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ΑΝΔΡΕ Α ΠΡ Ι ΟΝΑ  

Ο Ααα!!! και τα πασχαλινά δώρα 

Ρςϊυξι ςξσ παιυμιδιξϋ  

 • η καλλιέογεια ςχμ τχμημάςχμ α, ε,  ι,  ξ, χπ ακξσρςικά 

εοεθίρμαςα και η  αμςιρςξίυηρη  ςξσπ με ςα αμάλξγα 

γοάμμαςα.  

•  ξ μελχδικϊπ ποξραμαςξλιρμϊπ ρυεςικά με ςη διάκοιρη ςξσ 

ςξμικξϋ ϋφξσπ.   

• η καλλιέογεια ςηπ οσθμικήπ αγχγήπ. 

Διδακςική ποξρέγγιρη 

Διαβάζξσμε ρςα παιδιά ςημ ιρςξοία:  

Οι άγιεπ μέοεπ ςηπ γιξοςήπ ςξσ Πάρυα πληριάζξσμ. 

 Ο τίλξπ μαπ ξ Αααα!!! έυει  διπλή υαοά! Απόφε θα έοθει 

η μξμά και θα ςξσ τέοει ςα Παρυαλιμά δώοα. Ο Αααα!!! είμαι 

εμθξσριαρμέμξπ, γιαςί κάθε Παρυαλιά η  μξμά ςξσ τέομει  

εκπληκςικά  δώοα. Ζ μαμά, όμχπ, ςξμ ρσμβξσλεύει μα πάει μα 

κξιμηθεί γιαςί η ώοα ήδη έυει πεοάρει. Αύοιξ, θα είμαι η πξιξ 

καςάλληλη μέοα για μα υαοεί ςα δώοα ςξσ νεκξύοαρςξπ. 

 Ο Ααα!!!  πξσ νέοει πόρξ ρημαμςική είμαι η νεκξύοαρη, 

για μα είμαι δσμαςόπ, γεοόπ και ένσπμξπ, ςοέυει γοήγξοα ρςξ 

κοεβάςι ςξσ… 

Λια μύυςα με όμξοτα όμειοα πεομά και ςξ επόμεμξ 

ποχιμό η μξμά ςξμ επιρκέπςεςαι γεμίζξμςαπ εκπλήνειπ ςξ 

δχμάςιό ςξσ. Ένι μεγάλα υοχμαςιρςά πακέςα ςσλιγμέμα με 

κόκκιμεπ κξοδέλεπ ςξμ πεοιμέμξσμ για μα ςα αμξίνει! 

Ο  τίλξπ μαπ ξ Αααα!!!  όμχπ έυει ιδιαίςεοξ ςοόπξ μα 

εκδηλώμει ςξμ εμθξσριαρμό όςαμ ςξσ τέομξσμ δώοα. Ιαι αμ 

όλξι μαπ ρσμήθχπ κάμξσμε ΑΑΑΑ!!! Ή ΩΩΩΩ!!, ξ Αααα!!! 

υοηριμξπξιεί ςξ ςελεσςαίξ γοαμμαςάκι από κάθε παιυμίδι για μα 

αματχμήρει ςημ έκπληνή ςξσ. Για ακξύρςε… 

© ΔΔΜΑΠΔ / GAPMET 

ISSN 1790-773Υ 

 

 

 

 

 

 

Ανδπέαρ Ππιονάρ 

Δθπαηδεπηηθφο ΠΔ16 

 

Ο Αλδξέαο Πξηνλάο είλαη Πηπρηνχρνο 
Σκήκαηνο Μνπζηθψλ πνπδψλ ηεο ρνιήο 
Καιψλ Σερλψλ ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο,  
Γηπισκαηνχρνο δεμηνηερλίαο πηάλνπ κε ηνλ 
Νηθφια Αζηξηλίδε, ηειεηφθνηηνο ηνπ βαζηθνχ 
Μνπζηθνπαηδαγσγηθνχ θχθινπ ζπνπδψλ 
KODALY θαη έρεη παξαθνινπζήζεη ην 
κνλνεηή θχθιν εξγαζηεξίνπ 
κνπζηθνζεξαπείαο ηεο Νηφξαο Φαιηνπνχινπ. 
Δξγάδεηαη απφ ην 1996-ζήκεξα σο Μφληκνο 
Δθπαηδεπηηθφο Μνπζηθήο Αγσγήο (Π.Δ. 16) 
ζηελ Δθπαηδεπηηθή Πεξηθέξεηα Νίθαηαο-
Πεηξαηά. Σν 2009 ήηαλ κέινο ηεο νκάδαο 
αμηνινγεηψλ ηνπ Π.Η. γηα ηα δηδαθηηθά 
εγρεηξίδηα Μνπζηθήο Αγσγήο Α΄θαη Β΄ 
Γεκνηηθνχ. Απφ ην 1999-ζήκεξα Γηεπζχλεη 
ηελ Παηδηθήο Υνξσδίαο θαη Οξρήζηξαο ORFF 
ζην Χδείν Υ.Α.Ν. Νίθαηαο θαη απφ ην 2004-
ζήκεξα είλαη Μφληκνο ζπλνδφο πηάλνπ θαη 
θαιιηηερληθφο ζπλεξγάηεο ζηα ρνξσδηαθά 
ζχλνια ηεο Αλδξηθήο Υνξσδίαο Νίθαηαο. 
Δίλαη Γελ. Γξακκαηέαο ηεο Έλσζεο 
Δθπαηδεπηηθψλ Μνπζηθήο Αγσγήο 
Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (ΔΔΜΑΠΔ), 
Μέινο ηεο Διιεληθήο Έλσζεο γηα ηε Μνπζηθή 
Δθπαίδεπζε.(ΔΔΜΔ), Μέινο ηεο πληαθηηθήο 
Δπηηξνπήο ηεο ΔΔΜΑΠΔ γηα ην επηζηεκνληθφ 
πεξηνδηθφ Μνπζηθή ε Πξώηε Βαζκίδα. θαη 
ρξεκάηηζε Μέινο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 
Δθπαηδεπηηθψλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

