
Μαξγαξίηα Κνχζνπ 

Μνπζηθνιφγνο – εθπαηδεπηηθφο κνπζηθήο 

Σει. 210 2432518, 6987343734 

Email: kousmarg@otenet.gr 

 

 

 

 

Περίληυη 

 

Ζ πξνζέγγηζε - θνηλσληθνπνίεζε ησλ παηδηψλ κε ηδηαίηεξεο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο επηηεχρζεθε κέζα απφ ηε ζπλχπαξμε ησλ ηξηψλ ηερλψλ ηεο αηζζεηηθήο 

αγσγήο: ηνπ ζεάηξνπ, ηεο κνπζηθήο θαη ησλ εηθαζηηθψλ. Μέζα απφ ηελ 

θαηαζθεπή θνπηαιφθνπθιαο,  ηε δεκηνπξγία απηνζρέδηνπ παξακπζηνχ θαη ηε 

κνπζηθή επέλδπζή ηνπ, νη καζεηέο αλέπηπμαλ ηε θαληαζία ηνπο, θαζψο επίζεο 

θαη ηηο θαιιηηερληθέο πηπρέο ηνπ εαπηνχ ηνπο. Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο πσο  

ε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ καζεηψλ είρε θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ θαηαζθεπή ησλ 

θνπηαιφθνπθισλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ νη θνπηαιφθνπθιεο απέθηεζαλ ηδηαίηεξε 

κνξθή θαη μερσξηζηή ηδηφηεηα. Ηδηαθνξεηηθφηεηα έγηλε δχλακε γηα ηελ επίιπζε 

ησλ πξνβιεκάησλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζην παξακχζη. 

 

 

 

Βαζική δομή ζτεδίοσ μαθήμαηος: 
1
 

1. Αλάθιεζε ηεο πξνεγνχκελεο γλψζεο-δξαζηεξηφηεηαο κέζα απφ ην παηρλίδη. 

2. Αθφξκεζε: πξφθιεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο κε δηάθνξα πιηθά θαη κέζα, φπσο 

έλα κνπζηθφ φξγαλν, ξνχρα γηα ηελ θνχθια, κνπζηθή κε παηγληψδε 

ραξαθηήξα θ. α.. 

3. ηφρνη. 

4. Τιηθά θαη κέζα. 

5. Πνξεία δηδαζθαιίαο: νη θάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο (γλσξηκία, ρξεζηκφηεηα 

θνπηάισλ, θαηαζθεπή – παξακχζη, κνπζηθή επέλδπζε). 

6. Αμηνιφγεζε: εξσηήζεηο γηα ην πψο ηνπο θάλεθαλ νη δξαζηεξηφηεηεο, ηη 

παηρλίδηα παίμακε, ηη κνπζηθή αθνχζακε, εξσηήζεηο γηα ηνπο ήξσεο θαη ην 

παξακχζη, επαλάιεςε θάπνηαο δξαζηεξηφηεηαο, πνηα πιηθά γλσξίζακε θ. α.. 
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ΜαξγαξίηαΚνχζνπ 

Μνπζηθνιφγνο – εθπαηδεπηηθφο κνπζηθήο 

 

 

ΣΑ ΕΩΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΤΝ ΓΡΑΖ 

Μία θνπηαινθνπθινζεαηξηθή παξάζηαζε κεκνπζηθή επέλδπζε 

 

 

Ο ζρεδηαζκφο ηεο θαηλνηφκνπ δξάζεο ζηεξίρηεθε ζηελ νκαδνζπλεξγαηηθή 

κάζεζε, ηε βησκαηηθή θαη δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε, ζηνλπεηξακαηηζκφ, ηελ απηελέξγεηα 

θαη ηνλ απηνζρεδηαζκφ. Κχξηνο ζθνπφο ήηαλ λα αλαπηχμνπλ νη καζεηέο ηε θαληαζία 

ηνπο θαη λα θνηλσληθνπνηεζνχλ κέζσ ηεο θαηαζθεπήο ησλ θνπηαιφθνπθισλ, κέζσ ηνπ 

παηρληδηνχ κε απηέο θαη κέζσ ηεο κνπζηθήο σο ελεξγεηηθήο θαη παζεηηθήο αθξφαζεο. 

 Δίλαη γεληθά γλσζηφ πσο ην παηρλίδη απνηειεί πξσηαξρηθφ κέζν έθθξαζεο, 

αλαθάιπςεο θαη δεκηνπξγηθφηεηαο. Σν παηδί κέζσ ηνπ παηρληδηνχ καζαίλεη λα 

αιιειεπηδξά κέζα ζηελ νκάδα, λα αληηιακβάλεηαη ην ζψκα ηνπ, λα παξαηεξεί, λα βηψλεη 

θαηαζηάζεηο θαη ζπλαηζζήκαηα θαη λα ελεξγνπνηεί ηε θαληαζία ηνπ. 

Οη ζηφρνη πνπ ηέζεθαλ γηα ην πξφγξακκα αθνξνχζαλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο 

Αηζζεηηθήο Αγσγήο, δειαδή Μνπζηθή, Θεαηξηθή Αγσγή θαη Δηθαζηηθά θαη ήηαλ νη εμήο: 

 

ηφρνη κνπζηθήο αγσγήο (απφ ην Γηαζεκαηηθφ Δλληαίν Πιαίζην Πξνγξάκκαηνο 

πνπδψλ θαη ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα): 

 

 Να αλαπηχμνπλ ζεηηθή ζηάζε θαη αγάπε πξνο ηε κνπζηθή. 

 Να ηξαγνπδνχλ νκαδηθά δηάθνξα ηξαγνχδηα. 

 Να αλαγλσξίδνπλ θαη λα ηαπηίδνπλ εηθφλεο κε ήρνπο. 

 Να αθνχλ πξνζεθηηθά δηάθνξα είδε κνπζηθήο. 

 Να αθνχλ κε ζπγθέληξσζε. 

 Να εθθξάδνπλ ζπλαηζζήκαηα ηξαγνπδψληαο έλα θάζκα ηξαγνπδηψλ πνπ 

πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο. 

 

Γεδνκέλνπ φηη ην θνπθινζέαηξν αλήθεη ζηνλ ηνκέα ηεο ζεαηξηθήο αγσγήο, 

αμηνπνηήζεθαλ νη παξαθάησ ζηφρνη ηεο. 

 

ηφρνη ζεαηξηθήο αγσγήο(απφ ην Γηαζεκαηηθφ Δλληαίν Πιαίζην Πξνγξάκκαηνο 

πνπδψλ θαη ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα) 

 Να εμσηεξηθεχζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο κέζσ ηεο θνχθιαο. 

 Να εληαρζνχλ ζηελ νκάδα θαη λα ζπλεξγάδνληαη αξκνληθά. 
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 Να αλαπηχμνπλ ηηο γισζζηθέο θαη εθθξαζηηθέο δπλαηφηεηεο: αθήγεζε, 

πεξηγξαθή, δηάινγν, ζπδήηεζε 

 Να αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο θαη δηάζεζε γηα ζπλεξγαζία, θνηλσληθή ζπκκεηνρή 

θαη ειεπζεξία. 

