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Γηα ηνλ θαζέλα πνπ δελ γλσξίδεη ην παηδί πνπ ηνπ παξέρεηαη, ε
εθπαίδεπζε – ζεξαπεία, ε εθηέιεζε ησλ πξνγξακκάησλ αζθήζεσλ
αξρίδεη κε ηελ πξνεηνηκαζία επαθήο. Μηα ιαλζαζκέλε ή αλεπαξθήο
πξνεηνηκαζία επαθήο κπνξεί λα επηδξάζεη ζηελ ζπλνιηθή ζρέζε ηνπ
παηδηνύ κε ηνλ εθπαηδεπηηθό.
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Ζ προεηοηκαζία επαθής
Γηα ηνλ θαζέλα πνπ δελ γλσξίδεη ην παηδί, πνπ ηνπ παξέρεηαη ε εθπαίδεπζε – ζεξαπεία, ε
εθηέιεζε ησλ πξνγξακκάησλ αζθήζεσλ αξρίδεη κε ηελ πξνεηνηκαζία επαθήο. Μηα ιαλζαζκέλε ή
αλεπαξθήο πξνεηνηκαζία επαθήο κπνξεί λα επηδξάζεη ζηελ ζπλνιηθή ζρέζε ηνπ παηδηνύ κε ηνλ
εθπαηδεπηηθό. Μεξηθέο θνξέο ηίζεηαη ζε ακθηζβήηεζε ζπλνιηθά ε ζπλεξγαζία απηή. Υσξίο νηθεία
ζρέζε κπνξεί ε ζπζηεκαηηθά εμειηζζόκελε αλάπηπμε ηνπ πξνγξάκκαηνο λα παξεκπνδηζηεί ή θαη
λα αλαηξαπεί εληειώο.
Γηα ηελ πξνεηνηκαζία επαθήο ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππόςε, όηη ηα πεξηζζόηεξα παηδηά, ζηα
νπνία θαη αλαθέξνληαη νη αζθήζεηο καο δελ κπνξνύλ λα κηιήζνπλ. Ζ ζρέζε ινηπόλ ζα πξέπεη λα
εμειηρζεί κέζα από άιια «επηθνηλσληαθά θαλάιηα», πέξα από ηε γιώζζα. Σν πώο ζα γίλεη απηό ,
αθήλεηαη ζηελ θξίζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ – ζεξαπεπηή. Καη ηειηθά εμαξηάηαη από ηα ζπλαηζζήκαηα
ηνπ παηδηνύ απέλαληη ζ’ απηόλ.
ην βαζκό, πνπ έρεη επηηεπρζεί ε επαθή, ν εθπαηδεπηηθόο πξνζπαζεί λα εθαξκόζεη κε
πξνζνρή ηα κέηξα,, ηνπο θαλόλεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηηο αζθήζεηο πνπ ν ίδηνο έρεη ζρεδηάζεη.
Παξάιιεια θαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο πνπ ππάξρνπλ, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη παηρλίδηα ή
κνπζηθά όξγαλα γηα λα εληζρύζεη ηηο αλακελόκελεο ζπκπεξηθνξέο. Απηή ε ελίζρπζε επηηπγράλεηαη ,
όηαλ ην παηδί βηώζεη ηελ επηηπρία. (νύιεο 1999)
ηελ ζπλέρεηα αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά δξαζηεξηόηεηεο γηα όινπο ηνπο ηνκείο ηεο
απηόλνκεο δηαβίσζεο θαη ησλ καζεκάησλ γεληθήο παηδείαο. Οη δξαζηεξηόηεηεο απηέο θαηαθηώληαη
πξννδεπηηθά, είηε κεκνλσκέλα είηε ζπλδπαζηηθά, θαη ζα πξέπεη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα λα
επαλαιακβάλνληαη.
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θνπόο ηεο κνπζηθήο αγσγήο είλαη ε νηθνδόκεζε ηεο πξνζσπηθήο ηαπηόηεηαο, ε
θαιιηέξγεηα ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο θαη ε εηνηκαζία γηα ηελ θνηλσληθή δσή.
Μέζα από ηε κνπζηθή θαη ηα παηρλίδηα θίλεζεο ηα παηδηά αλαπηύζζνπλ:
 Tηο δπλάκεηο αληίιεςεο (ρξήζε ησλ αηζζήζεσλ γηα λα αληηιεθζνύκε κία θαηάζηαζε).
 Tελ αύμεζε ηεο ηθαλόηεηαο θίλεζεο (εμάζθεζε ζπλεξγαζίαο κεξώλ ζώκαηνο).
 Σνλ πξνζαλαηνιηζκό ζην πεξηβάιινλ (ε ζρέζε καο κε ην ρώξν).
 Σελ αλάπηπμε απηνπεπνίζεζεο θαη ηόικεο (γλσξηκία κε ηνλ εαπηό καο).
 Σελ εκπεηξία ηεο αίζζεζεο θαη εκπηζηνζύλε ζηελ νκάδα (ακνηβαία επηθνηλσλία θαη
εκπηζηνζύλε κε ηελ νκάδα).
 Σελ θίλεζε σο κέζν έθθξαζεο (επαθή κε ηνλ εαπηό καο θαη κε ηνπο άιινπο).
 Σελ αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο θαη ηνπ απηνζρεδηαζκνύ (δξακαηνπνίεζε, αλαδήηεζε
ιύζεσλ έμσ από ηηο θαλνληθέο παξακέηξνπο).
Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ
Ο εθπαηδεπηηθόο ζα πξέπεη λα δηακνξθώλεη ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο, ώζηε ε κνπζηθή
κάζεζε λα πξνθύπηεη θπζηθά θαη επράξηζηα κέζα από ην παηρλίδη, πνπ απνηειεί κέζν απόθηεζεο
γλώζεσλ, θαζώο θαη δείθηε ηεο γλσζηηθήο αλάπηπμεο ηνπ παηδηνύ (Piaget, 1962). Δπηπιένλ, ζα
πξέπεη λα ιεηηνπξγεί θαη σο εξεπλεηήο, αθνύγνληαο κε πξνζνρή ηα παηδηά, παξαηεξώληαο ηηο
αληηδξάζεηο ηνπο, θαηαγξάθνληαο ηηο ηδέεο ηνπο θαη ζηε ζπλέρεηα επαλαζρεδηάδνληαο ην
θαζεκεξηλό πξόγξακκά ηνπ. Γη’ απηόλ ηνλ ιόγν ε αξρηθή εθπαίδεπζε θαη κειέηε ζρεηηθά κε ηελ
απνηειεζκαηηθή κνπζηθή δηδαζθαιία ζα πξέπεη λα πξνεγνύληαη ηεο εηζόδνπ ηνπ ζηελ ηάμε, αιιά
θαη λα εληζρύνληαη κε επηκνξθσηηθά δηά βίνπ πξνγξάκκαηα.
Ζ ζύγρξνλε παηδαγσγηθή αληίιεςε, πνπ δηακνξθώλεηαη θαη απνηππώλεηαη πηα ζηα
πεξηζζόηεξα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο, δίλεη πεξηζζόηεξν έκθαζε ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο
θαη ιηγόηεξν ζην πεξηερόκελν ησλ ζπνπδώλ. Χο εθ ηνύηνπ, ν εθπαηδεπηηθόο ζα πξέπεη λα
ιεηηνπξγεί σο εκςπρσηήο, ελζαξξύλνληαο ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή όισλ ησλ παηδηώλ,
απειεπζεξώλνληαο ηε δεκηνπξγηθόηεηά ηνπο, δίλνληαο επθαηξίεο γηα ηελ απόθηεζε εκπεηξηώλ,
επηιέγνληαο δξαζηεξηόηεηεο κε λόεκα γηα ηα παηδηά, ρξεζηκνπνηώληαο ην παηρλίδη σο εξγαιείν
κάζεζεο, εμαηνκηθεύνληαο καζεζηαθέο δηαδξνκέο αλάινγα κε ηνλ ξπζκό αλάπηπμεο θάζε παηδηνύ,
δεκηνπξγώληαο ειθπζηηθό πεξηβάιινλ, αλαπηύζζνληαο ζπζηεκαηηθή ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο,
επηδηώθνληαο ηε ζπλεξγαζία κε άιιεο εηδηθόηεηεο.
ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΓΝΧΡΗΜΗΑ ΣΖ ΟΜΑΓΑ
 ην πάησκα είλαη ζθνξπηζκέλα ηόζα θύιια όζα είλαη θαη ηα παηδηά ηεο νκάδαο. Μνπζηθή,
ρνξόο. ε αλύπνπην ρξόλν ζηακαηά ε κνπζηθή θαη ηα παηδηά πεγαίλνπλ ζε έλα θύιιν.
Κάζε θνξά πνπ ζηακαηά ε κνπζηθή αθαηξείηαη θαη έλα θύιιν.
Τιηθά: Υαξηηά, εθεκεξίδεο
Μνπζηθή: Υνξεπηηθή
 Σα παηδηά γίλνληαη δεπγάξηα γηα λα πάξνπλ ζπλέληεπμε ν έλα από ηνλ άιινλ θαη λα κάζνπλ
πιεξνθνξίεο γηα πξάγκαηα πνπ ηνπ αξέζνπλ.
Μνπζηθή: Υξήζε γλσζηνύ κνπζηθνύ ηειενπηηθνύ ζήκαηνο ζηελ αξρή θαη ην ηέινο ηεο
ζπλέληεπμεο
 Σα παηδηά ηξαγνπδάλε ην όλνκά ηνπο θάλνληαο κηα θίλεζε, ε νπνία βαζίδεηαη ζε θάπνην
ραξαθηεξηζηηθό ηνπο θαη ε ππόινηπε νκάδα επαλαιακβάλεη ην όλνκα θαη ηελ θίλεζε.
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Μνπζηθή: Ρπζκηθή κνπζηθή
ΘΔΜΑΣΗΚΔ ΔΝΟΣΖΣΔ
1. ΥΡΟΗΑ
ηότοη
Παξαγσγή ήρνπ από ην ζώκα, ηε θσλή, αληηθείκελα, κνπζηθά όξγαλα. Γηάθξηζε ήρσλ ηνπ
πεξηβάιινληνο θαη άιισλ πεγώλ, ρξήζε κνπζηθώλ νξγάλσλ, αλαγλσξίδνπλ θαη
ηαπηίδνπλ ήρνπο ηεο θύζεο κε ηηο αληίζηνηρεο εηθόλεο, π.ρ. επηιέγνπλ, δείρλνπλ αλάκεζα
ζε εηθόλεο απηήλ ηεο θαηαηγίδαο όηαλ αθνύλε καγλεηνθσλεκέλν ηνλ ήρν ηεο βξνληήο
Γραζηερηόηεηες
 Μίκεζε κε ηε θσλή ηεο θσλήο δώσλ, αλζξώπσλ θαη ήρσλ πνπ παξάγνληαη από δηάθνξεο
ερεηηθέο πεγέο. Παηρλίδηα κε όξγαλα θαη θίλεζε γηα ηε κίκεζε ήρσλ ελόο παξακπζηνύ ηζηνξίαο. ( π.τ. μιμούνηαι ηον αέρα, ηη βροτή, ηη θάλαζζα, ηα μέζα ζσγκοινωνίας κ.η.λ.).
 Γξαθηθή παξηηηνύξα. Βξίζθνπκε καδί κε ηα παηδηά ζρήκαηα πνπ απεηθνλίδνπλ ηνλ ήρν θάζε
νξγάλνπ από ηα θξνπζηά ηεο νξρήζηξαο Orff Π.ρ.

