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ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: «ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΚΥΚΛΟ» 
 

ΜΕΡΟΣ 1ο :  
1. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΟΥΣΙΚΗ  ΤΑΞΗ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

 Το υλικό σεναρίου εντάσσεται στο μάθημα της Μουσικής Αγωγής στην υποχρεωτική  
εκπαίδευση. Είναι συμβατό με τα νέα προγράμματα σπουδών, στο Θεματικό πεδίο «ΜΟΡΦΗ», και 
στη Θεματική ενότητα: «Διμερής-Τριμερής μορφή, μορφή ΡΟΝΤΟ». 

Συνδυάζει τη μουσική ακρόαση και την ενεργητική μάθηση. Θεματικός οργανωτής: Η Μουσική στη 
ζωή εντός και εκτός σχολείου. 

Οι μαθητές/τριες αναμένεται: 

• να ασκηθούν στην ολοκλήρωση της εργασίας τους στα χρονικά πλαίσια που θα τους δοθούν 

• να εξοικειωθούν με τα εργαλεία του υπολογιστή  

• να καλλιεργήσουν ακουστικές δεξιότητες και να βιώσουν ακουστικές εμπειρίες 

• να επιστρατεύσουν τη φαντασία τους 

Η προσέγγιση αυτή στηρίζεται στην ενεργητική ακρόαση. 
 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Διδακτικές ώρες Τέσσερις (4)  

Μαθητές Είκοσι (20)  
 

2. ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

• Καλλιέργεια σχέσης μαθητή/τριας με τη Μουσική, ως αισθητική εμπειρία και καλλιτεχνική 
δραστηριότητα. 

• Αξιοποίηση δημιουργικών μεθόδων διδασκαλίας. 

• Ανάπτυξη και αξιοποίηση Τ.Π.Ε. (Ψηφιακός γραμματισμός).  

• Προσέγγιση της Μουσικής  από κάθε πλευρά της καθημερινής ζωής. 
Οι μαθητές/τριες καλούνται να: 

• Βιώσουν μια περιπέτεια με τον ήχο και να αφουγκραστούν τους ήχους της φύσης  

• Συνειδητοποιήσουν ότι η Μουσική συνυφαίνεται, δημιουργώντας μια παλέτα ηχοχρωμάτων 

• Εισπράξουν το αποτέλεσμα της δουλειάς τους, μέσω της ανακάλυψης, της διερεύνησης και της 

δημιουργικότητας 
 

3. ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ  
Οι μαθητές/τριες πρέπει: 

❖ να έχουν εξοικειωθεί με την εφαρμογή επεξεργασίας ήχου Audacity:    
https://manual.audacityteam.org/  

❖ να έχουν εξοικειωθεί με τη χρήση του ανοιχτού λογισμικού γραφής μουσικής 
σημειογραφίας  Musescore: https://musescore.org/en   

❖ να έχουν γνώσεις θεωρίας της μουσικής  
❖ να έχουν τη δυνατότητα ανάγνωσης  παρτιτούρας 
❖ να έχουν γνώση της ομαδοσυνεργατικής μεθόδου 

 
4.  ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

https://manual.audacityteam.org/
https://musescore.org/en
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Σκοπός του σεναρίου είναι η καλλιέργεια της μουσικότητας και των μουσικών δεξιοτήτων των 
μαθητών /-τριών μέσα από την ακρόαση, την εκτέλεση κα τη δημιουργία μουσικής.  
Με την ολοκλήρωση του Διδακτικού σεναρίου, 
➢ ως προς το γνωστικό αντικείμενο, οι μαθητές/τριες αναμένεται: 

•  να αναγνωρίζουν τους ήχους 

•  να διακρίνουν μουσικά έργα ή τραγούδια με διμερή ή τριμερή μορφή, μορφή ΡΟΝΤΟ, θέμα και 
παραλλαγές  

•  να μάθουν την ερευνητική διαδικασία 

•  να αυτοσχεδιάζουν και να συνθέτουν με τη βοήθεια της τεχνολογίας 

•  να διακρίνουν το ύψος και τη δυνατότητα του κάθε ήχου  

•  να μπορούν να ερμηνεύουν ένα απλό σχολικό τραγούδι ή κάποιο τραγούδι της αρεσκείας τους.   
 