 Να αλαπηχμνπλ ηθαλφηεηεο γηα δεκηνπξγηθή έθθξαζε. 

 Να θνηλσληθνπνηεζνχλ κέζα απφ ηνπο δηαιφγνπο. 

 

ηφρνη εηθαζηηθψλ: (απφ ην Γηαζεκαηηθφ Δλληαίν Πιαίζην Πξνγξάκκαηνο 

πνπδψλ θαη ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα 

 

 Να ρξεζηκνπνηνχλ κε θαληαζία  δηαθνξεηηθά πιηθά γηα λα θαηαζθεπάδνπλ 

κηθξναληηθείκελα. 

 Να εθθξάδνπλ ζχληνκα ζθέςεηο θαη πξνηηκήζεηο 

 Να πεηξακαηίδνληαη θαη λα ζπλδπάδνπλ πιηθά θαη ρξψκαηα. 

 Να παξαηεξνχλ, λα πεξηγξάθνπλ θαη λα εθθξάδνπλ ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο. 

 Να  αλαπηχμνπλ ηε ιεπηή θηλεηηθφηεηα. 

 

ην πξφγξακκα ζπκκεηείραλ καζεηέο ειηθίαο απφ 9-14 εηψλ πνπ εληάζζνληαη ζην 

θάζκα ηνπ απηηζκνχ, καζεηέο κε λνεηηθή πζηέξεζε, ΓΔΠ-Τ θαη ζχλδξνκν Down. Κνηλά 

ραξαθηεξηζηηθά ζρεδφλ φισλ ησλ καζεηψλ ηεο νκάδαο ήηαλ ε δπζθνιία ζηελ 

πξνζαξκνγή, ε δηάζπαζε πξνζνρήο, νη έληνλεο ςπρνζσκαηηθέο δηαηαξαρέο θαζψο θαη 

δηαηαξαρέο ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπο.   

Ζ ηδέα ηεο θνχθιαο πξνέθπςε απφ έλα παηδί, φηαλ παξαηήξεζα πσο βξήθε ηπραία 

ζηελ ηάμε κηα θνχθια θαη άξρηζε λα παίδεη κφλν ηνπ, λα εθθξάδεηαη θαη λα αιιάδεη ην 

ερφρξσκα ηεο θσλήοηνπ θαη ηηο γθξηκάηζεο ηνπ πξνζψπνπ ηνπ.  

Ζ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο πινπνηήζεθε ζηελ αίζνπζα κνπζηθήο κε ηα 

απαξαίηεηα πιηθά θαη επνπηηθά κέζα, φπσο: κνπζηθά φξγαλα, πιηθά θαηαζθεπψλ, παληά, 

cd player, ςεθηαθή θσηνγξαθηθή κεραλή, βηληενθάκεξα θαη ππνινγηζηή.  

Ζ πνξεία ηεο δξάζεο ρσξίζηεθε ζε ηέζζεξηο θάζεηο
2
:Ζ πξψηεθάζε αθνξνχζεζηε 

γλσξηκία ησλ παηδηψλ κέζα απφ κνπζηθνθηλεηηθά παηρλίδηα, θαζψο θαη ζηε γλσξηκία 

ηνπο κε ηα πιηθά γηα ηηο θαηαζθεπέο πνπ ήηαλ ηνπνζεηεκέλα ζηα ζξαλία. Παξάιιεια 

γηλφηαλ αθξφαζε θιαζηθήο κνπζηθήο (θπξίσο Mozart). 

ηε δεχηεξεθάζεέγηλε ζπδήηεζε γηα ηε ρξήζε ησλ μχιηλσλ θνπηάισλ πνπ 

έθεξαλ ηα παηδηά ζηελ ηάμε.Οξηζκέλα απάληεζαλ θπξηνιεθηηθά θαη ζεψξεζαλ πσο ε 

ρξήζε ηεο θνπηάιαο ήηαλ γηα καγείξεκα.Μεηά απφ δηθέο κνπ εξσηήζεηο ζθέθηεθαλ θαη 

άιιεο ρξήζεηο, φπσο «λα δείξσ ην δηπιαλφ κνπ» ή «λα μχζσ κε ηελ πηξνχλα ηελ πιάηε 

κνπ». Άιια παηδηά είπαλ πσο κπνξνχζαλ λα ηελ θάλνπλ κάγν, άλζξσπν αθφκα θαη δψν. 

                                                 
2
 Βι. αλαιπηηθά ηηο θάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζην παξάξηεκα. 
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Έπεηηα, βιέπνληαο ζηνλ ππνινγηζηή έηνηκεο θνπηαιφθνπθιεο, ζθέθηεθαλ πσο 

κπνξνχλ λα θαηαζθεπάζνπλ θαη εθείλα ηηο δηθέο ηνπο θνχθιεο θαη λα παίμνπλ κε απηέο. 

ηε ζπλέρεηα μαλαπαξνπζηάζηεθαλ νη θνπηαιφθνπθιεο ζηνλ ππνινγηζηή  γηα 

παξαηήξεζε θαηπαξαθίλεζε ηδεψλ. Με απηή ηε δηαδηθαζία φια ηα παηδηά πήξαλ 

νξηζκέλα ζηνηρεία, παξάιιεια φκσο δεκηνχξγεζαλ ηνπο δηθνχο ηνπο ήξσεο κε γλψκνλα 

ηε θαληαζίαηνπο. 

ηελ ηξίηεθάζε μεθίλεζε ε θαηαζθεπή ηεο θνχθιαο. Υξεζηκνπνίεζαλ αξθεηά 

πιηθά κε πινχζηα ρξψκαηα. Σν ζεκαληηθφηεξν πνπ ζπλέβε ζε απηή ηε θάζεήηαλ ην 

γεγνλφο πσο έδσζαλ ζηηο θνχθιεο ηνπο ηδηαίηεξε κνξθή θαημερσξηζηή ηδηφηεηα. Κάζε 

ήξσαο είρε θάηη «δηαθνξεηηθφ» π.ρ. ν Μάγνο κε ηα κπιε θξύδηα, ν ιύθνο κε ηα θηεξά, ν 

ρξσκαηηζηόο ηίγξεο. 

Σν παξακχζη δεκηνπξγήζεθε κε βάζε ηα δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

πξσηαγσληζηψλ θαη ε εμέιημή ηνπ θαζνξίζηεθε απφ ην γεγνλφο φηη ε ιχζε δφζεθε 

εμαηηίαο ηεο δηαθνξεηηθφεηαο ηνπ θαζελφο. Ζ δηαθνξεηηθφηεηα έγηλε δχλακε. 

Αο πνχκε ηψξα ιίγα ιφγηα γηα ην παξακχζη. 