Ξπιάθηα

Σύκπαλν

Σξίγσλν

 Μνπζηθνί ρώξνη. Πξνηξέπνπκε ηα παηδηά λα θαληαζηνύλ όηη βξίζθνληαη ζε έλα ρώξν
πινύζην από ήρνπο. Π.ρ. ζηελ θνπδίλα ελόο εζηηαηνξίνπ. Μαδί κε ηα παηδηά αλαπαξάγνπκε
ήρνπο όπσο ην πιύζηκν ησλ πηάησλ, ην θόςηκν ηνπ θξεκκπδηνύ πάλσ ζην
μύιν, ηελ εμαγσγή ησλ θειιώλ από ηα κπνπθάιηα ηνπ θξαζηνύ.
2. ΔΝΣΑΖ
ηότοη
Αλαγλώξηζε ζηγαλώλ θαη δπλαηώλ ήρσλ
Γραζηερηόηεηες
 πλνδεία κηαο ηζηνξίαο κε ήρνπο, δπλαηνύο ή ζηγαλνύο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αθήγεζήο ηεο. ( π.ρ.
ζπκκεηέρνπκε ζηελ εμηζηόξεζε ελόο παξακπζηνύ παίδνληαο κε ηα ξπζκηθά όξγαλα ηεο ηάμεο ήρνπο
δπλαηνύο - ζηγαλνύο, κεγάινπο -κηθξνύο αλάινγα κε ηα αηζζήκαηα πνπ εηζπξάηηνπλ νη καζεηέο
από ηελ αθήγεζε ).
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 Σν ηνύλει. Υξεζηκνπνηνύκε έλα κνιύβη γηα ηξέλν θαη έλα ηεηξάδην γηα ηνύλει. Σν ηεηξάδην είλαη
ην ηνύλει θαη ην κνιύβη είλαη ην ηξέλν πνπ πεξλάεη κέζα από ην ηνύλει. Όηαλ ην κνπζηθό ηξέλν
είλαη κέζα ζην ηνύλει ν ήρνο είλαη ζηγαλόο, ελώ όηαλ βγαίλεη από ην ηνύλει ν ήρνο είλαη δπλαηόο.
 Μνηξάδνπκε ηα όξγαλα ζηα παηδηά. Έλα παηδί βγαίλεη από ηελ ηάμε θαη νη ππόινηπνη θξύβνπλ έλα
αληηθείκελν κέζα ζηελ ηάμε. Όηαλ ην παηδί κπαίλεη ζηελ ηάμε ηνπ εμεγνύλ όηη ζα ην βνεζήζνπλ λα
βξεη ην θξπκκέλν αληηθείκελν παίδνληαο ζηα όξγαλα ζηγά ή δπλαηά. Όζν ην παηδί πιεζηάδεη ζην
αληηθείκελν ηόζν ηα όξγαλα ζα δπλακώλνπλ ηελ έληαζε, θαη όζν ζα απνκαθξύλεηαη ηόζν ζα
παίδνπλ πην ζηγά.
3. ΣΑΥΤΣΖΣΑ
ηότοη
Καηαλόεζε αξγνύ – γξήγνξνπ
Γραζηερηόηεηες
 Απεηθόληζε ηεο ηαρύηεηαο κε δσγξαθηέο. (π.ρ. ππθλέο δσγξαθηέο γηα ήρνπο γξήγνξνπο ή
δσγξαθηέο αξαηέο γηα ήρνπο αξγνύο).
 Μίκεζε ηεο θίλεζεο ησλ αλζξώπσλ, δώσλ, εξγαζηώλ, κέζσλ ζπγθνηλσλίαο θ.η.ι.
 Κηλεηηθέο, ξπζκηθέο δξαζηεξηόηεηεο κε ρξήζε παξνηκηώλ ή ηξαγνπδηώλ θαη αιιαγέο ζηελ
ηαρύηεηα.
 Γξακαηνπνίεζε ηζηνξηώλ π.ρ. Σα γελέζιηα ηνπ ιηνληαξηνύ
4. ΓΗΑΡΚΔΗΑ
ηότοη
Να κάζνπλ λα δηαθξίλνπλ ην κεγαιύηεξν από ην κηθξόηεξν ζε δηάξθεηα ήρν θαη λα ηνπο
απεηθνλίδνπλ κε ζύκβνια, λα απνθηήζνπλ ηελ ηθαλόηεηα λα ειέγρνπλ ηελ αλεμάξηεηε θίλεζε
ησλ κειώλ ηνπ ζώκαηνο θαη λα ηα ζπγρξνλίδνπλ, λα κπνξνύλ λα δηαθξίλνπλ ηε δηάξθεηα ηνπ
ήρνπ από ηε ζησπή ηνπ ( Παύζε).
Γραζηερηόηεηες
 Παηρλίδηα γηα λα παξάγνπλ κε βησκαηηθό ηξόπν ήρνπο κεγάιεο θαη κηθξήο δηάξθεηαο. (π.ρ. ήρνη
από μπιάθηα - θαζηαληέηεο είλαη κηθξήο δηάξθεηαο ελώ ήρνη από ηξίγσλα - παηίληα είλαη κεγάιεο
δηάξθεηαο ).
 Βησκαηηθά παηρλίδηα γηα ηελ αληηζηνίρεζε δύν κηθξόηεξσλ ζε δηάξθεηα ήρσλ κε έλαλ
κεγαιύηεξεο δηάξθεηαο.
 Σα παηδηά μαπιώλνπλ θάησ θαη αλαπλένπλ. Απηή ε αλαπλνή θηλεί ην ζώκα. Σν αηζζάλνληαη
αθνπκπώληαο ην ρέξη ηνπο ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ ζώκαηόο ηνπο. εθώλνληαη θαη πεξπαηνύλ
ζύκθσλα κε ην ξπζκό ηεο αλαπλνήο ηνπο.
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 Αγάικαηα – κνπζείν. Γείρλνπκε ζηα παηδηά εηθόλεο από κνπζεία θαη αγάικαηα. Σα παηδηά
παίξλνπλ ζπγθεθξηκέλε ζηάζε ζαλ αγάικαηα ζε κνπζείν θαη παξακέλνπλ. Μόιηο λπρηώζεη, ζβήλεη
ην θσο, θεύγεη ν θύιαθαο θαη ηα παηδηά – αγάικαηα μππλνύλ θαη αξρίδνπλ λα θηλνύληαη. Ο
θύιαθαο επηζηξέθεη θαη ηα παηδηά πξέπεη λα μαλαβξνύλ ηελ αξρηθή ηνπο ζέζε.
5. ΤΦΟ
ηότοη
Να κπνξνύλ λα θαηαλννύλ ηηο έλλνηεο ςειά θαη ρακειά ζην ρώξν.
Γραζηερηόηεηες
 Δθκάζεζε απιώλ ηξαγνπδηώλ βαζηζκέλσλ αξρηθά ζε δύν, ζε ηξεηο θαη ζηαδηαθά κέρξη πέληε
ήρνπο.
 Πεξηγξαθή κε θηλήζεηο ηνπ ζώκαηνο ή κε δσγξαθηθή ηεο κεισδηθήο γξακκήο ελόο ηξαγνπδηνύ.
