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1. Σίτλοσ ςεναρίου 

Μελζτθ τθσ Μουςικοκινθτικισ  - Ζνταςθσ του ¨Ήχου και διερεφνθςθ  των κατάλλθλων 

αςκιςεων και παιχνιδιϊν για τα παιδιά τθσ προςχολικισ θλικίασ και του Δθμοτικοφ 

ςχολείου. 

2. Εμπλεκόμενεσ γνωςτικζσ περιοχζσ 

Μουςικι Αγωγι  - Μουςικοκινθτικι  Γϋ  Ειδικότθτασ Β. Βρεφονθπιοκόμου ΕΠΑΛ. « Ζνταςθ 

του ιχου Μάκθμα 1ο – Μάκθμα 3ο – Απόδοςθ τθσ ζνταςθσ με κινιςεισ και τραγοφδια» -

Φυςικι Αγωγι- Μουςικοκινθτικι αγωγι ςτθν προςχολικι θλικία και ςτο δθμοτικό ςχολείο. 

3. Προαπαιτοφμενεσ γνώςεισ των μαθητών 

Οι μακθτζσ πρζπει να  γνωρίηουν και να ζχουν εξοικειωκεί με τθν ζννοια τθσ ζνταςθσ του 

ιχου και των τρόπων κατανόθςθσ αυτισ από τα παιδιά τθσ προςχολικισ θλικίασ και του 

δθμοτικοφ ςχολείου. 

4. τόχοι 

4.1 Γενικόσ κοπόσ 

Οικοδόμθςθ εννοιϊν ςχετικζσ  με τθν Μουςικοκινθτικι και τθν  προςζγγιςθ τθσ ζννοιασ του 

ιχου, τθσ οργάνωςθσ και ανάπτυξθσ δραςτθριοτιτων για τθν απόδοςθ  τθσ μζςω κινιςεων 

και τραγουδιϊν. 

4.2 Επιμζρουσ τόχοι ωσ προσ το γνωςτικό αντικείμενο και ωσ προσ τη μαθηςιακή 

διαδικαςία.  

4.2.1 Γνώςεισ 

Αναγνωρίηει τθν αξία τθσ μουςικισ αγωγισ – μουςικοκινθτικισ αγωγισ,  για τα παιδιά τθσ 

προςχολικισ  θλικίασ και του δθμοτικοφ  ςχολείου. 

Αναγνωρίηει τθν αξία τθσ φυςικισ αγωγισ  για τα παιδιά τθσ προςχολικισ  θλικίασ και του 

δθμοτικοφ ςχολείου  γιατί  ςτοχεφει ςτθν ςωματικι υγεία ωσ μζςο τθσ ολικισ κινθτικότθτα 

του παιδιοφ.  Η φυςικι αγωγι δθμιουργεί ευκαιρίεσ ςτα παιδιά  για τρζξιμο , αιϊρθςθ , 

χορό, παιγνίδι ατομικό ι ομαδικό. 

Σχεδιάηει δραςτθριότθτεσ  Μουςικοκινθτικισ – ζνταςθσ του ιχου,  προςδιορίηει  τουσ 

αντίςτοιχουσ ςτόχουσ – επιδιϊξεισ  και τουσ  εντάςςει ςτο ανάλογο πρόγραμμα 

ςχεδιαςμοφ. 
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4.2.2 Ικανότητεσ 

Συνεργαςίασ  και όχι ανταγωνιςμοφ 

Αλλθλεπίδραςθσ  και δυνατότθτασ ζκφραςθσ , ευαιςκθτοποίθςθσ μζςα από τθν κίνθςθ τθ 

μελωδία και το ρυκμό 

Οργάνωςθσ δραςτθριοτιτων  ςχετικζσ με τθν Μουςικοκινθτικι                                            

Δθμιουργικότθτασ, φανταςίασ, κετικισ αυτοεικόνασ    

Ανάλθψθ ευκυνϊν, αυτοπεικαρχία                        

4.2.3 τάςεισ 

Αναπτφςςει μουςικζσ δεξιότθτεσ  ςχετικά με τθν ακουςτικι αντίλθψθ του ιχου και τισ 

διακρίςεισ του, τον ζλεγχο τθσ φωνισ ,  του ρυκμοφ και του ςυντονιςμοφ ρυκμοφ – κίνθςθσ. 