Ζ ηζηνξία δηαδξακαηίδεηαη ζην δάζνο ηεο Κνπηαινρψξαο. Κεληξηθφο ήξσαο είλαη 

ν θαθφο Γξάθνπιαο πνπ ζέιεη λα θάλεη θαθφ ζηελ Πξηγθίπηζζα. Σα δψα ηνπ δάζνπο 

καζαίλνπλ ην κπζηηθφ θαη αλαιακβάλνπλ δξάζε. 

 Σν θάζε δψν, κε ηε «δηαθνξεηηθή» δχλακή ηνπ, ζπκβάιιεη ζην λα ληθεζεί ν 

Γξάθνπιαο. Όκσο ζηα παηδηά δελ άξεζε ην βίαην ηέινο θαη απνθάζηζαλ λα ξίμνπλ ην 

Γξάθνπια ζηνλ «ληελεθέ ηεο αγάπεο», γηαηί «όπνηνο πέζεη κέζα ζε απηόλ, ηξώεη ηα γιπθά 

ηεο αγάπεο, γίλεηαη θαιόο θαη δε ζέιεη λα θάλεη πηα θαθό ζε θαλέλα». 

Καη ηώξα ώξα γηα κνπζηθή! Ήξζε ε ζηηγκή λα επελδχζνπκε ην παξακχζη κε 

κνπζηθή, αλάινγα κε ηελ ηζηνξία, ηηο ελαιιαγέο ησλ ξφισλ θαη ηα ζπλαηζζήκαηα.ηελ 

ηέηαξηε θάζε άθνπζαλπξνζεθηηθά δηάθνξα είδε κνπζηθήο θαη πξνζπάζεζαλ λα ηα 

ζπλδέζνπλ κε ηηο θάζεηο ηνπ παξακπζηνχ. ην ζεκείν απηφ ππήξρε αξθεηφ ρηνχκνξ, 

γέιην, δηαθσλίεο θαη επράξηζην θιίκα κέζα ζηελ ηάμε. Ζ ζεηξά ησλ κνπζηθψλ 

θνκκαηηψλ θαζνξίζηεθε απφ ηα ίδηα ηα παηδηά. Ζ κνπζηθή ππήξρε παληνχ. ηελ αξρή, ζε 

θάζε ζθελή, κεηά απφ ηελ εκθάληζε ηνπ θάζε ήξσα θαη θπζηθά ζην ηέινο, φπνπ 

ηξαγνχδεζαλ φια ηα παηδηά καδί θξαηψληαο ην θαζέλα ηελ θνχθια ηνπ. 

Φηάζακε ζην απνηέιεζκα ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ζ ηειηθή παξάζηαζε θαη... 

«παξακύζη ζ’ αξρηλήζεη». 

Ζ ζθεληθή παξνπζία ησλ παηδηψλ ήηαλ εληππσζηαθή θαη δνκεκέλε. Ζ αγσλία 

ηνπο γηα ηελ επηηπρή παξνπζίαζε κπξνζηά ζην θνηλφ ήηαλ πνιχ έληνλε αιιά επράξηζηε 

θαη απνδείρζεθε επνηθνδνκεηηθή. Δίρε σο απνηέιεζκα ηνλ απηνζρεδηαζκφ ησλ ξφισλ 

απφ θάπνηα παηδηά πνπ είραλ μεράζεη ηα ιφγηα ηνπο, θαζψο θαη ηε ζπγθέληξσζε ηεο 

πξνζνρήο ηνπο ζην έξγν πνπ θαινχληαλ λα παξνπζηάζνπλ. Πεξίκελαλ ηε ζεηξά ηεο 

εκθάληζήο ηνπο, ρσξίο λα δεκηνπξγνχλ εληάζεηο, ςηζχξνπο θαη ζπξσμίκαηα θαη ηα 

βιέκκαηά ηνπο ήηαλ πξνζεισκέλα κηα ζηνπο ζεαηέο θαη κηα ζε κέλα πεξηκέλνηαο ηελ 
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επηβεβαίσζε θαη ηελ επηβξάβεπζή ηνπο.Μεηά ηε ιήμε ηεο παξάζηαζεο δέρηεθαλ κε πνιχ 

επραξίζηεζε θαη ελζνπζηαζκφ ηα ρεηξνθξνηήκαηα θαη ηα ζπγραξεηήξηα ησλ ζεαηψλ. 

πγθηλεηηθφ ήηαλ ην γεγνλφο πσο νη γνλείο εμεπιάγεζαλ επράξηζηα κε παηδηά 

ηνπο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνεηνηκαζίαο γχξηδαλ ζην ζπίηη ραξνχκελα, δηεγψληαο ηνπο 

ηηο δξάζεηο πνπ έθαλαλ ζην ζρνιείν. Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο πσο, ηα ίδηα ηα 

παηδηά, ηελ επφκελε ρξνληά ζπκφληνπζαλ κε ελζνπζηαζκφ ηελ παξάζηαζε θαη φιε ηε 

δηαδηθαζία ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

Ζ αηζζεηηθή αγσγή έθεξε έλα δηαθνξεηηθφαέξα ζην ζρνιείν θαη άιιαμε ηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ.Απέθηεζαλ απηνπεπνίζεζε, δεκηνχξγεζαλ θηιίεο θαη 

αλαθάιπςαλ θαιιηηερληθέο πηπρέο ηνπ εαπηνχ ηνπο. 

Δπίζεο, έκαζαλ λα αθνχλ πξνζεθηηθά δηάθνξα είδε κνπζηθήο θαη λα ηξαγνπδνχλ 

κε θαζαξή έθθξαζε ηνπ ιφγνπ. Ήξζαλ ζε επαθή κε ηε ζεαηξηθή παξαγσγή 

(θνπθινζέαηξν) σο θαηαζθεπαζηέο, ζελαξηνγξάθνη, ζθελνζέηεο θαη θνπθινπαίρηεο. 

Αθφκε, δηαπίζησζαλ εκπεηξηθά θαη ηα ηδηαίηεξα γλσξίζκαηα ηνπ δξακαηηθνχ θεηκέλνπ, 

ην δηάινγν, ηηο ζθεληθέο νδεγίεο, ην πξφβιεκα θαη ηε ιχζε, ηε δξάζε θαη ην ξφιν
3
. 

Σέινο, αλέπηπμαλ ην θαηαζθεπαζηηθφ ηνπο έλζηηθην κέζα απφ ην παηρλίδη, ηελ θίλεζε 

θαη ηε ρεηξνηερλία (Dewey)
4
.  