(π.ρ. ηξαγνπδώληαο έλα ηξαγνύδη θηλνύλ πάλσ, θάησ ή πιάγηα ην ρέξη ηνπο αλάινγα ην πώο θηλείηαη
ε κεισδία ηνπ ηξαγνπδηνύ).
 Σαμηλόκεζε ησλ νξγάλσλ ηεο ηάμεο ζε εθείλα πνπ έρνπλ νμύ ήρν (π.ρ. ηξίγσλν) θαη ζε εθείλα
πνπ έρνπλ βαζύ ήρν (π.ρ. ηακπνπξίλν).
 Βπζόο – Γε – Οπξαλόο. Σα παηδηά αθνύλ ηξία κνπζηθά θνκκάηηα. Σα παηδηά ρνξεύνπλ ζε ηξία
αληίζηνηρα επίπεδα (βπζόο, γε, νπξαλόο).
Ο ρνξόο ηνπ βπζνύ: ζην πάησκα ζπξηά ζαλ πιάζκαηα ηνπ βπζνύ.
Ο ρνξόο ηεο γεο: όξζηνη ζε ζπλερή επαθή κε ην πάησκα.
Ο ρνξόο ηνπ νπξαλνύ: όξζηνη ζηηο κύηεο, κε πεδήκαηα, ηα ρέξηα ςειά.
Μνπζηθή: Βπζνύ - Albioni, Adagio, Γεο – πξηάθη, Οπξαλνύ – S.Saens, Δλπδξείν από ην
θαξλαβάιη ησλ δώσλ.
6. ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΜΟΤΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ
 Μαξάθεο κε θνπηηά, βάδνληαο κέζα όζπξηα θαη θιείλνληαο ηα κε θνιιεηηθή ηαηλία.
 Σύκπαλα από θνλζέξβεο, ηηο αλνίγνπκε από ην έλα κέξνο, βάδνπκε θαιά ηελησκέλν κπαιόλη θαη
ην θιείλνπκε κε θνιιεηηθή ηαηλία.
 Μνκπίι. ε κία θξεκάζηξα θξεκάκε δηάθνξα αληηθείκελα όπσο θνπηάιηα, πιαζηηθά πνηήξηα,
βίδεο.
 Μπνπθαιόθσλν. Παίξλνπκε 5-7 κπνπθάιηα θαη βάδνπκε ιίγν λεξό ζην έλα, ιίγν παξαπάλσ ζην
άιιν θ.ν.θ.
 Απιόο ηνπ Παλόο κε θαιάκηα θνκκέλα ζε δηαθνξεηηθά κεγέζε θαη δεκέλα κεηαμύ ηνπο.
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7. ΔΝΟΡΥΖΣΡΧΖ
 Υσξίδνπκε ηα παηδηά ζε νκάδεο κε βάζε ηα όξγαλα πνπ έρνπκε. Σύκπαλα, καξάθεο, ηξίγσλα,
πηάηα, μπιάθηα, ληέθηα. Δπηιέγνπκε έλα ηξαγνύδη θαη απνθαζίδνπκε ζε πνηα ιέμε ή ζπιιαβή ησλ
ζηίρσλ ζα παίμεη ε θάζε νκάδα.
 Δπηιέγνπκε έλα νξρεζηξηθό θνκκάηη θαηά πξνηίκεζε κε ελαιιαγέο έληαζεο θαη ηέκπν. Σα
παηδηά παίδνπλ κε ηα δηθά ηνπο όξγαλα ηηο ελαιιαγέο ηεο κνπζηθήο. Σα παηδηά κε ηε βνήζεηά καο
γξάθεη κηα γξαθηθή παξηηηνύξα, ρξεζηκνπνηώληαο ζρήκαηα αλάινγα κε ηνλ ήρν θάζε νξγάλνπ.
8. ΑΤΣΟΥΔΓΗΑΜΟ
 Γεκηνπξγία ηζηνξηώλ κε εηθόλεο. Σα παηδηά αθνύλ κία κνπζηθή κε αιιαγέο έληαζεο ή ηέκπν κέζα
ζηε θόξκα ηεο. Εεηάκε από ηα παηδηά λα θαληαζηνύλ από ηε κνπζηθή πνπ αθνύλ κία εηθόλα ή κία
κηθξή ηζηνξία, όπνπ ππνγξακκίδεηαη απηή ε αιιαγή ζηε κνπζηθή θόξκα. ηε ζπλέρεηα ηα παηδηά
ληύλνπλ κνπζηθά ηελ εηθόλα ή ηελ ηζηνξία παίδνληαο κε ηα κνπζηθά όξγαλα.
Μνπζηθή: Ζ αξρή ηεο 5εο πκθσλίαο ηνπ Beethoven.
9. ΣΡΑΓΟΤΓΗ
Σν ηξαγνύδη απνηειεί κία από ηηο ζπνπδαηόηεξεο κνπζηθέο δεμηόηεηεο, θαζώο ε θωλή είλαη
ην πξώην ≪κνπζηθό όξγαλν≫ κε ην νπνίν ζα πεηξακαηηζηεί θάζε παηδί. ην πιαίζην ηεο Μνπζηθήο
Αγσγήο ην ηξαγνύδη, εθηόο από κέζν δεκηνπξγηθήο έθθξαζεο, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη σο
κέζν γηα ηελ θαηαλόεζε θαη εκπέδσζε κνπζηθώλ ελλνηώλ (όπσο έληαζε, ηνληθό ύςνο, ερόρξσκα,
θηι.), γηα ηελ εμάζθεζε ηεο αθνήο θαη γηα ηελ αλάπηπμε ηεο κνπζηθήο αληίιεςεο. Μέζα από ηελ
ελαζρόιεζή ηνπ κε ην ηξαγνύδη ην παηδί κπνξεί λα εμεξεπλήζεη κηα πνηθηιία θσλεηηθώλ ήρσλ, λα
αλαπηύμεη θσλεηηθό έιεγρν θαη λα έξζεη ζε επαθή κε έλα πνηθίιν ξεπεξηόξην από ηελ παηξίδα καο,
αιιά θαη από άιινπο κνπζηθνύο πνιηηηζκνύο. πρλά ην ηξαγνύδη ρξεζηκνπνηείηαη ζε ζπλδπαζκό
θαη κε άιιεο κνπζηθέο δξαζηεξηόηεηεο, όπσο ε θίλεζε, νη δεκηνπξγηθέο εξγαζίεο, ην παίμηκν
νξγάλσλ.
Προηάζεης γηα ηελ θαιύηερε δηδαζθαιία ηοσ ηραγοσδηού.
 Σξαγνπδάκε όιν ην ηξαγνύδη. πδεηάκε κε ηα παηδηά ηελ ππόζεζε ηνπ ηξαγνπδηνύ.
Γείρλνπκε εηθόλεο, εμεγνύκε ηηο άγλσζηεο ιέμεηο, απαληάκε ζε ηπρόλ απνξίεο ηνπο.