Εφαρμόηει και επιλζγει τισ κατάλλθλεσ δραςτθριότθτεσ  μουςικισ - μουςικοκινθτικισ 

αγωγισ  (αςκιςεισ – παιχνίδια) προςφζροντασ  ςτα παιδιά ευκαιρίεσ, να γνωρίςουν τα 

κρουςτά όργανα,  να τραγουδοφν διάφορα απλά τραγοφδια , να ςυνοδεφουν το τραγοφδι 

τουσ  χτυπϊντασ ρυκμικά  κρουςτά μουςικά όργανα,  και να εκφράηονται μζςω τθσ κίνθςθσ, 

του αυτοςχεδιαςμοφ και μίμθςθσ  ανκρϊπων –ηϊων- αντικειμζνων του περιβάλλοντοσ  και 

να  δθμιουργοφν παιδικι ορχιςτρα. 

Εφαρμόηει και ενκαρρφνει τα παιδιά ςε  δραςτθριότθτεσ φυςικισ αγωγισ όπωσ: κινθτικζσ 

αςκιςεισ και  ομαδικά και ατομικά παιχνίδια ρυκμοφ,  αςκιςεισ ρυκμικισ γυμναςτικισ,   

εκμάκθςθ παραδοςιακϊν χορϊν τθσ πατρίδασ μασ αλλά και άλλων χωρϊν και πολιτιςμϊν. 

 5. Απαιτοφμενη υλικοτεχνική υποδομή 

Κρουςτά όργανα, CD, κορδζλεσ  μουςικοκινθτικισ 

6. Διάρκεια 

1 διδακτικι ϊρα 

7. υνοπτική περιγραφή 

1. Ειςάγονται οι ζννοιεσ τθσ ζνταςθσ του ιχου, των όρων τθσ κακϊσ και οι τρόποι με τουσ 

οποίουσ μποροφμε να φζρουμε ςε επαφι τα παιδιά τθσ προςχολικισ θλικίασ.. Οι μακθτζσ 

διερευνοφν  ςτο διαδίκτυο δραςτθριότθτεσ ςχετικζσ με τθν βιωματικι κατανόθςθ τθσ 

ζνταςθσ του ιχου μζςα από αςκιςεισ και παιχνίδια. 
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2.ΣΡΑΓΟΤΔΙ : «ΑΜΙΩΣΙΑ» 

ΟΙ μακθτζσ τραγουδοφν και ςυνοδεφουν ρυκμικά το δθμοτικό τραγοφδι : «ΣΑΜΙΩΤΙΣΣΑ» 

Χωριηονται ςε 4 ομάδεσ: 

 Η πρϊτθ ομάδα κα τραγουδά  το τραγοφδι ανάλογα με το ρυκμό που κα δίνουν οι άλλεσ 

ομάδεσ  (2θ και 3θ) άλλοτε δυνατά και άλλοτε ςιγά. 

Η δεφτερθ ομάδα κα χρθςιμοποιιςει κρουςτά όργανα για να παράγει δυνατοφσ ιχουσ 

(ταμπουρίνα – ντζφια – πιατίνια κλπ)-  (1ο  κ 3ο  δίςτιχο) 

Η  Τρίτθ ομάδα κα χρθςιμοποιιςει κρουςτά όργανα για να παράγει ςιγανοφσ ιχουσ ( 

ξυλάκια, καςτανιζτεσ, μαράκεσ κλπ) – ( 2ο και 4ο δίςτιχο) 

Η τζταρτθ ομάδα αποδίδει τουσ ιχουσ που ακοφει ακολουκϊντασ το ρυκμό, χορεφοντασ 

εκφραςτικά και  κρατϊντασ κορδζλεσ  μουςικοκινθτικισ. 