Ζ δηαθνξεηηθφηεηα θάζε θνχθιαο ρξεζίκεπζε σο δχλακε θαη ιχζε γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ παξνπζηάζηεθε ζηα δψα. Πψο αληηιήθζεθαλ ηα 

παηδηά απηή ηε δηαθνξεηηθφηεηα; Γηαηί έδσζαλ ζηνπο ήξσέο ηνπο ζηνηρεία δηαθνξεηηθά 

απφ εθείλα πνπ έρνπλ ηα πξαγκαηηθά δψα θαη νη άλζξσπνη; Γηαηί ε ιχζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο δφζεθε απφ ηα δηαθνξεηηθά δψα; Μήπσο ηα παηδηά ήζειαλ λα πνπλ ή λα 

απνδείμνπλ θάηη; Μήπσο θάπνηα απφ ηα ζηνηρεία απηά πήγαδαλ απφ ηνπο εαπηνχο ηνπο 

θαη θαζξέπηηδαλ ηα δηθά ηνπο εξσηήκαηα, πξνβιήκαηα, πξνβιεκαηηζκνχο, αγσλίεο, αιιά 

θαη ιχζεηο; 

Σέινο, ζαλ ζπκπέξαζκα, κεηά ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, θαηαιήγσ πσο 

ε κνπζηθή θαη ε θνχθια κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ζεξαπεπηηθά ζε παηδηά κε απηηζκφ 

θαη έληνλεο ςπρνζσκαηηθέο δηαηαξαρέο, ζε παηδηά κε δηαηαξαρέο ιφγνπ θαη 

ζπκπεξηθνξάο θαη κε πξνβιήκαηα πξνζαξκνγήο. Ζ κνπζηθή(θπξίσο ηνπ Mozart) έρεη 

ηελ  ηδηφηεηα λα ειαηηψλεη ζηεξεφηππεο ζπκπεξηθνξέο θαη λα πξνθαιεί εξεκία
5
, θαζψο 

επίζεο κπνξεί λα απμήζεη θαη ην δείθηε επθπταο
6
. «Η θνύθια ρξεζηκνπνηείηαη από ην 

παηδί ζα κέζν γηα λα ζηείιεη κελύκαηα πνπ αθνξνύλ ηηο αλάγθεο θαη ηηο επηζπκίεο ηνπ. 

Μέζα από απηή ζα εθθξαζηεί θαη ζα εθηνλσζεί ζπλαηζζεκαηηθά»
7
. 

                                                 
3
ΓΔΠΠ Θεάηξνπ ζζ. 158, 163 

4
Γαλαζζήο-Αθεληάθεο 1993:106. 

5
Καξηαζίδνπ 2004α:115. 

6
αθαιάθ 2004:187. 

7
Παξνχζε 1998:16. 
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Παράρηεμα 1 

 

Πξώηε θάζε: 

Αθνξά ζηε γλσξηκία ησλ παηδηψλ κέζσ κνπζηθνθηλεηηθψλ παηρληδηψλ. 

ε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο (6 κήλεο), ζηελ αξρή θάζε δηδαθηηθήο ψξαο νη 

καζεηέο ζπκκεηείραλ ζε κνπζηθνθηλεηηθά παηρλίδηα πνπ ζηφρν είραλ ηε γλσξηκία ησλ 

καζεηψλ θαη ηε ζπκκεηνρή θαη αιιειεπίδξαζή ηνπο ζηελ νκάδα. Δπίζεο, κέζα απφ απηά 

ηα παηρλίδηα επηηεχρζεθαλ επηκέξνπο ζηφρνη ηεο κνπζηθήο αγσγήο, φπσο λα γλσξίδνπλ 

θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ απιά θξνπζηά θαη κεισδηθά κνπζηθά φξγαλα, λα αθνχλ θαη λα 

αληαπνθξίλνληαη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο ζε δηαθνξεηηθνχο ήρνπο θαη ζε ξπζκηθά 

πξφηππα, λα αληαπνθξίλνληαη ζηε ζησπή, ζηε δπλακηθή θαη ηε ξπζκηθή αγσγή. 

Δλδεηθηηθά αλαθέξσ θάπνηα απφ ηα παηρλίδηα. 

Παηρλίδηα γλσξηκίαο: 

1. Καζφκαζηε ζε θχθιν θαη αθήλνπκε κηα ζέζε θελή. Σν παηδί πνπ έρεη δεμηά ηνπ 

ηελ θελή ζέζε ηξαγνπδάεη ξπζκηθά: ε ζέζε δεμηά κνπ είλαη αδεηαλή! Έια......, λα 

θάηζνπκε καδί!. Απηφ επαλαιακβάλεηαη κέρξη λα ζεθσζνχλ φια ηα 

παηδηά.
8
(θνηλσληθνπνίεζε, ξπζκηθφ πξφηππν, γλσξηκία) 

2. Με θαηάιιειε κνπζηθή ππφθξνπζε, ηα παηδηά θηλνχληαη ζην ρψξν. Μφιηο 

ζηακαηήζεη ε κνπζηθή, ν παηδαγσγφο δίλεη εληνιή λα ζρεκαηίζνπλ δεπγάξηα θαη 

λα πεη ν θαζέλαο ζην ηαίξη ηνπ ην φλνκά ηνπ. ηε ζπλέρεηα κφιηο ν παηδαγσγφο 

ρηππήζεη κία θνξά ην ηακπνπξίλν, ηφηε ην θάζε παηδί πξέπεη λα πεη ην φλνκα ηνπ 

δεπγαξηνχ ηνπ. πλερίδεη ε κνπζηθή θαη επαλαιακβάλεηαη ην ίδην κε ηε 

δεκηνπξγία δηαθνξεηηθψλ δεπγαξηψλ (γλσξηκία, εθηέιεζε εληνιψλ, 

θνηλσληθνπνίεζε, παχζε). 

3. Σα κνπζηθά ραξηηά: ν παηδαγσγφο ζθνξπάεη ζην πάησκα ραξηηά πνπ λα 

αληηζηνηρεί ην θαζέλα ζε δχν ή ηξία παηδηά. Με κνπζηθή ππφθξνπζε θηλνχληαη 

ζην ρψξν θαη κφιηο ζηακαηήζεη ε κνπζηθή ηα παηδηά ηξέρνπλ λα παηήζνπλ ηα 

ραξηηά. Έπεηηα ν παηδαγσγφο καδεχεη έλα ραξηί θαη ζπλερίδεηαη ε δξαζηεξηφηεηα 

κέρξη λα κείλεη ζην πάησκα έλα ραξηί φπνπ παηνχλ φια ηα παηδηά ζε απηφ, 

αγθαιηάδνληαη θαη θηλνχληαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ παηδαγσγνχ, φπσο, 

«θηλεζείηε αξηζηεξά δεμηά, θαζίζηε θάησ, θνπλήζηε κφλν ηα ρέξηα ζαο, πείηε κε 

ην ρηχπεκα ηνπ ηακπνπξίλνπ ην φλνκα ηνπ δηπιαλνχ ζαο»
9
(θνηλσληθνπνίεζε, 

ζπγθέληξσζε πξνζνρήο, πξνζαλαηνιηζκφο, παχζε). 

4. Σα παηδηά θάζνληαη θάησ ζε θχθιν κε πιάηε γπξηζκέλε θαη κάηηα θιεηζηά. Ο 

παηδαγσγφο βξίζθεηαη ζηε κέζε ηνπ θχθινπ, αθνπκπάεη κε δηαθξηηηθφηεηα ηνλ 

ψκν θάπνηνπ παηδηνχ, ην νπνίν θαιείηαη λα ηξαγνπδήζεη έλαλ ζηίρν ελφο 

                                                 
8
Αξγπξίνπ – Σζνχηζηα - Μαγαιηνχ 2010:31 

9
Παπαληθνιάνπ 2009:37 
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ηξαγνπδηνχ πνπ έρνπκε φινη απνθαζίζεη. Σα ππφινηπα παηδηά πξέπεη απφ ην 

ερφρξσκα ηεο θσλήο λα θαηαιάβνπλ πνηνο είλαη (ερφρξσκα, ζπγθέληξσζε 

πξνζνρήο). 