Σξαγνπδάκε μαλά θαζαξά επηκέλνληαο ζηηο «δύζθνιεο» ιέμεηο, ζηεθόκαζηε ζε ιέμεηο κε
«παξάμελε» ληνπηνιαιηά, καζαίλνπκε ζηα παηδηά λα ζέβνληαη ηε γιώζζα καο θη
επηκέλνπκε ζην λα αξζξώλνληαη ζσζηά νη ιέμεηο. Εεηάκε από ηα παηδηά λα ηξαγνπδήζνπλ
καδί καο.



Δπηκέλνπκε ζηηο δύζθνιεο κνπζηθά θξάζεηο.



Παίδνπκε κοσζηθή ζθσηαιοδροκία κε ηα παηδηά: έλα-έλα παηδί, κε ηε ζεηξά, ιέεη κηα
θξάζε. Όηαλ ηειεηώζεη ην ηξαγνύδη, ην επαλαιακβάλνπκε καδί κε ηα παηδηά από ηελ αξρή.
Έηζη, όια ηα παηδηά ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα ηξαγνπδήζνπλ κόλα ηνπο ηνπιάρηζηνλ κία
θξάζε. Ζ ζπγθεθξηκέλε πξόηαζε γηα ηξαγνύδη θαη παηρλίδη ηνλώλεη ηελ απηνπεπνίζεζε,
βνεζά ηα παηδηά λα κάζνπλ ηα ιόγηα, λα ζπγθεληξώλνληαη, λα μέξνπλ πνηα θξάζε ζα
ηξαγνπδήζνπλ ή πόηε ζα είλαη ε ζεηξά ηνπο. Σξαγνπδάκε ην ηξαγνύδη κε θηλήζεηο, κε
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ρηππήκαηα ζην ζώκα, κε ζπλνδεία θξνπζηώλ. Έπεηηα ηξαγνπδάκε ςηζπξηζηά, δπλαηά, αξγά,
γξήγνξα θαη ζε θάζε επαλάιεςε παίδνπκε δηαθνξεηηθά παηρλίδηα, γηα λα κελ θνπξάδνληαη
ηα παηδηά:
α. Σξαγνπδάκε δπλαηά όινη καδί ηελ πξώηε θξάζε, ςηζπξηζηά ηε δεύηεξε, από κέζα καο ηελ
ηξίηε θαη δπλαηά ηελ ηέηαξηε
β. Σξαγνπδώληαο όινη καδί ιέκε «ζηνπ» ζε θάπνην ζεκείν
ηνπ ηξαγνπδηνύ, κεηξάκε έλα κέηξν παύζεο θαη δεηάκε από ηα παηδηά λα ζπλερίζνπλ, ώζηε
λα δηαπηζηώζνπκε αλ θξάηεζαλ ηνλ ζσζηό ηόλν. Φηηάρλνπκε θαη εκείο αλάινγα παηρλίδηα.


