ΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
Τν ηξίκελν Ιαλνπαξίνπ- Μαξηίνπ αζρνιεζήθακε κε ηε κνπζηθή θαη ηα κνπζηθά όξγαλα.
Αθνξκή ζηάζεθε ην κεγάιν ελδηαθέξνλ πνπ έδεημαλ ηα παηδηά γηα ηα κνπζηθά όξγαλα
πνπ είρακε ήδε ζηελ ηάμε καο.

Πξώηε καο θίλεζε ήηαλ ε παξαθνινύζεζε ζην δηαδξαζηηθό πίλαθα βίληεν από ηελ
Οξρήζηξα ηεο Βηέλλεο. Σηε ζπλέρεηα ηα παηδηά πεξηέγξαςαλ απηό πνπ είδαλ,
αλαθέξζεθαλ ζηα όξγαλα πνπ αλαγλώξηζαλ αιιά θαη κε θξηηηθή καηηά δηάιεμαλ απηά
πνπ ηνπο άξεζαλ πεξηζζόηεξν.
Δπόκελν βήκα καο ήηαλ ε δεκηνπξγία Γσληάο Μνπζηθήο ζηελ ηάμε καο. Δθεί
ηνπνζεηήζακε κνπζηθά όξγαλα θαη βηβιία ζρεηηθά κε ηε κνπζηθή πνπ ην θάζε παηδί
έθεξε από ην ζπίηη ηνπ. Ο θαζέλαο παξνπζίαζε ζηελ νινκέιεηα ην κνπζηθό ηνπ όξγαλν
θαη εμήγεζε πώο ιέγεηαη θαη πώο παίδεηαη. Σηε θάζε απηή νκαδνπνηήζακε ηα πλεπζηά
κνπζηθά όξγαλα θαη κπαίλνληαο ν Φεβξνπάξηνο αξρίζακε λα κηιάκε γη’απηά.

Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα παηδηά αλαθέξζεθαλ ζε ήδε γλσζηά ηνπο πλεπζηά κνπζηθά όξγαλα
θαη παίμακε θηλεηηθά παηρλίδηα πνπ είραλ σο ζηόρν λα αλαγλσξίδνπλ ηνλ ήρν ηνπ
εθάζηνηε νξγάλνπ θαη λα θάλνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε θίλεζε. Δπηπιένλ, εκπινπηίζακε ην
ιεμηιόγηό καο, θαζώο κάζακε ηα νλόκαηα πνιιώλ δηαθνξεηηθώλ πλεπζηώλ, όπσο
ηνύκπα, θόξλν, ζαμόθσλν θαη ηξνκπέηα.

Σεηξά έπεηηα είραλ ηα θξνπζηά. Αθνξκή απνηέιεζε ε ηζηνξία πνπ παξαθνινπζήζακε ζε
θνπθινζέαηξν κε ηελ νηθνγέλεηα ησλ ηπκπάλσλ. Τα παηδηά, ρξεζηκνπνηώληαο έπεηηα ηελ
θξίζε ηνπο, νκαδνπνίεζαλ θαη απηά ηα όξγαλα όπσο ηα βξήθαλ κέζα ζηελ ηάμε καο.
Αθνινύζεζαλ θηλεηηθά παηρλίδηα θαη παηρλίδηα ξόισλ θαη παληνκίκα.
Σην θνκκάηη ηεο γιώζζαο, κέζσ θηλεηηθώλ παηρληδηώλ, πξνζπαζήζακε λα βξνύκε ιέμεηο
πνπ μεθηλάλε από «Π» θαη «Κ» θαη γξάςακε ην θάζε γξάκκα κπξνζηά από ηηο ιέμεηο ζηηο
νπνίεο αληηζηνηρνύζε ην αξρηθό, θνιιώληαο αλάινγεο εηθόλεο από θάησ.
Αξγόηεξα, δηαβάζακε ηελ ηζηνξία «Οξρήζηξα Πνληηθάηα» θαη θηηάμακε θαηαζθεπή κε
ην Λάκπξν ηνλ πνληηθό θαη ην κνπζηθό ηνπ όξγαλν, όπσο ην επέιεμαλ ηα παηδηά θάζε
θνξά. Σπλερίδνληαο ζην θνκκάηη ησλ ηερλώλ, πεηξακαηηζηήθακε κε πιηθά θαη θηηάμακε
κνπζηθά όξγαλα από παξάμελα ή «άρξεζηα» πιηθά, ζπλεηδεηνπνηώληαο παξάιιεια όηη
ηίπνηα δελ πάεη ρακέλν θαη πσο ηα πιηθά αλαθπθιώλνληαη.