➢ ως προς τις δεξιότητες, οι μαθητές αναμένεται:  

• να διευρύνουν τις μουσικές και ερμηνευτικές τους δεξιότητες  μέσα από την εφαρμογή 
βιωματικών και ερευνητικών μουσικών δραστηριοτήτων  

• να βοηθηθούν στην ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας 

• να συνδέσουν το μάθημα της μουσικής με την ευρύτερη κοινωνία, την ιστορία του ανθρώπου και 
το φυσικό περιβάλλον (φυσικό και ανθρωπογενές) 

• να σχεδιάσουν με απλές γραμμές την κίνηση της μελωδικής γραμμής  

• να εκπαιδευτούν στην εκτέλεση κλιμάκων, αρχίζοντας από τη σκάλα του ΝΤΟ  

• να εκτελέσουν στη σωστή τονικότητα το τραγούδι το οποίο θα τους δοθεί  

• να αντιληφθούν την παρατονία και να είναι σε θέση να επαναπροσδιορίσουν τον ήχο  

• να διακρίνουν, ερμηνεύουν, σχεδιάζουν, συνθέτουν μια απλή μελωδία. 
 
➢ σε ό,τι αφορά τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα (στάσεις – συμπεριφορές – 
αξίες), οι μαθητές/τριες έχουν τη δυνατότητα: 

•  να είναι ανοιχτοί σε διαφορετικά ακούσματα, διαφορετικές μουσικές.  

•  να παροτρύνουν και τους συνομηλίκους τους στην επιλογή άλλων ειδών μουσικής  

•  να υποστηρίζουν και να τεκμηριώνουν τις απόψεις τους. 

 
5.  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ  

• Οι μαθητές/τριες προβλέπεται να εργαστούν στο εργαστήριο της πληροφορικής, με σύνδεση 

στο διαδίκτυο, με βιντεοπροβολέα και ακουστικά ήχου. Το μάθημα θα διεξαχθεί με τη μέθοδο 

της δια ζώσης διδασκαλίας.  

• Υπάρχει για τους μαθητές εγκατεστημένο στους υπολογιστές το πρόγραμμα επεξεργασίας ήχου 

Audacity (https://www.audacityteam.org/download) στη χρήση του οποίου και θα εξοικειωθούν 

• Οι μαθητές αναμένεται να γνωρίσουν  τη χρήση του ανοιχτού λογισμικού  γραφής μουσικής 
σημειογραφίας Musescore (https://musescore.org/en),  

• να πλοηγηθούν στο YouTube και 

•  να ξεναγηθούν στο ΦΩΤΟΔΕΝΔΡΟ (διαδραστικά βιβλία). 

 

6. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ  

Οι αρχές του σεναρίου βασίζονται στον αυτοσχεδιασμό. Θα δοθούν στους μαθητές/τριες:  Φύλλο 
εργασίας-ακρόασης, προκειμένου να απαντούν στα ερωτήματα. Η συμπλήρωση ασκήσεων και η 
ανατροφοδότηση με τις σωστές απαντήσεις περιέχει στοιχεία καθοδήγησης και  εξάσκησης. 
 

