Η ΤΝΓΔΗ ΣΩΝ ΣΟΥΩΝ ΣΗ ΜΟΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΜΔ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
ΣΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ
Σο παράδειγμα ηων μαθημαηικών
Παλαγηώηεο Σζηξίδεο
ΔΙΑΓΩΓΗ
Η ζύλδεζε ησλ καζεκάησλ ηεο αηζζεηηθήο αγσγήο κε ηα άιια καζήκαηα ηνπ αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο ηνπ Δεκνηηθνύ ζρνιείνπ, έρεη δηαηππσζεί εδώ θαη αξθεηά ρξόληα
ζε όιν ηνλ θόζκν ελώ ζηελ Ειιάδα βξίζθεη πξαθηηθή εθαξκνγή κέζα από ην πξόγξακκα «Μειίλα».
Η δηθή καο πξνζπάζεηα γηα ηε ζύλδεζε απηή μεθίλεζε ηε ρξνληά 1996-97 κε ην
«Εκείο θαη ν θόζκνο», έλα κάζεκα πνπ παξέρεη πξόζθνξν έδαθνο γηα παξαηήξεζε,
έξεπλα, θξηηηθή ζθέςε θαη έθθξαζε θαη ζπλερίζηεθε ηελ επόκελε ρξνληά κε ην κάζεκα
ησλ καζεκαηηθώλ.
Καη ζηα δύν πξνγξάκΘΔΜΑ - ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΑΝΑΛ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
καηα ζθνπεύακε ζηε ζύλδεζε ησλ ζηόρσλ ηεο
Δνκηθά ζηνηρεία ηεο κνπζηθήο
κνπζηθήο αγσγήο κε απΜνπζηθά παηρλίδηα.
ηνύο ηνπ θάζε καζήκαηνο.
Οη ζηόρνη ηεο κνπζηθήο
Ητότρφμα
αγσγήο έρνπλ νξγαλσζεί
Διάρκεια - Ρσθμός
από ηελ νκάδα καο, ζην
Πξόηππν
Μνπζηθό
Τονικό ύυος - Μελφδία
Κέληξν
Πεηξαηά,
ζε
Ένηαζη - Δσναμική
ηέζζεξηο άμνλεο όπσο
θαίλεηαη ζην δηπιαλό
ζρέδην, ελώ νη ζηόρνη ηνπ
Δεκηνπξγηθέο κνπζηθέο αθξνάζεηο
θάζε
καζήκαηνο
Σξαγνύδη
νξίδνληαη από ην βηβιίν
ηνπ δαζθάινπ αληίζηνηρα.
Μνπζηθέο ζπλζέζεηο - Απηνζρεδηαζκόο

Πέξα όκσο απ’ απηή ηελ άκεζε ζύλδεζε πνπ κπνξεί λα γίλεη αλάκεζα ζηα
καζήκαηα ηεο αηζζεηηθήο αγσγήο θαη ηα ιεγόκελα «βαζηθά» καζήκαηα ηνπ ζρνιείνπ,
δελ πξέπεη λα μερλάκε όηη ε ηέρλε από κόλε ηεο, ζαλ αλζξώπηλε αλάγθε έθθξαζεο θαη
επηθνηλσλίαο κπνξεί λα θαιιηεξγεί θαη λα αλαπηύζζεη ηελ αληίιεςε θαη ηελ
πξνζσπηθόηεηα ησλ αλζξώπσλ.
ΣΟ ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ
ε κειέηεο πνπ έρνπλ γίλεη ηόζν από εθπαηδεπηηθνύο όζν θαη από λεπξνθπζηνιόγνπο1 θαίλεηαη όηη παηδηά κε κνπζηθή εθπαίδεπζε αλαπηύζζνπλ κεγαιύηεξεο ηθαλόηεηεο αληίιεςεο ζηα άιια καζήκαηα. Μειέηεο ζηελ Οπγγαξία2 έδεημαλ όηη κεηά ηελ
εθαξκνγή ηνπ κνπζηθνπαηδαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο Kodaly, ήηαλ εκθαλήο ε βειηίσζε
1

Shaw G. Οριζμένες νέες ανηιλήυεις για ηο πφς ενιζτύεηαι η λογική και η δημιοσργικόηηηα ηοσ παιδιού,
Πξαθηηθά 4νπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ πξνζρνιηθήο αγσγήο, Αζήλα, Εθπαηδεπηήξηα Δνύθα, 1996.
2

έξγε Λ. Πξνζρνιηθή κνπζηθή αγσγή - Η επίδξαζε ηεο κνπζηθήο κέζα από ηε Δηαζεκαηηθή κέζνδν
δηδαζθαιίαο ζηελ αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθόηεηαο ησλ παηδηώλ, Αζήλα, GUTENBERG, 1995.