Κιείλνληαο ν Φεβξνπάξηνο, ηα παηδηά καδί κε ηε δαζθάια ηεο κνπζηθνθηλεηηθήο, θα
Μπέζπ, γλώξηζαλ ην ηζέιν, έπαημαλ κε απηό θαη έιπζαλ ηηο απνξίεο ηνπο ζρεηηθά κε ην
ζπγθεθξηκέλν όξγαλν. Με απηόλ ηνλ ηξόπν έγηλε θαη ε εηζαγσγή ζηα έγρνξδα.
Τν Μάξηην γλσξίζακε πεξηζζόηεξα έγρνξδα όξγαλα κε ηε βνήζεηα ηνπ δηαδξαζηηθνύ
πίλαθα. Αθόκα παξαθνινπζήζακε θνπθινζέαηξν κε ζρεηηθό ζέκα, αιιά θαη
αζρνιεζήθακε κε δξαζηεξηόηεηα ηαμηλόκεζεο νξγάλσλ κε βάζε ην κέγεζόο ηνπο.

Σηε ζπλέρεηα, γλσξίζακε από θνληά ην αξκόλην, ηελ άξπα θαη ην ζαμόθσλν. Τα
παξαηεξήζακε, ξσηήζακε ηηο απνξίεο καο θαη ζπδεηήζακε ζρεηηθά κε απηά ηα όξγαλα.
Αθόκα κάζακε ην πεληάγξακκν θαη ην θιεηδί ηνπ Σνι θαη κέζα από θαιιηηερληθέο
δξαζηεξηόηεηεο ην αλαπαξάμακε θαη ην θαηαλνήζακε. Αθόκα, ηα παηδηά έθεξαλ
πιεξνθνξίεο γηα ηα έγρνξδα, κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη «κνπζηθέο ηζηνξίεο» πνπ ηηο
δηεγεζήθακ εζηελ ηάμε θαη ηηο ζπδεηήζακε. Δδώ αμίδεη λα ζεκεηώζνπκε πσο
εηνηκάζακε πήιηλε θαηαζθεπή “Τνλ Αξπηζηή ηεο Κέξνπ”, αιιά θαη πσο γλσξίζακε ην
έξγν ηνπ μερσξηζηνύ Μόηζαξη. (εηθόλα 7, εηθόλα 8)

Κιείλνληαο ην ζέκα καο, νη γνλείο είραλ ηελ επθαηξία λα δνπλ κηα «Αιιηώηηθε
Σπλαπιία» όπσο ηνπο ηελ παξνπζίαζαλ ηα παηδηά σο νινθιήξσζε ηνπ ζέκαηνο ηεο
κνπζηθήο.

Σπλνπηηθά, νη δξαζηεξηόηεηεο πνπ πξαγκαηνπνηήζακε ζηε δηάξθεηα ηεο ηξίκελεο
ελαζρόιεζήο καο κε ην ζέκα, θάιπςαλ όινπο ηνπο ζηόρνπο ηνπ Αλαιπηηθνύ
Πξνγξάκκαηνο θαη πην ζπγθεθξηκέλα: Γιώζζα (γξάκκαηα «Π» θαη «Κ», πεξηγξαθή θαη
αθήγεζε, δηάινγνο θαη αλάπηπμε θξηηηθήο ζθέςεο), Μαζεκαηηθά (ηαμηλνκήζεηο,
νκαδνπνηήζεηο,), Tέρλεο (θνπθινζέαηξν, κνπζηθή, δξακαηνπνίεζε) θαη Φπζηθό
Πεξηβάιινλ (πεηξακαηηζκόο κε δηαθνξεηηθά πιηθά γηα θαηαζθεπέο, αλαθύθισζε
πιηθώλ).
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