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ: 

• Βιωματική μάθηση 

• Ενεργητική μάθηση και διδασκαλία 

https://www.audacityteam.org/download
https://musescore.org/en
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• Ανακαλυπτική μάθηση ενσωματώνοντας τις Τ.Π.Ε 

• Συνεργασία και δημιουργία γνώσεων και δεξιοτήτων  

Ο μαθητής είναι στο κέντρο και καλείται ως:  
ΑΚΡΟΑΤΗΣ, να αναγνωρίζει και να διακρίνει τους ήχους 
ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΣ, να μπορεί να ερμηνεύει ή να σχεδιάζει έναν απλό ρυθμό ή κάποιο τραγούδι της 
αρεσκείας του 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ, να ανακαλύψει και να κατανοήσει την αλυσίδα ηχογράφησης. 

 

           Η εκπόνηση του σεναρίου περιλαμβάνει παιδαγωγικές δραστηριότητες αξιοποίησης 

τεχνολογικών εργαλείων Τ.Π.Ε., μέσα από τις οποίες γίνεται η βιωματική επαφή των 

μαθητών/τριών με το γνωστικό αντικείμενο. 

          ΜΑΘΗΣΗ: Διερευνητική, ομαδοσυνεργατική, βιωματική.  

Οι μαθητές/τριες: 

• εργάζονται σε ομάδες με αποτέλεσμα να καλλιεργείται συνεργατικό πνεύμα και κοινωνική 

μάθηση  

• αναπτύσσουν την αυτοεκτίμησή τους 

• αναπτύσσουν τις ερευνητικές τους δεξιότητες 

• ανακαλύπτουν τις ιδιαίτερες δεξιότητές τους μέσα από διάφορες μουσικές-συνθετικές 

δραστηριότητες. 

 

Ο ρόλος του/της εκπαιδευτικού σε όλη την διαδικασία εκπόνησης του σεναρίου είναι 
καθοδηγητικός, διαμεσολαβητικός και διευκολυντικός, με στόχο την επικοινωνία του με τους 
μαθητές/τριες, τη βοήθεια στην απόκτηση γνώσεων και ανάπτυξη δεξιοτήτων μέσω των 
δυνατοτήτων που η τεχνολογία προσφέρει. Επιβλέπει, διευκολύνει τη μάθηση και τις 
μουσικές διεργασίες, λειτουργώντας ταυτόχρονα ως μοντέλο σε ένα περιβάλλον 
αλληλεπίδρασης και μάθησης. 

• Στο πλαίσιο της Ενεργητικής Ακρόασης ενθαρρύνει τους μαθητές, χρησιμοποιώντας  το 
YouTube. 

• Προτρέπει τους μαθητές στην εκτέλεση ενός ρυθμού ή μιας μελωδίας, που μπορεί να 
πραγματοποιηθεί με δυο τρόπους 
✓ Φωνητική εκτέλεση 
✓ Οργανική εκτέλεση 

 

ΜΕΡΟΣ 2͘o:  ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ  

1η Διδακτική ώρα 
Οι μαθητές παρακολουθούν το ηχητικό παράδειγμα με προβολή στον διαδραστικό πίνακα του 
εργαστηρίου της Πληροφορικής.  
 

1η Δραστηριότητα 1ης Διδακτικής ώρας (περιγραφή) ΔΙΑΡΚΕΙΑ 15΄ 
 

  Ως αφόρμηση προβάλλεται το βίντεο από το έργο του Μ. Θεοδωράκη: « Ήταν πικρές οι μέρες μας»: 
https://www.youtube.com/watch?v=CabSmXwD_cA  

 
Με τη βοήθεια του/της εκπαιδευτικού, κάνουν Ακουστική Αξιολόγηση και τραγουδούν μερικές 
φορές το βασικό θέμα Α του έργου "Ήταν πικρές οι μέρες μας" του Μίκη Θεοδωράκη. Οι μαθητές 
έχουν διδαχθεί σε προηγούμενα μαθήματα για τη μορφή «ΡΟΝΤΟ». 
Ο/Η εκπαιδευτικός τους θυμίζει τη μορφή «ΡΟΝΤΟ» και τους παραπέμπει στο διαδραστικό 

https://www.youtube.com/watch?v=CabSmXwD_cA
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Βιβλίο  Α΄ Γυμνασίου, προκειμένου να εξοικειωθούν με τη μορφή σύνθεσης κατά την οποία το 
θέμα Α επαναλαμβάνεται, ενώ μεταξύ των επαναλήψεων παρεμβάλλονται τα ενδιάμεσα 
επεισόδια.  