Νίθαηαο 2006-2008.  
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- Έυξσμε ποξεςξιμάρει ςξμ πίμακα ςηπ ςάνηπ με ςιπ αμςίρςξιυεπ εικϊμεπ ςχμ παιυμιδιόμ. 

- Ρςη ρσμέυεια αμαπαοιρςξϋμε τχμηςικά ςιπ λένειπ, υοηριμξπξιόμςαπ μϊμξ ςξ ςελεσςαίξ 

γοάμμα απϊ ςιπ παοακάςχ λένειπ. Τοξμςίζξσμε μα ακξλξσθξϋμε ςξ ςξμικϊ ϋφξπ πξσ 

σπξδεικμϋξσμ ςα ςξνάκια με ςευμική glissando23.                                                                      

 Για ςη λένη παπξύςρια ςοαγξσδάμε : - αααα, με κίμηρη ςηπ τχμήπ απϊ φηλϊ 

ςξμικϊ ϋφξπ ρε υαμηλϊςεοξ και δείυμξσμε ςασςϊυοξμα και με ςξ υέοι αλλά και 

με ςξ ρόμα ςημ κίμηρη. 

Ιαλξϋμε ςα παιδιά μα μαμςέφξσμ ςξ παιυμίδι. 

 Για ςη λένη λαμπάδεπ ςοαγξσδάμε :εεεεπ, με κίμηρη ςηπ τχμήπ απϊ υαμηλϊ 

ςξμικϊ ϋφξπ ρε φηλϊ, και αμςίρςξιυη κίμηρη ρόμαςξπ.  

 Για ςη λένη μπάλα, κοαςξϋμε ρςαθεοά ςξ αααα και βαδίζξσμε πλάγια ρε εσθεία 

γοαμμή. Αμάλξγεπ ιδέεπ βοίρκξσμε και για ςιπ άλλεπ καςαλήνειπ. 

       

Οα-πξϋ-ςρια                λα-μπά-δεπ                     κξ-κξ-οά-κι                          ασ-γό      

    

Λπά-λα                      ρξ-κξ-λά-ςεπ                  κξϋ-κλεπ                        Ιξσ-δξσ-μά-κια    

 

- Λϊλιπ ςα παιδιά καςαμξήρξσμ ςη διαδικαρία, μπξοξϋμε μα ειράγξσμε ςξ ρσγκεκοιμέμξ 

παιυμίδι με ςξ οσθμικϊ ςοαγξϋδι και παλαμάκια:  

                      Λέρα ρςξ κξσςάκι   (ςι –ςι, ςι- ςι, α,  α )24
      

                      Έμα παιυμιδάκι         (ςι –ςι, ςι –ςι, α, α)      

                                          Σι μα είμ’ ασςό;         

- Ιαλξϋμε έμα παιδί μα αμαλάβει ςξ οϊλξ ςξσ εκπαιδεσςικξϋ. Κέμε οσθμικά ϊλξι μαζί ςξ 

παοαπάμχ ςοαγξσδάκι εμφσυόμξμςαπ ςημ ςάνη και ςξ παιδί, διαλέγξμςαπ κοστά έμα 

παιυμίδι απϊ ςξμ πίμακα, ςξ παοξσριάζει ρςημ ςάνη με ςξμ ίδιξ ςοϊπξ πξσ ςξ 

παοξσριάραμε κι εμείπ, σπξδεικμϋξμςαπ έμα άλλξ παιδί για μα απαμςήρει. 

- ςαμ απαμςήρει ρχρςά, ϊλη η ςάνη ςοαγξσδά οσθμικά επιβεβαιόμξμςαπ ςημ απάμςηρη: 

                                            

 

23
 Glissando: Γλίρςοημα ςηπ τχμήπ. 

24
 Πσθμικέπ ρσλλαβέπ ςξσ Λξσρικξπαιδαγχγικξϋ ρσρςήμαςξπ Kodaly, για ςημ καςαμϊηρη ςηπ οσθμικήπ απϊδξρηπ 

μιαπ τοάρηπ. 
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                                       Λποάβξ βοήκαμε ρχρςά,  (ςι- ςι, ςι- ςι, ςι- ςι, α)   

                                       ςξ δχοάκι ασςϊ  παιδιά. 

                                       Λποάβξ βοήκαμε ρχρςά 

                                           Εήςχ μαπ παιδιά!             

        

- Ρε πεοίπςχρη λαμθαρμέμηπ απάμςηρηπ, ξ ποόςξπ μαθηςήπ ςξ ναμαδείυμει ρςημ ςάνη εμό 

αμαζηςά κάπξιξμ άλλξ παιδί για μα ςξσ απαμςήρει. 



ΜΟΥΣΙΚΗ
ΣΕ ΠΡΩΤΗ
ΒΑΘΜΙΔΑ

ISSN 1790-773Χ


	Ο Ααα!!! και τα πασχαλινά δώρα

