
ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ  

                   
                ΣΟΤΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΕ1833 

 

"Η Μοσζική είναι ένα ηθικό δίκαιο.  

Δίνει υστή ζηο ζύμπαν, θηερά ζηο νοσ, πηήζη ζηη θανηαζία και γοηηεία 

και εσθσμία ζηη ζφή και ηα πάνηα" 

                                (Σφκράηης) 

             ΜΕΛΕΣΗ ΣΗ ΜΟΤΙΚΗ – ΜΟΤΙΚΟΚΙΝΗΣΙΚΗ 

ΜΔ ΣΗ ΥΡΗΗ ΜΑΘΗΙΑΚΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΑΠΌ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΚΑΙ 

ΣΟ  ΦΩΣΟΓΔΝΣΡΟ 

ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΑ: ΔΝΣΑΗ ΗΥΟΤ 

ΣΔΥΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ: VIDEO – ΤΠΔΡΤΝΓΔΗ – ΤΝΓΔΜΩΝ  

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΦΟΡΑ: 

 https://www.youtube.com/watch?v=vudNXMChNbw 

https://www.pemptousia.gr/video/i-simasia-tis-mousikis-gia-tin-techni-ke-tin-

kinonia-programma-mousikis-anaptixis-vrefon-ke-nipion/ 

Αξρηθά νη καζεηέο παξαθνινπζνύλ ζηελ πξώηε ηζηνζειίδα,  έλα νιηγόιεπην 

βίληεν  (1΄) κε ζέκα: «Ση είλαη γηα ζέλα ε κνπζηθή;»   

θαη ζηε δεύηεξε ηζηνζειίδα  έλα άιιν βίληεν (7,41’)  κε ζέκα: « Η ζεκαζία ηεο 

κνπζηθήο  γηα ηελ ηέρλε θαη ηελ θνηλσλία»  

ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ – Α’ ΜΕΡΟ 

ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 1ε 

Οη καζεηέο δσγξαθίδνπλ κε καξθαδόξνπο ζε ρξσκαηηζηή θόιια Α4 ηη είλαη γηα 

απηνύο ε κνπζηθή θαη παξνπζηάδνπλ ηηο δσγξαθηέο ηνπο ζηελ ηάμε 

εθθξάδνληαο ηηο απόςεηο ηνπο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο.  

ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 2ε 

Καηαηγηζκόο ηδεώλ: Οη καζεηέο κεηά ηελ παξαθνινύζεζε ηνπ 2νπ βίληεν 

ζπδεηνύλ γηα ηε ζεκαζία ηεο κνπζηθήο ζηε δσή καο θαη ηελ επίδξαζε ηνπο 

ζηνλ άλζξσπν θαη ην παηδί κε ηε κέζνδν ηνπ θαηαηγηζκνύ ηδεώλ. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vudNXMChNbw
https://www.pemptousia.gr/video/i-simasia-tis-mousikis-gia-tin-techni-ke-tin-kinonia-programma-mousikis-anaptixis-vrefon-ke-nipion/
https://www.pemptousia.gr/video/i-simasia-tis-mousikis-gia-tin-techni-ke-tin-kinonia-programma-mousikis-anaptixis-vrefon-ke-nipion/


ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 3ε 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΦΟΡΑ:  

 http://listenclassicalmusiccs.blogspot.gr/2015/10/blog-post_23.html 

Γηαβάζηε ην πνίεκα ηνπ Υαιίι Γθηκπξάλ «Γηα ηε κνπζηθή». Ση είδνπο 

ππόζηαζε δίλεη ζηε κνπζηθή ν πνηεηήο; Πνηεο εηθόλεο θαη ζπλαηζζήκαηα ζαο 

δεκηνπξγνύληαη από ηελ αλάγλσζε ηνπ; 

 

ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ – Β’ ΜΕΡΟ 

Δηζάγνληαη νη έλλνηεο ηεο Μοσσικής – Μοσσικοκινητικής και Έντασης 

ήτοσ κέζσ ηεο παξνπζίαζεο ελόο power point κε κνπζηθή επέλδπζε από ην 

«Υακόγειν ηεο Σδνθόληαο» ηνπ Μάλνπ Υαηδηδάθη. 

 ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 1ε  

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΦΟΡΑ:  

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-educationalvideo-8522-

204 

Ήτος: Οη καζεηέο παξαθνινπζνύλ έλα βίληεν κε ζέκα ηελ έλλνηα ηνπ ήρνπ 

από ην Φσηόδεληξν.. 

 Αλαπαξάγεηε ήρνπο θπζηθνύο, θαη ηερλεηνύο κέζα από ην ζώκα ζαο, 

(ηξίβνληαο ή ρηππώληαο ηηο παιάκεο ζαο, ηα δάρηπια ζαο, ηα πόδηα ζαο, κε 

ηε θσλή ζαο  κε δηάθνξα αληηθείκελα θαη κε θξνπζηά κνπζηθά όξγαλα 

 ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 2ε 

Μοσσικοί και Ρομπότ: Υσξηζηείηε ζε 4 νκάδεο. 4 καζεηέο – Μνπζηθνί  έλαο 

από θάζε νκάδα ζα πάξεηε από έλα δηαθνξεηηθό θξνπζηό όξγαλν. Οη 

ππόινηπνη καζεηέο – ξνκπόη ζθνξπηζκέλνη ζην ρώξν  πξέπεη λα εθηειείηε ηηο 

κνπζηθέο δηαηαγέο ησλ Μνπζηθώλ ζαο πνπ ζα ζαο δίλνπλ. Πρ (ηα μπιάθηα ζα 

πεξπαηνύλ ζην πιάη θνπλώληαο ην θεθάιη, νη καξάθεο, ζα ζηξηθνγπξίδνπλ,  ηα  

ηακπνπξίλα, ζα πεξπαηνύλ ζεθώλνληαο ηα πόδηα ηνπο ςειά, ηα ηξίγσλα ζα 

πεξπαηνύλ πξνο ηα πίζσ αλεβνθαηεβάδνληαο ηα ρέξηα ηνπο. 

ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 3ε 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΦΟΡΑ: 

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-5943 

Αθνύζηε  ζηνλ Η/Τ ζαο, ηνπο  κνπζηθνύο ήρνπο ζηνλ παξαπάλσ ζύλδεζκν 

θαη δηαιέμηε ην ζσζηό κνπζηθό όξγαλν από ην νπνίν παξάγεηαη 

mailto:http://listenclassicalmusiccs.blogspot.gr/2015/10/blog-post_23.html
ΤΣΟΥΓΚΑ%20Π%20-%20ΜΟΥΣΙΚΗ%20ΑΓΩΓΗ.pptx
Μάνος%20Χατζιδάκις.mp3
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-educationalvideo-8522-204
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-educationalvideo-8522-204
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-5943


ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 4ε 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΦΟΡΑ: 

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-educationalvideo-8522-

205 

Οη καζεηέο παξαθνινπζνύλ έλα βίληεν κε ζέκα « Ητότρωμα». 

Γνθηκάζηε λα εμεξεπλήζεηε ηηο ερεηηθέο δπλαηόηεηεο ησλ παξαθάησ κνπζηθώλ 

νξγάλσλ: ηακπνπξίλν, δίζθνη, θαζηαληέηεο, θνπδνπλάθηα, ληέθη, μπιάθηα, 

καξάθεο, μπιόθσλν, δίζθνη, μύλνληαο, ηξίβνληαο, ρηππώληαο, θνπλώληαο ηα 

παξαπάλσ κνπζηθά όξγαλα. 

