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ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΙΛΟΥ «Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ» - ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΑΠΟ ΤΗ 

ΓΕΝΝΗΣΗ ΩΣ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ 

ΤΑΞΗ Α΄, Β΄, Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 

(Αν ο αριθμός των μαθητών 

υπερβαίνει τους 20 

αιτιολογήστε γιατί) 

 

20 

 

ΣΤΟΧΟΙ *Να εκλάβουν οι μαθητές  τα τραγούδια ως μέσο 

έκφρασης, αυτοβελτίωσης και καλλιτεχνικής 

δημιουργίας. 

*Η προετοιμασία, η ενθάρρυνση και η ανάπτυξη 

του ενδιαφέροντος για την τέχνη της μουσικής και 

της σκηνικής της παρουσίασης. 

*Η καλλιέργεια των δεξιοτήτων και των κλίσεων 

των συμμετεχόντων. 

*Η κατανόηση ότι το τραγούδι ήταν σε παλιότερες 

εποχές αναπόσπαστο στοιχείο της ζωής και της 

καθημερινότητας των ανθρώπων. 

*Η κατάρτιση όσων σκέφτονται να ασχοληθούν με 

το συγκεκριμένο αντικείμενο σε πρακτικό και 

θεωρητικό επίπεδο. 

*Η διάσπαση της προσοχής των μαθητών σε δύο 

αντικείμενα (τραγούδι – σκηνική δράση). 



ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ/ΔΡΑΣΕΩΝ 

Για το σχολικό έτος 2012-2013 θα διδαχθούν: 

-Εισαγωγή στην τεχνική της διαφραγματικής 

αναπνοής (πρακτικές ασκήσεις). 

-Μουσικά παιχνίδια για την καλλιέργεια της 

φωνής και της μουσικής αντίληψης των μαθητών. 

-Στάση του σώματος στο τραγούδι και ασκήσεις 

για να αποκτήσουν τα παιδιά επαφή με τη φωνή 

και το σώμα τους σε σχέση με το χώρο και την 

υπόλοιπη ομάδα. 

-Θεατρικά παιχνίδια για την προετοιμασία των 

μαθητών στη σκηνική δράση. 

-Συνεργαζόμενες Τέχνες και Επιστήμες (Θέατρο,  

Γεωγραφία, Ιστορία, Λαογραφία). 

-Επιλογή και εκμάθηση των τραγουδιών ανάλογα 

με τη θέση τους στον κύκλο της ζωής 

(νανουρίσματα, ταχταρίσματα, παιδικά τραγούδια, 

του έρωτα, του αρραβώνα, του γάμου, της 

ξενιτιάς, μοιρολόγια). 

-Αυτοσχεδιασμός. 

-Παρακολούθηση σχετικών σεμιναρίων ή 

μαθημάτων από ειδικούς . 

-Παρακολούθηση σχετικών παραστάσεων. 

ΩΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ 2 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ -Η διδάσκουσα διευκολύνει τους μαθητές με 

διδακτικό υλικό (κάθε μορφής) και επιπλέον  

υποδεικνύει την αναζήτησή του. 

-Προβολή διαφανειών ή ταινιών. 

-Ακροάσεις τραγουδιών από CDs – Youtube. 

-Χάρτης της Ελλάδας. 

-Μουσικά – θεατρικά παιχνίδια. 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ Ο κύκλος μαθημάτων ολοκληρώνεται με την 

παρουσίαση του υλικού σε σχετική εκδήλωση με 

τη δραματοποιημένη παρουσίαση των τραγουδιών.  



ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ 

κ.λπ. 

-Μουσεία (Λαϊκών Μουσικών Οργάνων, 

Λαογραφικά, κ.ά.). 

-Λύκειο Ελληνίδων. 

-Καλλιτεχνικός Οργανισμός «Δόμνα Σαμίου». 

-Καλλιτεχνικός Οργανισμός «Δώρα Στράτου». 

-Βιβλιοθήκη Μεγάρου Μουσικής Αθηνών. 

ΑΛΛΟ - 

 

 

 