   Ο πιο κοινός τύπος της μορφής αυτής είναι Α Β Α Γ Α Δ Α κ.λπ. 

 

2η Δραστηριότητα 1ης Διδακτικής ώρας (περιγραφή) ΔΙΑΡΚΕΙΑ 15΄ 

 
Ο/Η εκπαιδευτικός έχει αποθηκεύσει στην επιφάνεια εργασίας το σύνδεσμο: ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ 

ΒΙΒΛΙΑ: http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYMA118/568/3707,16158/   

Οι μαθητές/τριες ακολουθώντας την κίνηση των φθόγγων και παρατηρώντας την παρτιτούρα  
τραγουδούν το παραπάνω τραγούδι. 

3η Δραστηριότητα 1ης Διδακτικής ώρας (περιγραφή) ΔΙΑΡΚΕΙΑ 15΄ 

Ακολουθεί ακρόαση και ανάλυση του έργου: «Το Βιεννέζικο Μουσικό Ρολόι» από τη Σουίτα 
"Χάρυ Γιάνος" του Ούγγρου συνθέτη. Ζόλταν Κόνταϋ (Zoltán Kodály) 
https://www.youtube.com/watch?v=dGm__iVsaNI  

 
Οι μαθητές/τριες ενώ ακούνε για δεύτερη φορά τη μουσική, συμπληρώνουν το Φύλλο 

Εργασίας (1), σύμφωνα με τις οδηγίες. 

Αφού τελειώσουν τη συμπλήρωση του 1ου Φύλλου Εργασίας(5΄), η καθηγήτρια αναλύει και 
καθοδηγεί με κάθε λεπτομέρεια τους μαθητές της ως προς τη χρήση του προγράμματος 
επεξεργασίας ήχου Audacity. https://www.audacityteam.org/download.   

Τους ενημερώνει ότι ο πρόγραμμα αυτό θα το χρησιμοποιήσουν κατά την 3η διδακτική ώρα. 

 

2η Διδακτική ώρα  

Πραγματοποίηση Διδακτικής Επίσκεψης, στο φυσικό Περιβάλλον με θέμα: «Αφουγκράζομαι 
και αποτυπώνω τους ήχους». 
 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2ης Διδακτικής ώρας «Αφουγκράζομαι και αποτυπώνω τους ήχους» ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
45΄ 

Κατά τη 2η διδακτική ώρα οι μαθητές/τριες με την συνοδεία του/της εκπαιδευτικού , θα 
πραγματοποιήσουν Διδακτική Επίσκεψη στη φύση σε κοντινό στο σχολείο άλσος, όπου θα 
υπάρχουν νερά τρεχούμενα, και φυσικό περιβάλλον μακριά από τους ήχους της πόλης,  
σύμφωνα με το 2ο Φύλλο Εργασίας (45΄) 

Βασικός εξοπλισμός τους θα είναι σύγχρονα κινητά τηλέφωνα και συσκευές ηχογράφησης. 

Οι μαθητές σε αυτή τη δράση τους, θα ηχογραφήσουν αποσπάσματα από ήχους της φύσης όπως 
βροχή, άνεμο, ρυάκι, ποτάμι, τιτιβίσματα, έντομα, άλλοι ήχοι, έτσι ώστε να υφίσταται μια 
παλέτα ήχων. 

 
3η Διδακτική ώρα 

Εφαρμογή των διδακτικών και μαθησιακών δραστηριοτήτων, αξιοποιώντας την υλικοτεχνική 
υποδομή 

 
Με την εξοικείωση στην αναγνώριση των ήχων, και την ανάκληση των προηγούμενων γνώσεων, 
οι μαθητές/τριες μεταβαίνουν στο τρίτο στάδιο του μαθήματος και αναλαμβάνουν δράση. 