Σζηξίδε Παλαγηώηε, «Η ζύλδεζε ησλ ζηόρσλ ηεο κνπζηθήο αγσγήο
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ηεο απόδνζεο ησλ καζεηώλ ζηα άιια καζήκαηα θαη ηδηαίηεξα ζηα καζεκαηηθά, γεγνλόο
πνπ επηβεβαηώλεη ηε ζεσξία ηεο κεηαθνξάο ηεο κάζεζεο ηνπ Thordndike όπσο
αλαθέξεηαη ζηηο ίδηεο έξεπλεο.
Απηό πνπ απαζρόιεζε ηε δίθή καο νκάδα ήηαλ ην θαηά πόζν ε κνπζηθή αγσγή,
ζπλδεόκελε άκεζα κε ηα άιια καζήκαηα, κπνξνύζε λα ζπκβάιεη ζηελ θαηάθηεζε ησλ
ζηόρσλ ηνπο.
ύκθσλα κε ηελ νκάδα καο, ε ζύλδεζε απηή ζα έπξεπε λα γίλεη κε ηξόπν ώζηε λα
απνηειεί ζεκείν εθθίλεζεο κίαο πνιπεπίπεδεο εθπαίδεπζεο κε έκθαζε ζηελ αηζζεηηθή
αγσγή θαη όρη λα εληζρύεη κία ππάξρνπζα ςπραλαγθαζηηθή εθπαίδεπζε
ρξεζηκνπνηώληαο ηελ ηέρλε γηα ηε αύμεζε ησλ κεηξήζηκσλ επηδόζεσλ ησλ παηδηώλ.
Απηό πνπ πξνηείλνπκε δελ είλαη ε θαηάξγεζε ηεο κνπζηθήο σο καζήκαηνο ηέρλεο,
πξνο όθεινο ησλ καζεκάησλ εθείλσλ πνπ ζηνρεύνπλ κόλν ζηελ γλσζηηθή αλάπηπμε
ησλ παηδηώλ, αιιά αληίζεηα ηελ αλάδεημή ηεο κέζα από ηε δεκηνπξγηθή ηεο ζύλδεζε κε
ηα άιια καζήκαηα ηνπ αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο.
ΠΟΙΟ ΤΛΟΠΟΙΔΙ ΣΗΝ ΤΝΓΔΗ
Η πξόηαζή καο απεπζύλεηαη ηόζν ζε δαζθάινπο όζν θαη ζε κνπζηθνπαηδηαγσγνύο.
Οη δάζθαινη ίζσο βξνπλ κέζα από ηε δνπιεηά απηή επνπηηθό πιηθό ώζηε λα εληζρύζνπλ ηα καζήκαηά ηνπο ζηα ζεκεία εθείλα πνπ λνκίδνπλ όηη ρξεηάδεηαη, όπσο
κπνξεί λα είλαη γηα ηελ 1ε δεκνηηθνύ ε ζύγθξηζε δηαθνξεηηθώλ κεγεζώλ θαη ε ρξήζε
ησλ ζπκβόισλ ηεο ηζόηεηαο θαη ηεο αληζόηεηαο (=, <, >) κέζα από κνπζηθά παηρλίδηα
δπλακηθήο ηνπ ήρνπ. Μπνξνύλ αθόκα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε κνπζηθή ζαλ παηρλίδη γηα
λα μεθνπξάζνπλ θαη λα ςπραγσγήζνπλ ηνπο καζεηέο ηνπο ελώ παξάιιεια ηα παηδηά
εκπεδώλνπλ ηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο.
Οη κνπζηθνπαηδαγσγνί ζα κπνξέζνπλ λα βξνπλ κέζα από ηε ζύλδεζε κε ηα άιια
καζήκαηα έλα πιηθό πνπ ζα ηνπο βνεζήζεη λα δηδάμνπλ ηε κνπζηθή. Έλα παξάδεηγκα
κπνξεί λα είλαη ε εηζαγσγή ζηε κνπζηθή αλάγλσζε εηθόλσλ θαη ηε γξαθηθή παξηηηνύξα
κε ηε κνπζηθή εξκελεία ηνπ «θύθινπ ηνπ λεξνύ» («Εκείο θαη ν θόζκνο» 1 εο δεκνηηθνύ)
ή ε άζθεζε ησλ παηδηώλ ζηελ ζηαζεξή εθηέιεζε ελόο παικνύ κέζα από ην κάζεκα ηεο
κέηξεζεο ηνπ ρξόλνπ θαη ηεο ρξήζεο ησλ ξνινγηώλ («Μαζεκαηηθά» 2αο δεκνηηθνύ
κάζεκα 22).