Σξαγνπδάκε εξσηήζεηο θη απαληήζεηο: ηη είδα ζηνλ δξόκν, ηη θάλσ ηώξα, ηη κνπ αξέζεη,
πνην βηβιίν αγαπώ, ηη θξνύην πξνηηκώ θηι. Απηέο νη κηθξέο θξάζεηο κπνξνύλ λα
ηξαγνπδεζνύλ ζε νπνηνλδήπνηε ηόλν ή κε νπνηαδήπνηε κεισδία. Αλ ηα παηδηά
δπζθνιεύνληαη, ρξεζηκνπνηνύκε κνηίβα από ηξαγνύδηα πνπ μέξνπλ, κέρξη λα αξρίζνπλ λα
δεκηνπξγνύλ δηθά ηνπο.
Πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζνπκε ηα παηδηά λα αλαγλσξίδνπλ ηηο θξάζεηο ζηα ηξαγνύδηα πνπ μέξνπλ,
θηλνύκαζηε ζηνλ ρώξν επηλνώληαο κηθξέο «ρνξνγξαθίεο» γηα θάζε ηξαγνύδη.
Ζ θσζούλα. Εεηάκε από ηα παηδηά λα ηξαγνπδήζνπλ ρσξίο ιόγηα ρξεζηκνπνηώληαο κία ζπιιαβή
π.ρ. ια. Όηαλ κπνξέζνπλ λα ην ηξαγνπδάλε κε (ια), αλνίγνπκε ηα ρέξηα καο θαη δεηάκε από ηα
παηδηά λα ιέλε ην ηξαγνύδη δπλαηά θαη θιείλνληαο ηα ρέξηα λα ην ιέλε ζηγά.
Απηέο νη ελαιιαγέο γίλνληαη ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ηνπ ηξαγνπδηνύ. ηελ αξρή, ζηα
ρσξίζκαηα ησλ πξνηάζεσλ. Αξγόηεξα, κπνξνύκε λα θάλνπκε ελαιιαγέο ζε ιηγόηεξν αλακελόκελα
ζεκεία ηνπ ηξαγνπδηνύ. Δπίζεο, κπνξνύλ λα γίλνπλ ζηαδηαθά ελαιιαγέο ηεο έληαζεο (crescendodiminuendo) αλνίγνληαο θαη θιείλνληαο ηα ρέξηα αξγά.
10. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ ΜΟΤΗΚΖ ΑΛΛΧΝ
ΛΑΧΝ
ηότοη
Να γλσξίζνπλ ηε κνπζηθή ηνπ ηόπνπ ηνπο, ηα ήζε θαη ηα έζηκα, ηνπηθά ηξαγνύδηα, ηνπηθέο
θνξεζηέο ζε ζπλδπαζκό κε δξαζηεξηόηεηεο από ην κάζεκα ηεο γεσγξαθίαο, ηεο γιώζζαο, ηεο
ηζηνξίαο, ησλ καζεκαηηθώλ.
Γραζηερηόηεηες
Γεωγραθία
 Γείρλνπκε ζηα παηδηά ην ράξηε ηεο Διιάδαο αλαθέξνπκε ηα πην γλσζηά γεσγξαθηθά
δηακεξίζκαηα θαη ηα δείρλνπκε ζην ράξηε, αθνύκε όινη καδί παξαδνζηαθά ηξαγνύδηα θάζε
πεξηνρήο, βιέπνπκε θσηνγξαθίεο κε παξαδνζηαθά όξγαλα θάζε πεξηνρήο, θαζώο θαη ηηο
παξαδνζηαθέο θνξεζηέο θάζε πεξηνρήο.
Μαθεδνλία: Mήιν κνπ θόθθηλν, Γεξαθίλα, Νηανύιηα, Ενπξλάδεο.
Ήπεηξνο: Μσξή θνληνύια ιεκνληά, Γηάλλε κνπ ην καληήιη ζνπ, θιαξίλν, βηνιί, ζαληνύξη.
Πεινπόλλεζνο: Μαληήιη θαιακαηηαλό, Σζαθώληθνο, θιαξίλν, βηνιί.
Κπθιάδεο: Λπγαξηά, Νηάξη Νηάξη, , βηνιί, ιαγνύην.
ηεξεά Διιάδα: Έλαο αεηόο, , θινγέξα, ληανύιη, δνπξλάο.
Δπηάλεζα: Σν ηξαγνύδη ηεο ξνύγαο, καληνιίλν.
Κξήηε: Πεληνδάιεο, ιύξα, ιαγνύην, ηακπνπξάο.
 Αληηζηνηρίδνπλ παξαδνζηαθά όξγαλα κε ηηο αληίζηνηρεο πεξηνρέο.
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Γιώζζα
 Αληηζηνηρίδνπλ ηελ εηθόλα ηνπ νξγάλνπ ή ηεο πεξηνρήο κε ηελ αληίζηνηρε θαξηέια κε ην όλνκα.
 Παδι. Μπνξνύκε λα πιαζηηθνπνηήζνπκε θαξηέιεο κε ηα νλόκαηα ησλ παξαδνζηαθώλ νξγάλσλ
θαη κε ηίηινπο από παξαδνζηαθά ηξαγνύδηα, λα ηα θόςνπκε ζε ζπιιαβέο θαη ηα παηδηά λα
πξνζπαζήζνπλ λα ηα ελώζνπλ.
Ηζηορία.
Σα παξαδνζηαθά ηξαγνύδηα σο αλαπαξαζηάζεηο ηνπ παξειζόληνο αληαλαθινύλ ηε δσή ησλ
αλζξώπσλ εθείλεο ηεο επνρήο. Μέζα από ηα ηξαγνύδηα καζαίλνπκε γηα ηε δσή παιαηόηεξσλ
ρξόλσλ, ηηο ζπλήζεηεο ηνπο, ηα ηξαγνύδηα πνπ είραλ γηα θάζε γεγνλόο.
Γάκνο - ήκεξα γάκνο γίλεηαη
Ναλνύξηζκα - Άζηξαςε ε αλαηνιή
Σαρηάξηζκα - Σάρηη, ηάρηη
Υξηζηνύγελλα. - Υξηζηνύγελλα Πξσηνύγελλα, Ξάλζε
Γηνξηαζηηθά - Παηλέκαηα θη επρέο γηα ηε λνηθνθπξά
Παηρλίδη, Σξάκπα ηξακπαιίδνκαη, Πηπνληό (Λέζβνο)
Γισζζνδέηεο - Ο ηδίηδηξαο, Μαληέκαηα
Γπλαηθείεο απαζρνιήζεηο - Γεξαθίλα (Μαθεδνλία)
Πιύζηκν ξνύρσλ - Κάησ ζην γηαιό (Βόξεην Αηγαίν)
Άλδξεο λαπηηθνί - Θαιαζζάθη (Γσδεθάλεζα)
Κηελνηξνθία - Σώξα είλαη Απξίιεο θαη ραξά
Μπισλάδε - Λεβέληε κπισλά
Έξσηαο - Ση ΄ζεια θαη ζ΄αγαπνύζα (Μαθεδνλία)
Πάζρα - Πάλσ ζηελ θνύληα θάηζαλε (Μπηηιήλε)*
*(Πνιίηεο,Ν. 1991. Εκλογή από ηα ηραγούδια ηοσ ελληνικού λαού. Διιεληθά Γξάκκαηα)

Οη αληίζηνηρεο δξαζηεξηόηεηεο κπνξνύλ λα γίλνπλ θαη γηα ηελ παξαδνζηαθή κνπζηθή άιισλ
ιαώλ.

11.

ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΜΟΤΗΚΖ

Ζ Βπδαληηλή κνπζηθή θαη νη Βπδαληηλνί ύκλνη είλαη αλαπόζπαζην θνκκάηη ηεο ζξεζθείαο
καο θαη ηεο παξάδνζήο καο.
Μπνξνύκε λα θέξνπκε ζε επαθή ηα παηδηά κε:
 ηνπο Βπδαληηλνύο ύκλνπο θαη λα ηα ζπλδέζνπκε κε ηηο ζξεζθεπηηθέο καο ενξηέο. Σξνπάξηα
Υξηζηνπγέλλσλ, Υαηξεηηζκνί, Σξνπάξηα Πάζρα, Θενθάλεηα, Απνιπηίθηα.
 ηε βπδαληηλή κνπζηθή θιίκαθα (πα, βνπ, γα, δη, θε, δσ, λε)
 λα αθνύζνπλ ζξεζθεπηηθά ηξαγνύδηα
 λα δεκηνπξγήζνπλ ηε δηθή ηνπο πξνζεπρή (Λόγηα-Μνπζηθή)
 λα δείμνπκε βπδαληηλά κνπζηθά βηβιία
 λα δείμνπκε ηα ζύκβνια ηεο βπδαληηλήο κνπζηθήο

12.