5. Γεκηνπξγνχκε θχθιν θαη έλα παηδί βξίζθεηαη έμσ απφ ηνλ θχθιν. Ο παηδαγσγφο 

ρηππάεη ην ηακπνπξίλν κε παικφ θαη ην παηδί πεξπαηάεη. Σε ζηηγκή πνπ 

ζηακαηάεη ην ηακπνπξίλν ην παηδί θνθαιψλεη θαη ιέεη ην φλνκα ηνπ παηδηνχ πνπ 

βξίζθεηαη κπξνζηά ηνπ. Έπεηηα αιιάδνπλ ζέζε θαη ζπλερίδεηαη ην παηρλίδη 

(γλσξηκία, παικφο, παχζε).  

6. Σξαγνπδνχλ ην φλνκά ηνπο παίδνληαο κεηαιιφθσλν ζε δηάζηεκα ηξίηεο κηθξήο 

ζνι-κη, πρ Νί(ζνι)-θνο(κη), Άγ(ζνι)-γε(ζνι)-ινο(κη). Μφιηο ηειεηψζνπλ φινη, 

παίδεη ν παηδαγσγφο ζην κεηαιιφθσλν ρσξίο λα ιέεη θσλαρηά ηα νλφκαηα θαη ηα 

παηδηά βξίζθνπλ ην φλνκα απφ ηε κεισδία(ηνληθφ χςνο, κεισδία, αθνπζηηθή 

κλήκε, γλσξηκία). 

7. Βντδάκαμα: αθνχλ έλα απφζπαζκα απφ ην έξγν «εηθφλεο απφ κηα έθζεζε» ηνπ 

Mussorgsky, κε ηίηιν «βντδάκαμα» (bydlo). Μεηά απφ ελεξγεηηθή αθξφαζε, 

πξνζπαζνχλ λα καληέςνπλ αλ ε βντδάκαμα πιεζηάδεη ή απνκαθξχλεηαη. 

Πεξηγξάθνπλ ηηο εηθφλεο πνπ θαληάδνληαη θαη έπεηηα ηηο απνδίδνπλ κε θίλεζε 

ζην ρψξν θαη εηθαζηηθψο
10

(δπλακηθή αγσγή, ζπγθέληξσζε , ηθαλφηεηα 

αθξφαζεο, γλσξηκία κε πξνγξακκαηηθή κνπζηθή, θηλεηηθέο δεμηφηεηεο). 

8. Αθξφαζε κνπζηθψλ θνκκαηηψλ απφ ην έξγν «ην θαξλαβάιη ησλ δψσλ» ηνπ 

Camille Saint-Saens. Αθνχ πξψηα γίλεη ζπδήηεζε γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

δψσλ πνπ αλαπαξηζηά ε κνπζηθή, ν παηδαγσγφο βάδεη ηα αληίζηνηρα κνπζηθά 

θνκκάηηα θαη ηα παηδηά πξνζπαζνχλ λα αληηζηνηρίζνπλ ηε κνπζηθή κε ην δψν. 

Έπεηηα γίλεηαη δξακαηνπνίεζε (αλάπηπμε ηεο πξνζνρήο θαη ηεο κλήκεο, 

θνηλσληθνπνίεζε). 

9. Με θαηάιιειε κνπζηθή ππφθξνπζε ηα παηδηά θηλνχληαη ζην ρψξν. Ο παηδαγσγφο 

απμνκεηψλεη ηελ έληαζε ηεο κνπζηθήο. Όηαλ ε έληαζε είλαη ζηγαλή ηα παηδηά 

πξέπεη λα πεξπαηήζνπλ ζηηο κχηεο ησλ πνδηψλ ηνπο, ζα λα θνηκάηαη θάπνηνο θαη 

δελ πξέπεη λα μππλήζεη. Όηαλ ε έληαζε είλαη δπλαηά ηφηε πξέπεη λα πεξπαηνχλ 

ρηππψληαο έληνλα ηα πφδηα ηνπο ζην πάησκα. Έπεηηα απνδίδνπλ ηε δπλακηθή 

αγσγή κε γξαθηθή παξηηηνχξα, δειαδή θάλνληαο κηθξέο θαη κεγάιεο θνπθίδεο 

ζην ραξηί (δπλακηθή αγσγή, αλάπηπμε ηεο ζπγθέληξσζεο, ζπζρέηηζε δπλακηθήο 

αγσγήο κε θίλεζε). 

Με ηα κνπζηθνθηλεηηθά παηρλίδηα νη καζεηέο θαηάθεξαλ λα ελζσκαησζνχλ ζηελ 

νκάδα, λα αιιειεπηδξνχλ, λα πεξηκέλνπλ θαη λα εθηεινχλ ηε ζεηξά ησλ νδεγηψλ, 

ρσξίο λα ππάξρνπλ εληάζεηο θαη ηζαθσκνί. Παηδηά κε ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα ζηελ 

πξνζαξκνγή θαη ηε ζπκπεξηθνξά ελζσκαηψζεθαλ ζηελ νκάδα θαη ράξεθαλ κε ηα 

παηρλίδηα. 

                                                 
10
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Γεύηεξε θάζε: 

ην ζεκείν απηφ ηέζεθαλ εξσηήζεηο γηα ην πψο κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε 

ηηο μχιηλεο θνπηάιεο ζην ζρνιείν θαη ζην ζπίηη. Οξηζκέλα παηδηά απάληεζαλ πσο κε ηελ 

θνπηάια αλαθαηεχνπκε ην θαγεηφ. Μεηά απφ δηθέο κνπ εξσηήζεηο ζθέθηεθαλ θαη άιιεο 

ρξήζεηο, φπσο «λα δείξσ ην δηπιαλφ κνπ» ή «λα μχζσ κε ηελ πηξνχλα ηελ πιάηε κνπ». 

Άιια πάιη είπαλ πσο ζα κπνξνχζαλ λα ηελ θάλνπλ ξαβδί, κάγν, άλζξσπν αθφκα θαη δψν. 

πλερψο ηα παηδηά ξσηνχζαλ γηαηί κηιάκε γηα ηηο θνπηάιεο θαη ηη ζθνπφ έρνπκε λα ηηο 

θάλνπκε. 