 

1η Δραστηριότητα 3ης διδακτικής ώρας ΔΙΑΡΚΕΙΑ 10΄ 

Ο/Η εκπαιδευτικός χωρίζει τους μαθητές σε τέσσερις ομάδες των πέντε ατόμων και ενημερώνει 
τους μαθητές/τριες της ότι έχει εγκαταστήσει στην επιφάνεια εργασίας των υπολογιστών: 

1. το πρόγραμμα επεξεργασίας ήχου Audacity:  https://www.audacityteam.org/download. 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYMA118/568/3707,16158/
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CF%8C%CE%BB%CF%84%CE%B1%CE%BD_%CE%9A%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BB%CF%85
https://www.youtube.com/watch?v=dGm__iVsaNI
https://www.audacityteam.org/download
https://www.audacityteam.org/download
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2. Το ανοιχτό λογισμικό γραφής μουσικής σημειογραφίας  Musescore:https://musescore.org/en   
 

2η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3ης διδακτικής ώρας ΔΙΑΡΚΕΙΑ 15΄ 
Επεξεργασία και αποτύπωση αυτών των ήχων, σε μορφή «ΡΟΝΤΟ» 
Οι μαθητές/τριες παίρνουν το ρόλο του Συνθέτη. 
Ο/Η εκπαιδευτικός  

• εξηγεί στους μαθητές/τριες ότι η σύνθεση  αποτελεί ένα από τα εργαλεία που χρησιμοποιούν 
οι συνθέτες για να μετατρέψουν τις ιδέες και τις εμπνεύσεις τους σε μουσική 

• αναλύει και θυμίζει στους μαθητές/τριές του/της τις απλές φόρμες ΡΟΝΤΟ ΑΒ και ΑΒΑ 

• θυμίζει τη χρήση του προγράμματος επεξεργασίας ήχου Audacity 

• αναφέρεται στη δομή κάθε σύνθεσης, με την οποία ο συνθέτης οργανώνει τις μουσικές ιδέες 
του, ώστε να δημιουργήσει ένα μουσικό κομμάτι.  

• προτρέπει τους μαθητές/τριες του/της και τους δίνει οδηγίες, έτσι ώστε να δημιουργήσουν 
το δικό τους ηχητικό κολλάζ σύμφωνα με τη Φόρμα  Ροντό (κυκλική φόρμα) και σύμφωνα με 
την πιο συνηθισμένη δομή της είναι ΑΒΑΓΑ. Α (πρώτος ήχος), Β (δεύτερος ήχος), Γ (τρίτος 
ήχος). 

Οι μαθητές/τριες ακολουθώντας το 3ο Φύλλο Εργασίας (15΄) εργάζονται με το πρόγραμμα επεξεργασίας 
ήχου Audacity https://www.audacityteam.org/download το οποίο υπάρχει στην επιφάνεια εργασίας των 
υπολογιστών τους.  
 Ο/Η εκπαιδευτικός τους ενημερώνει ότι κατά την 4η διδακτική ώρα, η κάθε ομάδα θα 
παρουσιάσει τη δουλειά της στην ολομέλεια, δια                                                 του εκπροσώπου της. 
 