Θα πξέπεη λα ηνλίζνπκε όηη δελ πξνηείλνπκε ηε δεκηνπξγία ελόο ππέξ-δαζθάινπ ν
νπνίνο ζα μέξεη κνπζηθή, ζα δσγξαθίδεη, ζα θάλεη θαιέο θαηαζθεπέο θαη ζα ρνξεύεη
ηζάκηθν θαη ηαγθό. Ο δάζθαινο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηε κνπζηθή ζαλ επνπηηθό
κέζν γηα ηα άιια καζήκαηα ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα έρεη ηδηαίηεξεο κνπζηθέο γλώζεηο. Ο
κνπζηθόο γλσξίδνληαο θαη ηα άιια καζήκαηα ηνπ αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο ζα βξεη
πιηθό γηα λα πξαγκαηώζεη ηνπο ζηόρνπο ηεο κνπζηθήο αγσγήο κέζα από έλα δξόκν
γλώξηκν γηα ηα παηδηά ελώ παξάιιεια ζα βνεζεζεί θαη ν ίδηνο λα θαηαλνήζεη θαιύηεξα
ηηο δπλαηόηεηεο ηεο θάζε ειηθίαο (είλαη γλσζηή ε εκκνλή κεξηθώλ Ωδείσλ λα
δηδάζθνπλ ηηο ξπζκηθέο αμίεο ζε παηδηά λεπηαγσγείνπ θαη 1εο δεκνηηθνύ κέζα από ηελ
καζεκαηηθή αλάιπζε ηνπο ζαλ θιάζκαηα).

Ο ΣΡΟΠΟ ΤΝΓΔΗ
Ο δξόκνο πνπ αθνινπζήζακε γηα λα πξαγκαηνπνηήζνπκε ηε ζύλδεζε κε ηα
καζήκαηα ηνπ αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο ήηαλ ν παξαθάησ: Γηα θάζε θεθάιαην ή
ελόηεηα κειεηνύζακε ηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο θαη ςάρλακε λα βξνύκε κε πνην
ηξόπν ζα κπνξνύζακε λα νδεγήζνπε ηα παηδηά ζηελ θαηαλόεζή ηνπο κέζα από
κνπζηθέο δξαζηεξηόηεηεο. Οη κνπζηθέο δξαζηεξηόηεηεο πξνέξρνληαλ από ηνπο ηέζζεξηο
Σζηξίδε Παλαγηώηε, «Η ζύλδεζε ησλ ζηόρσλ ηεο κνπζηθήο αγσγήο
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άμνλεο ησλ ζηόρσλ ηεο κνπζηθήο αγσγήο όπσο θαίλεηαη ζην ζρέδην ηεο πξώηεο
ζειίδαο.
Σα δνκηθά ζηνηρεία ηεο κνπζηθήο απνηέιεζαλ έλα βαζηθό πιηθό ηεο ζύλδεζεο ησλ
δύν καζεκάησλ. Μέζα από ηε κειέηε ησλ ήρσλ θαη ηελ ηαμηλόκεζε ηνπο κε βάζε ηελ
ερνρξσκαηηθή ηνπο πνηόηεηα, ηε κέηξεζε ηεο δηάξθεηαο ησλ ήρσλ από δηάθνξεο πεγέο
θαη κνπζηθά όξγαλα, ην παηρλίδη κε ην ξπζκό ηελ δπλακηθή θαη ηέινο ηελ θαηαλόεζε
ηεο δηαθνξεηηθήο ηνληθόηεηαο ησλ ήρσλ βξήθακε πιηθό κε ην νπνίν πξνζεγγίζακε ηόζν
ηα καζεκαηηθά όζν θαη ην «Εκείο θαη ν θόζκνο».
Σα ηξαγνύδηα κε ην δηπιό εθπαηδεπηηθό ηνπο ξόιν, ζηε κνπζηθή θαη ζην ιόγν,
ιεηηνύξγεζαλ ζαλ κία βαζηθή γέθπξα ζύλδεζεο ησλ καζεκάησλ. Σα ηξαγνύδηα πνπ
πξνηείλακε ζηα παηδηά πξνέξρνληαλ είηε από ηελ Ειιεληθή παξαδνζηαθή κνπζηθή, είηε
από ην έληερλν Ειιεληθό ηξαγνύδη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη αμηόινγσλ ζύγρξνλσλ
κνπζηθώλ παξαγσγώλ γηα παηδηά.
Με ηνλ όξν «δεκηνπξγηθέο κνπζηθέο αθξνάζεηο» ελλννύκε ηηο κνπζηθέο αθξνάζεηο
πνπ γίλνληαη ζε κία νκάδα, κε ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή ησλ κειώλ ηεο. Η ελεξγή
ζπκκεηνρή ζε κία κνπζηθή αθξόαζε εμαζθαιίδεηαη όηαλ κπνξέζνπκε λα κεηαθέξνπκε
ην κνπζηθό εξέζηζκα ζε άιιεο κνξθέο έθθξαζεο όπσο ην ζεαηξηθό παηρλίδη, ηε
δξακαηνπνίεζε, ηε δσγξαθηθή, ηε δεκηνπξγία κηαο ηζηνξίαο ή θαη ηελ παξάιιειε
κνπζηθή ζπλνδεία.