Έπεηηα, γηα λα παξαθηλεζεί ε θαληαζία θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπο, είδαλ ζηνλ 

ππνινγηζηή έηνηκεο θνπηαιφθνπθιεο θαη ακέζσο ζθέθηεθαλ πσο κπνξνχλ λα 

θαηαζθεπάζνπλ θαη εθείλα ηηο δηθέο ηνπο θνχθιεο θαη λα παίμνπλ κε απηέο. Αθνχ 

ζπκθψλεζαλ κε κεγάιν ελζνπζηαζκφ γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ θνπηαιφθνπθισλ,ζηε 

ζπλέρεηα μαλαπαξνπζηάζηεθαλ νη θνπηαιφθνπθιεο ζηνλ ππνινγηζηή  γηα παξαηήξεζε 

θαη παξαθίλεζε ηδεψλ. Με απηήλ ηε δηαδηθαζία φια ηα παηδηά πήξαλ νξηζκέλα ζηνηρεία, 

παξάιιεια φκσο δεκηνχξγεζαλ ηνπο δηθνχο ηνπο ήξσεο κε γλψκνλα ηε θαληαζία ηνπο.  

 

 

Τξίηε θάζε:  

Αθνχ είρε πξνεγεζεί ε γλσξηκία κε ηα πιηθά θαηαζθεπήο θαη ε ζπδήηεζε γηα ηε 

ρξήζε ησλ θνπηάισλ, μεθίλεζε ε θαηαζθεπή ηεο θνπηαιφθνπθιαο. Δληππσζηαθφ ήηαλ ην 

γεγνλφο πσο φια ηα παηδηά ζθέθηεθαλ ακέζσο ηη ζα θηηάμνπλ θαη μεθίλεζαλ ηηο 

θαηαζθεπέο βάδνληαο ηε θαληαζία ηνπο, πινχζηα ρξψκαηα θαη δηάθνξα πιηθά. Καηά ηε 

δηάξθεηα ησλ θαηαζθεπψλ ππήξρε ζηνρεπκέλε κνπζηθή ππφθξνπζε
11

. Ύζηεξα απφ 

κεξηθά καζήκαηα, καζεηέο κε λνεηηθή πζηέξεζε κνπξκνχξηδαλ ηηο κεισδίεο απηέο. 

Καζψο θαηαζθεχαδαλ ηηο θνχθιεο, ηα παηδηά αλέπηπμαλ ηελ θνηλσληθφηεηά ηνπο, 

αθνχ ε νκαδηθή εξγαζία πξνυπέζεηαη δηάινγν, ιχζε δηαθσληψλ θαη ζπκθσλία. Όια 

απηά κέζα ζε επράξηζην θιίκα, κε γέιηα θαη ρηνχκνξ. 

Δπίζεο, εληππσζηαθφο ήηαλ ν ηξφπνο πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ ηα πιηθά. Σα 

ηνπνζεηνχζαλ κε πνιχ κεγάιε πξνζνρή ζηελ θνχθια. Ζ αίζζεζε πνπ έδηλαλ ήηαλ ηεο 

ζηνξγήο, ηεο αγάπεο θαη ηεο ηξπθεξφηεηαο. Αμηνζεκείσην είλαη θαη ην γεγνλφο πσο κε 

ηε ρξήζε ησλ πιηθψλ αλέπηπμαλ θαη ηε ιεπηή ηνπο θηλεηηθφηεηα. Απηφ επηηεχρζεθε κε 

ηε ρξήζε ηεο θφιιαο, ηελ ηνπνζέηεζε καηηψλ, ζηφκαηνο θαη άιισλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο 

θνχθιαο, θαζψο θαη κε ην ληχζηκφ ηεο θαη ην θφςηκν ησλ πθαζκάησλ. 

Σν απνηέιεζκα ήηαλ φια ζρεδφλ ηα παηδηά λα δψζνπλ ζηηο θνχθιεο ηνπο 

ηδηαίηεξε κνξθή, νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο νπνίεο παξίζηαλαλ δψα. ηε ζπλέρεηα 

                                                 
11

 ε κνπζηθή ππφθξνπζε ήηαλ ζπλήζσο ε ζνλάηα γηα δχν πηάλα KV 448, ηνπ Mozart, 

νηζπκθσλίεο 40, 41 ηνπ Mozart,  νη ηέζζεξηο επνρέο ηνπ Vivaldi θ. α. 
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ηνπνζεηήζακε φιεο ηηο θνχθιεο ζην πάησκα κε ζθνπφ λα γλσξηζηνχλ ηα παηδηά κε απηέο 

θαη λα απνηειέζνπλ πεγή έκπλεπζεο γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ παξακπζηνχ.  

Με ηελ θαζνδήγεζε θαη ηηο εξσηήζεηο κνπ, αιιά θαη απφ ηνλ θαηαηγηζκφ ηδεψλ 

ησλ παηδηψλ δεκηνπξγήζεθε ην παξακχζη. 

ηε ζπλέρεηα έγηλε ζπδήηεζε γηα ηνπο ήξσεο ηνπ παξακπζηνχ. Μηιήζακε γηα ηηο 

θνχθιεο θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηα εμσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ηνπο ραξαθηήξεο 

ηνπο, ηα κελχκαηα πνπ έδσζαλ κε ηηο πξάμεηο ηνπο, ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ είραλ πξηλ ηελ 

παξνπζίαζε ηνπ πξνβιήκαηφο ηνπο, ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ έλησζαλ ηε ζηηγκή πνπ 

έκαζαλ ην κπζηηθφ, αιιά θαη εθείλα πνπ αηζζάλζεθαλ αθνχ αληηκεηψπηζαλ ην 

πξφβιεκα.
12

 

 

 

Τέηαξηε θάζε: 

ηε θάζε απηή, άθνπζαλ αξθεηά κνπζηθά θνκκάηηα απφ δηάθνξα είδε κνπζηθήο. 

Αξρηθά έγηλε αθξφαζε θαζελφο θνκκαηηνχ ρσξηζηά. θνπφο ήηαλ λα αθνχζνπλ 

πξνζεθηηθά ηε κνπζηθή θαη λα γίλεη θαηαγξαθή ησλ πξψησλ ηνπο απζφξκεησλ 

αληηδξάζεσλ θαζψο  θαη ε αλαιχζε ησλ αληηδξάζεσλ απηψλ. Έπεηηα έγηλε ζπδήηεζε γηα 

ην είδνο ηεο κνπζηθήο θαη γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο, δειαδή, ην ξπζκφ, ηελ ηαρχηεηα 

θαη ηελ έληαζε θαζψο θαη γηα  ηα κνπζηθά φξγαλα πνπ αθνχγνληαλ. Δπίζεο κηιήζακε γηα 

ην χθνο ηεο κνπζηθήο θαη γηα ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ πεγάδνπλ κέζα απφ απηήλ. Με βάζε 

φια ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά ζπλδέζακε ηα κνπζηθά θνκκάηηα κε ηηο θάζεηο ηνπ 

παξακπζηνχ. Με ην ζηαδηαθφ απηφλ ηξφπν επελδχζεθε κνπζηθά φιν ην παξακχζη. 