3. κεφτείτε ήχουσ τθσ φφςθσ (δυνατοφσ και ςιγανοφσ) και δθμιουργιςτε κατά ομάδεσ μια 

θχοιςτορία για τα παιδιά τθσ προςχολικισ θλικίασ με αυτοφσ χρθςιμοποιϊντασ τουσ 

κφριουσ όρουσ τθσ Ζνταςθσ του ιχου pianissimo - piano, forte -  fortissimo, metzo piano – 

metzo fortissimo, cresento – decresento κλπ ) τθν οποία κα παρουςιάςετε ςτθν τάξθ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f (θόπηε - forte) – δυνατά 

p (πιάνο – piano) – σιγά 

ff (θοπηίζιμο – fortissimo) – πολύ δυνατά 

pp (πιανίζιμο – pianissimo) – πολύ σιγά 

mf (μέηδο θόπηε – mezzo forte) – μέτρια δυνατά 

mp (μζτηο πιάνο – mezzo piano) – μζτρια ςιγά 

cresc.  (κπεζένηο – crescendo) – 

ζηαδιακή αύξεζε ηερ ένηαζερ 

dim.  (νηιμινοςένηο – diminuendo) – 

ζηαδιακή μείωζε ηερ ένηαζερ 

sf (ζθοπηζάνηο – sforzando) – ξαθνική 

αύξεζε ηερ ένηαζερ 

subito piano (ςοφμπιτο πιάνο) – ξαφνικι μείωςθ τθσ 

ζνταςθσ 



4.  ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΠΙΣΙ 

Μοιράηονται φωτοτυπίεσ τθσ ιςτορίασ που παρατίκεται ςτουσ μακθτζσ   κακϊσ και από ζνα 

CD για κάκε μία από τισ 4 ομάδεσ. Στο επόμενο μάκθμα κα πρζπει να δραματοποιιςουν με 

βάςθ το tempo τθσ μουςικισ τθν ιςτορία: «Κυνιγι ςτθ ηοφγκλα» 

Τζςςερισ ομάδεσ από ζνα χωριό ςυνεννοοφνται για το ξεκίνθμα του  κυνθγιοφ. Η κάκε 

ομάδα καλεί τισ υπόλοιπεσ και ξεκινοφν-υπάρχει ανάλογθ μουςικι . Μετά ζρχεται θ ϊρα 

του κυνθγιοφ- αντίςτοιχθ μουςικι. Ύςτερα φορτϊνουν τθ λεία τουσ ςτισ βάρκεσ, τραβοφν 

κουπί και φτάνουν ςτο χωριό τουσ-αντίςτοιχθ μουςικι. Εκεί όλοι μαηί αρχίηουν το χορό και 

το ξεφάντωμα-αντίςτοιχθ μουςικι. 

5. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

5.1. Φυςικι Αγωγι Α’-Β’ δθμοτικοφ ςχολείου 

5.2. Κυνθγοφ Φλάμπουρα Μ (2007) «Μουςικά ρυκμικά & κινθτικά παιχνίδια» (Βιβλίο +CD) 

εκδόςεισ-  Διάπλαςθ-Ακινα 

5.3.Βενετςάνου Φ.  Λεβζντθσ Χ.(2010) «Ο Ελλθνικόσ  παραδοςιακόσ  χορόσ  για παιδιά 

προςχολικισ θλικίασ»-εκδόςεισ  Ακλότυπο – Ακινα 

5.4 Μουςικι Αγωγι Βϋτάξθ 1ου Κφκλου Ειδικότθτα Β.  Βρεφονθπιοκόμων 

5,5. Μουςικοκινθτικι 2οσ Κφκλοσ Ειδικότθτα Β.  Βρεφονθπιοκόμων   

6. ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΗ  ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ 

6.1 Περπεροφνα- Δόμνα Σαμίου-(LYRA) 

6.2 Μια γιορτι με τθ Μαρίηα Κωχ (Verso) 

6.3 Τραγουδοπαιχνίδια (Βιβλίο +CD)- Νίκου Θεοδωρίδθ (ιδιωτικι ζκδοςθ) 

7. Φφλλα εργαςίασ 

 Τα φφλλα εργαςίασ περιλαμβάνουν τισ οδθγίεσ προσ τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ  

 Πρόςκετα ςτοιχεία (αν υπάρχουν).  

Δεν υπάρχουν 

 