Υσξηζηείηε ζε 3 νκάδεο. Η πξώηε νκάδα ζα θξαηά δεξκάηηλα ηακπνπξίλα, ε 

δεύηεξε νκάδα ζα θξαηά μύιηλα θξνπζηά (μπιάθηα, καξάθεο) θαη ε Σξίηε 

νκάδα κεηαιιηθά θξνπζηά (ηξίγσλα, πηαηίληα, ζείζηξα). Έλαο καζεηήο έρνληαο 

ζηε δηάζεζε ηνπ έλα όξγαλν από θάζε νκάδα ζα παίδεη θξπκκέλνο ηα όξγαλα 

απηά. Οη νκάδεο ζα πξέπεη λα απαληνύλ ζηνλ ζπκκαζεηή ηνπο αλάινγα κε ην 

όξγαλν πνπ ζα ρηππά. 

ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 5ε 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΦΟΡΑ: 

:http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-6162 

Αθνύ αθνύζεηε ηα θξνπζηά κνπζηθά όξγαλα ζηνλ παξαπάλσ ζύλδεζκν 

ζύξηε  ηα θαη ηνπνζεηήζηε ηα ζηελ θαηάιιειε θαηεγνξία.  

ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 6ε 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΦΟΡΑ: 

 http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/5843?locale=el   

:πκπιεξώζηε ηηο πξνηάζεηο ζηνλ παξαπάλσ ζύλδεζκν αλαγλσξίδνληαο ηε 

ζρέζε ησλ ήρσλ κε ηα  επαγγέικαηα. 

ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 7ε 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΦΟΡΑ: 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/5944?locale=el 

Δπηιέμηε ηε ζσζηή απάληεζε ζηηο εξσηήζεηο ηνπ παξαπάλσ ζπλδέζκνπ 

δνθηκάδνληαο ηηο γλώζεηο πνπ δηαζέηεηε γηα ηηο κνπζηθέο έλλνηεο  θαη ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ γλσξίδεηε γηα απηήλ. 

 

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-educationalvideo-8522-205
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-educationalvideo-8522-205
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-6162
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/5843?locale=el%20
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/5944?locale=el


ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 8ε 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΦΟΡΑ: 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1404?locale=el 

Αξρηθά αθνύζηε ην παξαπάλσ κνπζηθό θνκκάηη από ηελ πιήξε νξρήζηξα. 

ηε ζπλέρεηα κπνξείηε λα επηιέμεηε όπνην όξγαλν ζέιεηε από ηηο θαηεγνξίεο 

ησλ κνπζηθώλ νξγάλσλ ηεο ζπκθσληθήο νξρήζηξαο γηα λα αθνύζεηε ηνλ ήρν 

ηνπ ηκεκαηηθά όπσο θαη ην θαηαιεθηηθό ηνπ κέξνο. 

ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ  - Γ΄ ΜΕΡΟ  

ΕΝΣΑΗ ΣΟΤ ΗΥΟΤ 

ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 1ε  

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΦΟΡΑ: 

:http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-educationalvideo-8522-

206 Βίληεν 

Οη καζεηέο παξαθνινπζνύλ έλα βίληεν κε ζέκα ηελ « Έληαζε ηνπ ήρνπ» 

Υσξηζηείηε ζε 4 νκάδεο. Δπηιέμηε έλα αγαπεκέλν ζαο ηξαγνύδη θαη 

ηξαγνπδήζηε ην άιινηε ζηγά, άιινηε δπλαηά. Μπνξείηε λα αιιάμεηε ηελ 

έληαζε από ζηξνθή ζε ζηξνθή ή θαη ελδηάκεζα κέζα ζηελ ίδηα ζηξνθή (ζε 

θάπνηνπο ζηίρνπο κόλν) Πξνζπαζήζηε λα θάλεηε ζηαδηαθέο αιιαγέο ζηελ 

έληαζε από ζηγά ζε δπλαηά θαη από δπλαηά ζε ζηγά. 

ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 2ε 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΦΟΡΑ:  

 https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=JESXMWrwzVQ 

Γηαιέμηε έλα ρξσκαηηζηό καληήιη θαη θξαηήζηε ην ζην ρέξη ζαο. Αθνύγνληαο 

ην  παξαπάλσ κνπζηθό θνκκάηη ηνπ Haydn - Symphony no 94 "Surprise": 

3rd movement αξρηθά πεξπαηήζηε ειεύζεξα ζην ρώξν. Πξνζπαζήζηε 

αλάινγα κε ηελ πξννδεπηηθή αύμεζε ή κείσζε ηεο έληαζεο ηεο κνπζηθήο λα 

θηλείηαη  ην καληήιη ζαο κε πξννδεπηηθό αλέβαζκα ηνπ καληειηνύ από θάησ 

πξνο ηα πάλσ γηα ην crescendo θαη πξννδεπηηθό θαηέβαζκα γηα ην 

decrescendo. 

ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 3ε 

Παξαηεξήζηε ηνλ παξαθάησ  πίλαθα ηνπ Νίθνπ Δγγνλόπνπινπ κε ηίηιν  

«Μνπζηθνί». Γεκηνπξγήζηε κηα κηθξή ηζηνξία πνπ λα πεξηιακβάλεη ηνπο 

κνπζηθνύο θαη ηα όξγαλα πνπ θξαηνύλ. 

mailto:http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1404?locale=el
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-educationalvideo-8522-206%20Βίντεο
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-educationalvideo-8522-206%20Βίντεο
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=JESXMWrwzVQ


                                                  

ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 4ε 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΦΟΡΑ: 

https://www.youtube.com/watch?v=AKYzXhXT9wc 

Καηαζθεπάζηε θξνπζηά κνπζηθά όξγαλα ηεο βξνρήο, από αλαθπθιώζηκα 

πιηθά -από ξνιό ραξηί θνπδίλαο, θαξθίηζεο, ξύδη, δηάθνξα ρξώκαηα θαη 

ρξσκαηηζηά ραξηόληα. Γνθηκάζηε λα παίμεηε κνπζηθή κε απηά. Κνπλήζηε ηα 

δπλαηά θαη ζηγαλά. 

ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 5ε 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΦΟΡΑ: https://www.youtube.com/watch?v=fkrfzccRt2Y  

Ο Μαέστρος και η ορτήστρα τοσ 

Γεκηνπξγήζηε 4 νκάδεο θξνπζηώλ νξγάλσλ: 1ε νκάδα – μπιάθηα, 2ε νκάδα – 

μύζηξεο, 3ε νκάδα – ηακπνπξίλα – 4ε νκάδα – καξάθεο. Έλαο καζεηήο 

ππνδύεηαη ηνλ Μαέζηξν ν νπνίνο ζα δηεπζύλεη ηελ νξρήζηξα ηνπ. Κάζε νκάδα 

ζα παίδεη ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ, ζπλνδεύνληαο ην «Υακόγειν ηεο 

Σδνθόληα» ηνπ Μάλνπ Υαηδηδάθη. 

ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 6ε 

Crescendo - Decrescendo. 

Υσξηζηείηε ζε 2 νκάδεο Δπηιέμηε σο νκάδεο κηα θξάζε ( πρ ραξά, εηξήλε) θαη 

κηα ζέζε εθ δηακέηξνπ αληίζεηε κε ηελ άιιε νκάδα ζηελ ηάμε. Ξεθηλήζηε θαη νη 

δπν νκάδεο από ηε ζέζε ζαο, εθθέξνληαο ζπλερόκελα ηε θξάζε πνπ 

επηιέμαηε, αξρηθά ζηγαλά θαη απμάλνληαο ηελ έληαζεο ζαο σο ηε ζηηγκή πνπ 

ζα θηάζεηε ζην θέληξν ηεο ηάμεο θαη νη δύν νκάδεο (Crescendo). Δπηζηξέςηε 

ζηελ αξρηθή ζαο ζέζε εθθέξνληαο ηε θξάζε ζαο από δπλαηά ζε ζηγαλά. 

(Decrescendo). 

mailto:https://www.youtube.com/watch?v=AKYzXhXT9wc
https://www.youtube.com/watch?v=fkrfzccRt2