3η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3ης διδακτικής ώρας ΔΙΑΡΚΕΙΑ 15΄ 

Οι μαθητές/τριες αφού έχουν σκιαγραφήσει την κίνηση της μελωδικής γραμμής, θα 

προσπαθήσουν να αποτυπώσουν τα δικά τους ηχητικά αποτελέσματα με το πρόγραμμα 

επεξεργασίας ήχου Audacity https://www.audacityteam.org/download δημιουργώντας τη δική τους 

φόρμα ΡΟΝΤΟ, σύμφωνα με το 4ο Φύλλο Εργασίας (15΄) 

 

4η Διδακτική ώρα 
ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ & 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  
1η Δραστηριότητα της 4ης διδακτικής ώρας ΔΙΑΡΚΕΙΑ 15΄ 
Οι μαθητές/τριες θα ακούσουν (2) σύντομα μουσικά αποσπάσματα. 
Το ένα θα έχει μορφή Ροντό, το άλλο όχι.  
1ο ηχητικό παράδειγμα: Το κοντσέρτο - Μάνος Χατζιδάκις 

https://www.youtube.com/watch?v=k2GeWHZBUiY  
2ο ηχητικό παράδειγμα: Χάρτινο το φεγγαράκι- Μάνος Χατζιδάκις 
 https://www.youtube.com/watch?v=sEDgZEbvPpQ  
Αξιολόγηση: Στο επόμενο βήμα οι μαθητές/τριες θα αξιολογηθούν από τον εκπαιδευτικό, κατά 

πόσο εμπέδωσαν τη μορφή ΡΟΝΤΟ. 
Θα πρέπει να αναγνωρίσουν ποιό από τα δύο αποσπάσματα έχει μορφή Ροντό και να 
αιτιολογήσουν την απάντησή τους, συμπληρώνοντας  το φύλλο εργασίας 5ο Φύλλο Εργασίας- 
Ρουμπρίκα (15΄) 

 
2η Δραστηριότητα της 4ης διδακτικής ώρας ΔΙΑΡΚΕΙΑ 20΄ 

Οι μαθητές/τριες ακολουθώντας  τις οδηγίες του 6ου Φύλλου Εργασίας (20΄) 
• Καλούνται να κατεβάσουν  την παρτιτούρα από το έργο: 

 «Το Βιεννέζικο Μουσικό Ρολόι», από τη Σουίτα "Χάρυ Γιάνος" του Ούγγρου συνθέτη. Ζόλταν 
Κόνταϋ (Zoltán Kodály), με τη βοήθεια του ανοιχτού Λογισμικού Musescore και να σκιαγραφήσουν τη 
μελωδική γραμμή. 

• Συμπληρώνουν τη Ρουμπρίκα Αξιολόγησης και Αυτοαξιολόγησης  

https://musescore.org/en
https://www.audacityteam.org/download
https://www.audacityteam.org/download
https://www.youtube.com/watch?v=k2GeWHZBUiY
https://www.youtube.com/watch?v=sEDgZEbvPpQ
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CF%8C%CE%BB%CF%84%CE%B1%CE%BD_%CE%9A%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BB%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CF%8C%CE%BB%CF%84%CE%B1%CE%BD_%CE%9A%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BB%CF%85
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3η Δραστηριότητα της 4ης διδακτικής ώρας ΔΙΑΡΚΕΙΑ 10΄ 
Για την ομαλή περαίωση του διδακτικού Σεναρίου, ακολουθεί συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων 
μεταξύ μαθητών/τριών και εκπαιδευτικού. 
 

ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ  
Στην περίπτωση συνθηκών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, θα αξιοποιηθεί η ηλεκτρονική τάξη, την 
οποία έχουμε ήδη προετοιμάσει. 
Έχουν γίνει δοκιμαστικές υποδειγματικές διδασκαλίες, στέλνοντας στους μαθητές/τριες μας 
φύλλα εργασίας.  

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ – ΔΙΚΤΥΟΓΡΑΦΙΑ 
 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ: https://elearning.iep.edu.gr/study/mod/quiz/view.php?id=41342  

• Σχολικά εγχειρίδια (βιβλία)  

• ΦΩΤΟΔΕΝΔΡΟ (διαδραστικά βιβλία)  

• ΜuseScore Οδηγός ανοιχτού λογισμικού  

• Μηχανή αναζήτησης Google 

• YouTube  

 
Ακουστικά παραδείγματα: 
1. Johann Sebastian Bach E Major Violin Concerto, 

https://www.youtube.com/watch?v=G6IiDqvsNcQ  
2. Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 8 in C minor, Op. 13, III. Rondo. 