 

Μοσζική επένδσζη 

 

 The muppet show theme 

 Ravel: Piano Concerto In G - 1. Allegramente 

 AntonínDvořák, The Water Goblin Op 107 

 Saint-Saëns, Carnival Of The Animals - 14. Finale 

 Saint-Saëns, Carnival Of The Animals - 10. Aviary 

 Brahms, 5
νο

 νπγγξηθόο ρνξόο 

 Saint-Saëns, Carnival Of The Animals - 3. Wild Asses 

 Από ηελ ηαηλία ν Μόγιεο 

 "ChimChim Cher-ee"από ηελ ηαηλία  Merry Poppins 

 Νίθνο Κππνπξγόο, ην ρξπζαιηθνύξθνπξν 
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 Γηα ην παξακχζη βι. παξάξηεκα 2. 
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Παράρηεμα 2 
 

 

ΣΑ ΖΩΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΤΝ ΓΡΑΗ 
 

 

Θεαηρικό δρώμενο με μοσζική 

 
 

6/Θέζην Δηδηθφ Γεκνηηθφ ρνιείν Π.Σ.Γ.Δ.Π.Α 

 

 

ρνιηθή ρξνληά 2011 – 2012 
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Πξηγθίπηζζα    Γξάθνπιαο 
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Ο κάγνο κε ηα κπιε θξχδηα  Σν μσηηθφ ηνπ δάζνπο 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Υξσκαηηζηφο Σίγξεο     Γάηα 
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Καιφο αθέληεο Καξίην   Παηδάθη 1    

 

 

 

   
 

Αξάρλε 1 
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Αξάρλε 2 
 

 

 
   

θχινο 
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Λχθνο κε ηα θηεξά 
 

 

 

   

 

    
 

      Παηδάθη 2 
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ΣΑ ΖΩΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΤΝ ΓΡΑΗ 
  

 

 

Μνπζηθή: Themuppetshow 

 

 

Πξηγθίπηζζα:  Καιεκέξα ζαο αγαπεκέλνη κνπ ζεαηέο. Ζ ηζηνξία πνπ ζα 

δείηε ζήκεξα είλαη ηξνκαρηηθή, αιιά κε θνβεζείηε. ην 

δάζνο ηεο Κνπηαινρψξαο δεη ν θαθφο Γξάθνπιαο πνπ ζέιεη 

λα κε δαγθψζεη θαη λα κε παληξεπηεί. Δπηπρψο φκσο δε ζα 

ληθήζεη γηαηί ν Μάγνο κε ηα κπιε θξχδηα θαη ηα δψα ηνπ 

δάζνπο ζα ελψζνπλ ηηο δπλάκεηο ηνπο θαη δε ζα ηνλ αθήζνπλ. 

Καιχηεξα λα θχγσ, γηαηί ηνλ αθνχσ λα έξρεηαη! 

 

 

Μνπζηθή: Ravel: Piano Concerto In G - 1. Allegramente 

 

 

 

1ε ΚΗΝH - Ο Γράκοσλας με ηα πράζινα μάγια 

 

    

 

Γξάθνπιαο:  Υαραραρα! (ζαηαληθφ γέιην). ληθ ζληθ! Πξηγθίπηζζα κνπ 

κπξίδεη! Δίκαη Γξάθνπιαο θαη ζα ηεο θάλσ πξάζηλα κάγηα. 

Θα θιέςσ ην πξάζηλν απφ ηα δέληξα, ζα ηελ ππλσηίζσ θαη 

ζα ρνξέςσ καδί ηεο. Σα κεζάλπρηα ζα ηε δαγθψζσ θαη έηζη 

ζα κπνξέζσ λα ηελ παληξεπηψ. Πάσ λα θνηκεζψ θαη ην 

βξάδπ ζα πάσ ζην δάζνο. 

 

Μάγνο:          (ηελ ψξα πνπ κηιάεη ν Γξάθνπιαο εκθαλίδεηαη θαη ν Μάγνο 

ζηελ άθξε ηεο ζθελήο θαη θξπθνθνηηάεη γπξλψληαο γχξσ 

γχξσ) 

Πσπσπσ ηη πάζακε! Έρσ φκσο ην καγηθφ βηβιίν πνπ ιέεη 

πσο ζα                     θιέςεη ην πξάζηλν. 

 

Πξηγθίπηζζα:  Με θνβάζηε. Γελ θηλδπλεχσ. Να έξρεηαη ν Μάγνο θαη 

λνκίδσ πσο ζα κε βνεζήζεη. 
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Μάγνο:   Γεηα ζνπ. Πξέπεη λα θχγεηο, γηαηί ν Γξάθνπιαο ζα ζε 

ππλσηίζεη θαη ζα ζε δαγθψζεη. 

 

Πξηγθίπηζζα:  Γελ κπνξείο λα κε ζψζεηο; 

 

Μάγνο:  Όρη δελ κπνξψ. Μφλν ηα δηαθνξεηηθά δψα ηνπ δάζνπο 

κπνξνχλ. 

 

       

Φεύγεη ν Μάγνο θαη κέλεη ε Πξηγθίπηζζα. 

 

 

Μνπζηθή: AntonínDvořák, The Water Goblin Op 107 

 

 

    2ε ΚΗΝΗ – Σο δράμα ηες Πριγκίπιζζας 

 

 

Πξηγθίπηζζα:  (Κιαίεη) Μπνπαραρα κπνπαραρα. Ση ζα θάλσ; 

 

Έξρεηαη ν Λύθνο 

   

Λχθνο:   Μελ θιαηο. 

 

Πξηγθίπηζζα: Πνηνο είζαη εζχ; είζαη ιίγν παξάμελνο. 

 

Λχθνο:  Δίκαη ν Λχθνο κε ηα θηεξά.  Θα κπσ κε ηα θηεξά κνπ ζην 

βηβιίν ηνπ Μάγνπ, ζα κάζσ ην κπζηηθφ ηνπ Γξάθνπια θαη ζα 

ην πσ ζηα άιια δψα. 

 

Πξηγθίπηζζα: ε επραξηζηψ. 

 

Φεύγεη ε Πξηγθίπηζζα. Δκθαλίδεηαη έλα ηεξάζηην βηβιίν πνπ κπαίλεη ν Λύθνο 

κέζα θαη δηαβάδεη 

 

 

Μνπζηθή: ζπλέρεηα AntonínDvořák, The Water Goblin Op 107 
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    3ε ΚΗΝΗ-Σα δώα αναλαμβάνοσν δράζε 

 

 

Μνπζηθή:Saint-Saëns, Carnival Of The Animals - 14. Finale 

 

 

Όια ηα δώα ζηε ζθελή 

 

 

Λχθνο:   Αγαπεκέλα κνπ δψα ζέισ ηε βνήζεηά ζαο. Μπνξείηε; 

 

Όια ηα δψα:  Ναη λαη. 

  

Ξσηηθφ:   Πξέπεη ν θαζέλαο ζαο λα δψζεη έλα θαιφ κάζεκα ζην 

Γξάθνπια γηα λα γίλεη θαιφο, λα κελ θιέςεη ηo πξάζηλν θαη 

λα αγαπήζεη πξαγκαηηθά ηελ Πξηγθίπηζζα. 

