπζεο. Σηε ζπλέρεηα κπνξνύλ ηα παηδηά λα ην εθηειέζνπλ ζε όξγαλα θαη λα αιιάμνπλ
ρξνηά ζε θάζε ζηίρν, αθνινπζώληαο ηηο αιιαγέο ζηηο δξάζεηο ηνπ ηξαγνπδηνύ, ελώ θξαηνύλ ηα
ίδηα όξγαλα ζηηο επαλαιήςεηο όπσο ζην marcondirondirondello-marcondirondirondà. Μπνξνύλ
λα δνπιέςνπλ θαη ζε θόξκα ξνληό.
5. Με κηα νκάδα παηδηώλ πνπ είλαη πην πξνρσξεκέλνη, κπνξεί ν εθπαηδεπηηθόο λα θάλεη
δξαζηεξηόηεηα θαλόλα ζε δηκεξέο κέηξν ζηε θξάζε O che bel castello, ηξαγνπδώληαο ηε κεισδία
θαη ρξεζηκνπνηώληαο θξνπζηά ζώκαηνο: ν εθπαηδεπηηθόο απηνζρεδηάδεη κηα θίλεζε ζε δύν
ρξόλνπο (π.ρ.: δηπιό ρηύπεκα ηνπ θεθαιηνύ) θαη κεηά ρηππά ηα ρέξηα ηνπ δύν θνξέο. Δλώ ηα
παηδηά ρηππνύλ παιακάθηα ζηα πξώηα δύν κέξε ηνπ κέηξνπ, θαη κεηά κηκνύληαη ηη έθαλε κόιηο ν
εθπαηδεπηηθόο ζηα πξνεγνύκελα δύν κέξε. Κάζε θνξά ε δνκή είλαη σο εμήο: δύν κέξε ηνπ
κέηξνπ απηνζρεδηαζκνύ, δύν κέξε ηνπ κέηξνπ παιακάθηα. Τα παηδηά κπνξνύλ επίζεο λα
δνπιέςνπλ απηή ηε δξαζηεξηόηεηα ζε δεπγάξηα.
6. Καζώο ηξαγνπδάηε ην ηξαγνύδη O che bel castello ή Ball de Sant Ferriol, κπνξείηε επίζεο λα
πξνζζέζεηε ην νζηηλάην πνπ έρνπλ κάζεη ηα παηδηά ζην πξνεγνύκελν κάζεκα θαη λα ην παίμνπκε
ζε έλα όξγαλν.
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7. Γηα ηελ θαιύηεξε αλάπηπμε ηνπ ρνξνύ θαη γηα λα δηαηεξεζνύλ ηα πξσηόηππα ζηνηρεία ηνπ
ηξαγνπδηνύ κπνξείηε λα εμεγήζεηε ην κύζν ηνπ Αγίνπ Ferriol.
Ο θαπεηάληνο Ferriol είλαη ν αξρεγόο ησλ ιεζηώλ. Κάπνηα ζηηγκή κεηαλνεί γηα ηηο πξάμεηο
ηνπ θαη επηζηξέθεη ζηελ ηαβέξλα γηα λα πείζεη ηνπο ζπληξόθνπο ηνπ λα θύγνπλ από ηνλ
δξόκν ηεο ακαξηίαο. Οη ζύληξνθνη ηνπ ηνλ ζθνηώλνπλ ζαλ λα ήηαλ πξνδόηεο θαη ηνλ
ζάβνπλ θάησ ζε έλαλ αζθό θξαζηνύ. Μεηά από απηό, ν Άγηνο πξνζέθεξε αζηακάηεηα θξαζί
ζηελ ηαβέξλα. Ο ηαβεξληάξεο δεηά λα κάζεη ην ιόγν. Κνηηά θάησ από ηνλ αζθό θαη βξίζθεη
ηνλ Ferriol ζακκέλν λα αγγίδεη ηνλ αζθό κε ην δάρηπιό ηνπ, ηνλ δείθηε. Γηα ην ιόγν απηό, ν
ρνξόο ρνξεύεηαη κε ηνλ δείθηε ησλ ρνξεπηώλ ςειά.

8. Σηα πξνεγνύκελα καζήκαηα πξηλ ην ρνξό Ball de Sant Ferriol, νη καζεηέο πξνζπάζεζαλ λα
θάλνπλ εμάζθεζε ζε ξπζκηθά ζρήκαηα ζε δηκεξέο κέηξν, ηξαγνπδώληαο. Σε απηό ην κάζεκα ζα
είλαη πην εύθνιν γηα ηα παηδηά λα απηνζρεδηάδνπλ θηλήζεηο.
Αλακελόκελα απνηειέζκαηα
Τα παηδηά αλακέλεηαη λα:
- Δμνηθεησζνύλ κε ηε γιώζζα κηαο άιιεο ρώξαο.
- Κηλνύλ κέξε ηνπ ζώκαηνο ελαιιάμ κε ην ηξαγνύδη (ήρνο/ ζησπή).
- Αλαπηύμνπλ ζπληνληζκό θαη ηελ αίζζεζε ηνπ ηνληθνύ θέληξνπ.
- Γνπιεύνπλ ζε δεπγάξηα.
- Αλαγλσξίδνπλ ηε κνπζηθή δνκή.
- Γεκηνπξγνύλ θαη λα πξνηείλνπλ ηδέεο κε εζσηεξηθά θίλεηξα.
- Αλαθέξνληαη θαη λα αλαπαξάγνπλ ην κύζν θαη ηνλ παξαδνζηαθό ρνξό πνπ ζρεηίδεηαη κε απηό.
Απνδεηθηηθά ζηνηρεία κάζεζεο
Τα παηδηά κπνξνύλ λα:
- Πξνθέξνπλ ιέμεηο ζε κηα δηαθνξεηηθή γιώζζα.
- Σπληνλίδνπλ ην ζώκα ηνπο
- Τξαγνπδνύλ ην ηνληθό θέληξν θαη λα επαλαιακβάλνπλ κεισδηθά ζρήκαηα.
- Κξαηνύλ έλα ζηαζεξό παικό κε θηλήζεηο ζώκαηνο, θξνπζηά ζώκαηνο ή κνπζηθά όξγαλα.
- Δκπιέθνληαη κε δηθή ηνπο πξσηνβνπιία δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία ηνπ καζήκαηνο θαη λα
κνηξάδνληαη ηηο ηδέεο ηνπο.
Τειηθό αλακελόκελν απνηέιεζκα, απνδεηθηηθά ζηνηρεία θαη κνίξαζκα
Τα παηδηά ζα παξάγνπλ πνιιέο δσγξαθηέο. Θα ππάξρεη βηληενζθνπεκέλν πιηθό θαη θσηνγξαθίεο από ηε
δηαδηθαζία ηνπ καζήκαηνο. Τα παηδηά ζα δεκηνπξγήζνπλ έλα νιηζηηθό γεγνλόο γηα λα κνηξαζηνύλ κε
ηνπο γνλείο ηνπο ηε δνπιεηά θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο.
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