Allegro https://www.youtube.com/watch?v=Ifj8dwuAzAQ  
3. Το κοντσέρτο - Μάνος Χατζιδάκις https://www.youtube.com/watch?v=k2GeWHZBUiY  
4. Χάρτινο το φεγγαράκι- Μάνος Χατζιδάκις 
 https://www.youtube.com/watch?v=sEDgZEbvPpQ  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

   

1ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

https://elearning.iep.edu.gr/study/mod/quiz/view.php?id=41342
https://www.youtube.com/watch?v=G6IiDqvsNcQ
https://www.youtube.com/watch?v=Ifj8dwuAzAQ
https://www.youtube.com/watch?v=k2GeWHZBUiY
https://www.youtube.com/watch?v=sEDgZEbvPpQ
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 (χρόνος συμπλήρωσης) 5΄ 

 
Ενώ ακούτε τη μουσική από τη Σουίτα, «Το «Βιεννέζικο Μουσικό Ρολόι» συμπληρώνετε το 

Φύλλο Ακρόασης, πιο κάτω: 
 
1. Το θέμα Α ακούγεται συνολικά ....................... φορές. 

 
2. Αναφέρετε δύο όργανα που ξεχωρίζετε ................................ 
 
3. Ποια όργανα δεν συμμετέχουν στην εκτέλεση του έργου; Κυκλώστε το σωστό:  
                                   ΕΓΧΟΡΔΑ                               ΠΝΕΥΣΤΑ                               ΚΡΟΥΣΤΑ  
 
 
 

 
 
                       ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 

2ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
 «ΟΔΗΓΙΕΣ» (χρόνος συμπλήρωσης) 45΄ 

 

•  Βρίσκεστε στη φύση, σε ένα περιβάλλον με τρεχούμενα νερά κοντά σε ποτάμι. 
 

•  Αφού κάνετε απόλυτη ησυχία, προσπαθήστε να αφουγκραστείτε και να εντοπίσετε ήχους της 
φύσης που  να έχουν σχέση με βροχή, ρυάκι, ποτάμι, άνεμο, τιτιβίσματα, έντομα. Ηχογραφείστε 
με τη βοήθεια του κινητού σας τηλεφώνου και αποθηκεύστε τους ήχους δίνοντας έναν τίτλο στον 
καθένα από αυτούς. 

 

 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

3ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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1η Δραστηριότητα 3ης διδακτικής ώρας (χρόνος συμπλήρωσης 15΄) 
 

• Ακούστε προσεκτικά και σκιαγραφήστε τα ηχογραφημένα αποσπάσματα  ήχου από νερό 
βροχή, ρυάκι, ποτάμι, φωνές πουλιών και άλλους ήχους που έχετε συλλέξει. 

• Παίρνοντας το ρόλο του συνθέτη, δημιουργείστε το δικό σας ηχητικό κολλάζ σύμφωνα με 
τη Φόρμα 

ΡΟΝΤΟ (κυκλική φόρμα, λαμβάνοντας υπόψη σας την πιο συνηθισμένη δομή είναι ΑΒΑΓΑ 
Α(πρώτος ήχος) 
Β( δεύτερος ήχος) 
Γ(τρίτος ήχος) 

• Ακολουθείστε το πρόγραμμα επεξεργασίας ήχου Audacity https://www.audacityteam.org/download 
 
 
 
 
 
 
 

4ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
3η Δραστηριότητα της 3ης διδακτικής ώρας (χρόνος συμπλήρωσης 15΄) 
 

•  Χρησιμοποιώντας το ανοιχτό λογισμικό ΜuseScore https://musescore.org/en προσπαθήστε να 
αποτυπώσετε τους δικούς σας ήχους, δημιουργώντας τη δική σας μελωδία, σύμφωνα με  τη 
φόρμα ΡΟΝΤΟ 
•  Τα αποτελέσματα τα αποθηκεύετε στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή της ομάδας 
σας. 
•  Επιλέξτε το καλύτερο κατά την κρίση σας έργο και παρουσιάστε το στην ολομέλεια. 