 

 

Μνπζηθή: Saint-Saëns, Carnival Of The Animals - 10. Aviary 

 

 

 

Αξάρλε 1:      Δκείο νη αξάρλεο ζα βάινπκε ην Γξάθνπια ζηε “καχξε 

πηζίλα”. 

 

Αξάρλε 2: Θα ηνλ ηζηκπάκε, ζα γίλεη κηθξφο θαη δε ζα κπνξέζεη λα 

θιέςεη ην πξάζηλν, νχηε λα δαγθψζεη ηελ Πξηγθίπηζζα. 

 

 

Μνπζηθή: Brahms, 5
νο

 νπγγξηθόο ρνξόο 

 

 

θχινο:   Δγψ ν ζθχινο ζα ηνπ θάλσ ηα κάγηα ηεο θαινζχλεο γηα λα 

θχγεη ε θαθία ηνπ. Θα θάλεη ζπλέρεηα θνινηνχκπεο θαη ζε 

θάζε θνινηνχκπα ζα βγάδσ κάγηα θαινζχλεο. 

 

 

Μνπζηθή: Saint-Saëns, Carnival Of The Animals - 3. Wild Asses 
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Σίγξεο:   Δίκαη ν ρξσκαηηζηφο ηίγξεο θαη φηαλ κε δεη ν Γξάθνπιαο ζα 

γειάζεη πνιχ κε ηα ρξψκαηά κνπ. Έηζη ζα δεη φηη ηνπ αξέζεη 

ην γέιην θαη δε ζα μαλαθάλεη θακία θαθία. 

 

Μνπζηθή: Από ηελ ηαηλία ν Μόγιεο 

 

 

Γάηα:   Δίκαη ε γάηα κε ηνλ “ληελεθέ ηεο Αγάπεο”. Όπνηνο πέζεη 

κέζα ζηνλ ληελεθέ ηξψεη ηα γιπθά ηεο Αγάπεο θαη δε ζέιεη 

πηα λα θάλεη θαθφ ζε θαλέλαλ. Διάηε λα ηα δνθηκάζεηε! 

 

Μνπζηθή: από ηελ ηαηλία  MerryPoppins 

 

 

4ε ΚΗΝΗ: Ο νηενεκές ηες Αγάπες 

 

Η πξηγθίπηζζα θαη ν θαιόο Γξάθνπιαο βγαίλνπλ από ηνλ ληελεθέ ηεο Αγάπεο. 

Αθνινπζνύλ θαη νη ππόινηπνη ηξαγνπδώληαο όινη καδί. Τώξα όινη είλαη 

επηπρηζκέλνη, γηαηί δελ έθιεςε ν Γξάθνπιαο ην πξάζηλν.  

 

Τραγούδι 

ηίρνη: Μαξηαλίλα Κξηεδή 

Μνπζηθή: Νίθνο Κππνπξγφο 

Πξψηε εθηέιεζε: αββίλα Γηαλλάηνπ 

 

ηα ιαγθάδηα ηεο Ληιηπνχπνιεο 

βγαίλεη έλα ινπινπδάθη 

πνπ ην ιελ Υξπζαιηθνχξθνπξν 

θαη κνηάδεη κε ρξπζφ ηξηαληαθπιιάθη. 

 

Φχζα, θχζα ην Υξπζαιηθνχξθνπξν, 

θχζα ην ηελ Άλνημε λα θέξεηο. 

Κη αλ πεηάμεη ζα θηεξφ θαη πνχπνπιν, 

θάπνηνο ζ' αγαπάεη θαη δελ ην μέξεηο. 

 

Υξπζαθέληα θινπξάθηα θξέκνληαη 

θάησ απφ ηα πέηαιά ηνπ 

θαη ζηνπ Εέθπξνπ ην παηρλίδηζκα 

ζαλ λα θνπδνπλίδεη θάπνπ θάπνπ. 
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Φχζα, θχζα ην Υξπζαιηθνχξθνπξν, 

πνπ θξαηάο ηελ Άλνημε ζην ρέξη 

Κη αρ! Αλ γίλεη ζθφλε θαη ρξπζφζθνλε, 

θάπνηνλ αγαπάο θαη δελ ην μέξεη. 

 

Με ηε βνήζεηα ηνπ Μάγνπ, ηνπ Ξσηηθνύ θαη ησλ δηαθνξεηηθώλ δώσλ, 

θαηάιαβε πσο ε αγάπε, ην ρξώκα, ε ελόηεηα θαη ε εζσηεξηθή δύλακε έρνπλ 

ηελ ηθαλόηεηα λα αιιάμνπλ ην ραξαθηήξα ηνπ θαη λα ηνλ κεηακνξθώζνπλ ζε 

θαιό. 

      

 

Άλλα λόγια παιδιών 

 
 Τα παηδηά είπαλ πνιιέο ηδέεο θαζώο θηηάρλακε ην ζεαηξηθό έξγν. Γελ 

κπόξεζα λα ηα βάισ όια κέζα ζην ηειηθό θείκελν, αμίδεη όκσο λα γξαθηνύλ 

θαη λα κείλνπλ γηα πάληα έηζη ραξαγκέλα ζηε κλήκε καο θαη ηελ θαξδηά καο. 
 

 

«Σν ζθχιν ηνλ ιέλε Πνππνχ, ηξέρεη πνιχ θαη θάλεη ζπλέρεηα θνινηνχκπεο. 

Εεη ζην δάζνο θαη κπνξεί λα ηνλ ιέλε θαη ηζαθάιη».  

             

 

«Να γίλεη μαθληθά ην πξσί κηα έθξεμε ζην ζπίηη ηνπ Γξάθνπια (ην πξσί 

ζπλήζσο θνηκάηαη), λα μππλήζεη θαη λα πάξεη θσηηά ε θάπα ηνπ. Σφηε 

εκθαλίδεηαη ν Μάγνο θαη ηνπ ιέεη πσο αλ δελ θιέςεη ην πξάζηλν απφ ην 

δάζνο ζα ζβήζεη ηε θσηηά, δηαθνξεηηθά ζα ηνλ θάςεη».  

             

 

«Ο θαιφο Αθέληεο Καξίην, πξνζηαηεχεη ην πξάζηλν θαη αγαπάεη ηα δψα. 

Λέεη ζην Γξάθνπια πσο αλ πξνζπαζήζεη λα θιέςεη ην πξάζηλν ζα ηνλ πάεη 

ζην ζπίηη ηεο Αξάρλεο θαη ζα ηνλ ηζηκπάεη ζπλέρεηα».  

             

 

«Θα κπσ κέζα ζην καγηθφ βηβιίν, ζα βξσ ην δέληξν κε ηα κήια θαη ζα 

κάζσ ην κπζηηθφ ηνπ Γξάθνπια».  

            

 

«Όπνηνο πέζεη κέζα ζηνλ ληελεθέ ηεο αγάπεο, ηξψεη ηα γιπθά ηεο αγάπεο, 

βξίζθεη ηνλ αγαπεκέλν ηνπ θαη ηνλ εξσηεχεηαη».        
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