ΓΡΑΜΑΣΟΠΟΗΖΖ

ηότοη
Σα παηδηά κέζα από ηε δξακαηνπνίεζε αλαπηύζζνπλ ηε θαληαζία ηνπο θαη ηε δεκηνπξγηθόηεηά
ηνπο. Δθθξάδνληαη κε ηε θσλή ηνπο, απηνζρεδηάδνπλ, ζπλεξγάδνληαη, παίξλνπλ απνθάζεηο,
κνηξάδνπλ επζύλεο, νξγαλώλνπλ από θνηλνύ ηε δξακαηνπνίεζε.
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Δλδεηθηηθά παρακύζηα
 Ο θπξ Βνξηάο
 Ο θπλεγόο πνπ έγηλε βαζηιόπνπιν
 Πνην είλαη ην γιεγνξόηεξν πξάκα ζηνλ θόζκν
 Παληξεύνπλε ηνλ θάβνπξα
Ο κσιωλάς θαη ηα θαιηθαληδαράθηα
Πρόζωπα
ηοσ έργοσ

Υαραθηερηζηηθά
ηοσ έργοσ

Ζτεηηθή
επέλδσζε

Ο κπισλάο
Σν πξώην θαιηθαληδαξάθη
Σα πνιιά θαιηθαληδαξάθηα
Σν κνπιάξη

Μπέξηα από άζπξν ραξηί γθνθξέ
Μπέξηα από καύξν ραξηί γθνθξέ
Μπέξηα από καύξν ραξηί γθνθξέ
Γθξίδν θνκκάηη ύθαζκα

Σύκπαλα
Κνπδνπλάθηα
Κνπδνπλάθηα
Φσλή: ηηη -ααα

13.

ΡΤΘΜΗΚΑ ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ

ηότοη
Δθκάζεζε απιώλ ξπζκώλ κε θύξην ζηόρν ηε ζπγθέληξσζε θαη ην ζπληνληζκό.
Γραζηερηόηεηες
 Υηππνύλε ξπζκηθά ην ηακπνπξίλν όηαλ ιέλε ή όηαλ αθνύλε γλσζηέο ιέμεηο ή νλόκαηα.
 Λέλε ξπζκηθά ή ρηππνύλε ξπζκηθά ηα ρέξηα ηνπο ζην όλνκα θάζε νξγάλνπ.
 Μηκνύληαη απιό ξπζκό (έλα ρηύπεκα – παύζε – δύν ζπλερόκελα ρηππήκαηα) αξρηθά ρηππώληαο
ηα ρέξηα ηνπο θαη αξγόηεξα ηα θξνπζηά όξγαλα.
 Κάλνπλ θηλεηηθέο αζθήζεηο ζύκθσλα κε ηνλ ξπζκό (ηξέρνπλ όηαλ ρηππάεη γξήγνξα ην ηύκπαλν,
πεξπαηνύλ όηαλ ρηππάεη αξγά, ζηακαηνύλ όηαλ δελ ρηππάεη).
 Μηκνύκελνη ηνλ εθπαηδεπηηθό, «θπζάλε» ζηα πλεπζηά κε απιό ξπζκό (έλα – παύζε – δύν,
ζπλερόκελα).
 Κάλνπλ θηλεηηθέο αζθήζεηο ζύκθσλα κε ηελ έληαζε ηνπ πλεπζηνύ: θηλνύληαη ήξεκα όηαλ αθνύλε
θινγέξα (θιάνπην θιαξίλν) λα παίδεη ζηγαλά, θηλνύληαη κε γξήγνξν ξπζκό όηαλ απμάλεηαη ε
έληαζε.
 Δμαζθνύληαη ζην «ζηακαηώ»- «μεθηλώ» όηαλ αθνινπζνύλ έλα ξπζκό θαη ζην «παίδσ δπλαηά /
ζηγά». ηακαηνύλ λα θηλνύληαη όηαλ παύεη ε κνπζηθή θαη ζπλερίδνπλ όηαλ μαλαξρίδεη. Καηαλννύλ
κεηά από πνιιέο επαλαιήςεηο όηη ε έληαζε απμάλεηαη αλάινγα κε ηελ δύλακε πνπ «θπζάεη» ην
πλεπζηό.
14. ΓΝΧΡΗΜΗΑ ΜΔ ΣΟΤ ΤΝΘΔΣΔ ΥΑΣΕΗΓΑΚΗ, ΜΟΕΑRT, BEETHOVEN,
VIVALDI
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15.