 
ΕΠΙΛΕΞΑΜΕ: 
 

1. ………………………………………………………………….. 
 

2. …………………………………………………………………… 
 

3. …………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

1η Δραστηριότητα της 4ης διδακτικής ώρας(χρόνος συμπλήρωσης 15΄) 

https://www.audacityteam.org/download
https://musescore.org/en
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Θα ακούσετε 2 σύντομα μουσικά αποσπάσματα. 

Το ένα θα έχει μορφή Ροντό, το άλλο όχι.  

1ο ηχητικό παράδειγμα 

2ο ηχητικό παράδειγμα 

Θα πρέπει να αναγνωρίσετε ποιο από τα δύο αποσπάσματα έχει μορφή Ροντό και να αιτιολογήσετε την 
απάντησή σας.  
Συμπληρώστε στο φύλλο εργασίας ( 1η ΡΟΥΜΠΡΙΚΑ)  
 
 
 

ΡΟΥΜΠΡΙΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ από τον Εκπαιδευτικό 

 

Στην ερώτηση: Αναγνωρίστε ποιο από τα δύο αποσπάσματα έχει μορφή Ροντό 
 
 

Αιτιολόγηση απάντησης ομάδας (δια του εκπροσώπου) 

 
Η ομάδα: …………   
                      
 Απάντηση:   
1ο ηχητικό παράδειγμα      
 
2ο ηχητικό παράδειγμα 
 

 
Αιτιολόγηση απάντησης…………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 
Συμληρώνεται από τον/την εκπαιδευτικό 
 

ΜΕΤΡΙΑ (1) ΚΑΛΑ (2) ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ (3) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

2η Δραστηριότητα της 4ης διδακτικής ώρας (χρόνος συμπλήρωσης 20΄) 
Kατεβάστε, την παρτιτούρα από το έργο: 
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«Το Βιεννέζικο Μουσικό Ρολόι», από τη Σουίτα "Χάρυ Γιάνος" του Ούγγρου συνθέτη. Ζόλταν 
Κόνταϋ (Zoltán Kodály) με τη βοήθεια του ανοιχτού Λογισμικού Musescore. Σκιαγραφείστε τη 
μελωδική γραμμή με τη βοήθεια της μουσικής σημειογραφίας  του ανοιχτού Λογισμικού Musescore: 
https://musescore.org/en 

 
 

Υπόδειγμα 
 

ΡΟΥΜΠΡΙΚΑ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ 

Όνομα μαθητή:………………………………………………………. 

 

Εκφράζω τη γνώμη μου για την ποιότητα και τα αποτελέσματα του έργου 
συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα 

 

 ΜΕΤΡΙΑ (1) ΚΑΛΑ (2) ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ (3) 

Κατάλαβα τη φόρμα ΡΟΝΤΟ 
 

   

Συνεργάστηκα με την ομάδα μου 
 

   

Βελτιώθηκα στη χρήση του 
προγράμματος επεξεργασίας ήχου …….. 
 

   

Μου άρεσε το αποτέλεσμα 
 

   

Έμαθα καινούργια πράγματα 
 

   

 

Περιγράφω τις εντυπώσεις μου και τα συναισθήματα που βίωσα υλοποιώντας το 
Διδακτικό Σενάριο: «ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΚΥΚΛΟ» 

 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CF%8C%CE%BB%CF%84%CE%B1%CE%BD_%CE%9A%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BB%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CF%8C%CE%BB%CF%84%CE%B1%CE%BD_%CE%9A%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BB%CF%85
https://musescore.org/en