ΜΑΡΗΑ ΚΑΛΛΑ

Γραζηερηόηεηες
 Να έξζνπλ ζε επαθή κε ηνπο θιαζηθνύο ζπλζέηεο,
 Να αθνύζνπλ γλσζηά έξγα ηνπο,
 Να δνπλ θσηνγξαθίεο κε ηνπο ζπλζέηεο,
 Να δνπλ θσηνγξαθίεο κε κνπζηθέο παξηηηνύξεο,
 Να δνπλ εηθόλεο από ηε ρώξα ηελ νπνία θαηάγνληαη,
 Να δνπλ DVD κε νξρήζηξα
 Να ζπλδπάζνπλ πίλαθεο δσγξαθηθήο κε π.ρ. ηηο Σέζζεξηο Δπνρέο ηνπ Vivaldi. Γηαιέγνπκε 4
πίλαθεο δσγξαθηθήο. Εεηάκε από ηα παηδηά λα βξνπλ έλαλ ηίηιν γηα ηνλ θαζέλα. Μεηά ηνπο
βάδνπκε λα αθνύζνπλ απνζπάζκαηα από ηηο Σέζζεξηο Δπνρέο θαη λα ζπλδπάζνπλ ηελ θάζε
κνπζηθή κε ηνλ θάζε πίλαθα.
ΟΡΓΑΝΧΖ ΥΧΡΟΤ
Ζ νξγάλσζε ηνπ ρώξνπ απνηειεί ζέκα κείδνλνο ζεκαζίαο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή
εθαξκνγή ησλ κνπζηθώλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. Σν εξγαζηήξην ζα πξέπεη
λα είλαη εμνπιηζκέλν κε απαξαίηεηα πιηθά όπσο:
κοσζηθά όργαλα ηοσ εκπορίοσ ,
ασηοζτέδηα κοσζηθά όργαλα θαη ετογόλα αληηθείκελα,
CD player θαη ζσιιογή CD,
θάρηες εηθοληθώλ/γραθηθώλ αλαπαραζηάζεωλ,
σιηθά γηα θαηαζθεσές ασηοζτέδηωλ οργάλωλ,
βηβιία κε ηραγούδηα, παρακύζηα ή ηζηορίες, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηα καζήκαηα.
Κξνπζηά αθαζόξηζηνπ ηνληθνύ ύςνπο (ρεηξνηύκπαλα, μπιάθηα, γνύληκπινθ, καξάθεο, πηαηίληα,
ηξίγσλα, θνπδνπλάθηα, θηι.), θξνπζηά θαζνξηζκέλνπ ηνληθνύ ύςνπο (μπιόθσλα, κεηαιιόθσλα,
θακπαλάθηα, θηλεηέο ξάβδνη), κνπζηθό όξγαλν γηα ηε ζπλνδεία ησλ ηξαγνπδηώλ από ηνλ
εθπαηδεπηηθό (όπσο πηάλν, αξκόλην, θηζάξα).
Όιεο νη δξαζηεξηόηεηεο κπνξνύλ λα ηξνπνπνηεζνύλ, λα εκπινπηηζηνύλ, λα απινπζηεπηνύλ
θαη λα δηακνξθσζνύλ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο ηάμεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ παηδηώλ.
ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΑ ΣΡΑΓΟΤΓΗΑ
ΠΑΗΓΗΚΑ ΣΡΑΓΟΤΓΗΑ ΓΗΑ ΣΑ ΓΟΜΖΜΔΝΑ ΣΜΖΜΑΣΑ
ΓΖΜΟΣΗΚΑ- ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΑ
ΜΖΛΟ ΜΟΤ ΚΟΚΚΗΝΟ
ΔΝΑ ΝΔΡΟ ΚΤΡΑ- ΒΑΓΓΔΛΗΧ
ΘΑΛΑΑΚΗ ΜΟΤ
ΜΔ ΣΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΣΑ ΝΔΡΑ
Ζ ΣΡΑΣΑ ΜΑ Ζ ΚΟΤΡΔΛΟΤ
ΣΕΗΒΑΔΡΗ
Ο ΜΔΝΟΤΖ
ΣΡΗΑ ΠΑΗΓΗΑ ΒΟΛΗΧΣΗΚΑ
ΜΑΝΣΖΛΗ ΚΑΛΑΜΑΣΗΑΝΟ θιπ
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ΔΠΔΣΔΗΑΚΑ
ΣΖ ΖΜΑΗΑ
ΒΑΕΔΗ Ο ΝΣΟΤΣΔ
ΔΝΑ ΣΟ ΥΔΛΗΓΟΝΗ
ΠΑΗΓΗΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΠΑΗΓΗΑ
ΚΟΡΟΗΓΟ ΜΟΤΟΛΗΝΗ
ΣΟ ΑΚΚΟΡΝΣΔΟΝ
ΣΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ
ΔΗΜΑΣΔ ΓΤΟ
ΛΗΓΟ ΑΚΟΜΑ
Ο ΛΔΒΔΝΣΖ
ΣΑ ΚΑΚΟΣΡΑΥΑΛΑ ΒΟΤΝΑ
ΣΑ ΚΛΔΦΣΟΠΟΤΛΑ
ΒΔΡΒΑΗΝΗΧΣΗΑ
ΝΑ ΖΣΑΝΔ ΣΟ 21
ΔΥΔΣΔ ΓΔΗΑ ΒΡΤΟΤΛΔ
ΘΟΤΡΔΗΟ θιπ
ΥΡΗΣΟΤΓΔΝΝΗΑΣΗΚΑ
ΑΓΗΑ ΝΤΥΣΑ
Ο ΣΤΜΠΑΝΗΣΖ
ΥΗΟΝΗΑ ΣΟ ΚΑΜΠΑΝΑΡΗΟ
ΡΟΤΝΣΟΛΦ
ΞΑΝΑ ΣΖΝ ΑΡΥΖ
ΚΑΛΑΝΣΑ ΑΠΟ ΓΗΑΦΟΡΔ ΠΔΡΗΟΥΔ
ΠΑΔΗ Ο ΠΑΛΗΟ Ο ΥΡΟΝΟ
ΣΡΗΓΧΝΑ- ΚΑΛΑΝΣΑ θιπ
ΓΔΝΗΚΟΤ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ
ΓΔΗΑ ΟΤ ΥΑΡΑ ΟΤ ΒΔΝΔΣΗΑ
ΣΡΑΒΑ ΜΠΡΟ
ΓΛΑΡΟ
ΝΣΔΗ ΒΡΔ ΓΑΗΓΑΡΑΚΟ
ΓΑΡΤΦΑΛΛΟ ΣΟ ΑΤΣΗ
ΑΥ ΒΡΔ ΠΑΛΗΟΜΗΟΦΟΡΗΑ
ΦΟΤΣΑ ΚΛΑΡΧΣΖ
Ζ ΜΑΡΓΑΡΗΣΑ Ζ ΜΑΡΓΑΡΧ
ΒΑΡΚΑ ΣΟ ΓΗΑΛΟ
ΥΑΡΣΗΝΟ ΣΟ ΦΔΓΓΑΡΑΚΗ
ΥΔΡΗΑ ΦΖΛΑ
Α Υ ΘΑΛΑΑ ΜΟΤ ΚΟΣΔΗΝΖ
Ο ΠΗΟ ΚΑΛΟ Ο ΜΑΘΖΣΖ
ΔΗ ΣΟΝ ΑΦΡΟ ΣΖ ΘΑΛΑΑ
ΟΗ ΘΑΛΑΗΔ ΜΟΤ ΟΗ ΥΑΝΣΡΔ θιπ
Ο ΠΑΛΗΑΣΟ
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