Εηδηθά γηα ηα καζεκαηηθά κπνξνύκε λα πνύκε όηη ε ζεκαζία ησλ δεκηνπξγηθώλ
κνπζηθώλ αθξνάζεσλ αλ θαη δελ γίλεηαη άκεζα αληηιεπηή είλαη παξ’ όια απηά πνιύ
ζεκαληηθή. Οη δεκηνπξγηθέο κνπζηθέο αθξνάζεηο ζπκβάινπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο
αληίιεςεο, ηεο αλάιπζεο θαη ηεο ζύλζεζεο ηνπ κέξνπο θαη ηνπ όινπ. Παίδνληαο κε κία
κνπζηθή πνπ αθνύκε θαηαθέξλνπκε λα θαηαλνήζνπκε ηε δνκή θαη ηε θόξκα ηεο. Η
θαηαλόεζε απηή πνπ πνιιέο θνξέο απνηειεί αζπλείδεηε ιεηηνπξγία έρεη πνιιά θνηλά
κε ηελ αλάιπζε κηαο καζεκαηηθήο εμίζσζεο.
ηηο κνπζηθέο ζπλζέζεηο θαη ηνλ απηνζρεδηαζκό ν ζηόρνο καο ήηαλ αθελόο ηα παηδηά
λα θηάζνπλ ζην ζεκείν λα ζπλζέηνπλ, λα θαηαγξάθνπλ θαη λα εθηεινύλ ηελ δηθή ηνπο
κνπζηθή κέζα ζ’ έλα πιαίζην ζπλεηδεηήο νξγάλσζεο ησλ ήρσλ θαη αθεηέξνπ λα έρνπλ
ηε ραξά ηεο δεκηνπξγίαο θαη ηεο ειεύζεξεο έθθξαζεο πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ν
απηνζρεδηαζκόο.
Σα παηδηά θαηαγξάθνληαο κε «γξαθηθέο παξηηηνύξεο» ηηο δεκηνπξγίεο απηέο εηζάγνληαη ζηαδηαθά ζηε κνπζηθή ζεκεηνγξαθία πνπ εμειηθηηθά κπνξεί λα πεξηέρνπλ θαη
ζηνηρεία από ηελ Επξσπατθή κνπζηθή.
Γεληθόηεξα καο ελδηέθεξε ε ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ παηδηώλ ζ’ απηέο ηηο δηδαζθαιίεο. Δελ πξνζπαζνύζακε λα δηδάμνπκε κέζα από θιεηζηέο εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο αιιά λα επηλνήζνπκε καδί κε ηελ νκάδα ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο λα θηάλνπκε
ζηνλ εθπαηδεπηηθό καο ζηόρν.

ΣΟ ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ ΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ
Μειεηώληαο ην βηβιίν ηνπ δαζθάινπ θαη ηνπ καζεηή δηαπηζηώζακε όηη ζηα επνπηηθά κέζα ηνπ καζήκαηνο ησλ καζεκαηηθώλ δελ ππάξρεη θαζόινπ πιηθό ην νπνίν λα
ζηεξίδεηαη ζε αθνπζηηθά εξεζίζκαηα. Έηζη έλα παηδί γηα λα θαηαλνήζεη καζεκαηηθέο
έλλνηεο όπσο ε δηαηήξεζε ηνπ κήθνπο, ηεο ρσξεηηθόηεηαο θαη ηνπ όγθνπ ελόο αληηθεηκέλνπ, θηλεηνπνηεί ηε ζθέςε ηνπ κέζα από εξεζίζκαηα πνπ παίξλεη από ηελ νπηηθή
παξαηήξεζε θαη θαζόινπ από ηελ αθνπζηηθή ή θηλεηηθή ηνπ εκπεηξία. Εκείο ζεσξήζακε όηη απηέο νη έλλνηεο όπσο θαη πνιιέο άιιεο, κπνξνύλ λα εκπεδσζνύλ θαιύηεξα κε
παξάιιειε αθνπζηηθή θαη κνπζηθή επεμεξγαζία. ηνλ πξνβιεκαηηζκό καο πξνζηέζεθε
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ε ζεκαζία πνπ ζα κπνξνύζε λα έρεη κηα ηέηνηνπ είδνπο επνπηηθή ρξήζε ηεο κνπζηθήο
ζηα καζήκαηα ηνπ αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο, γηα παηδηά κε καζεζηαθά πξνβιήκαηα
όπσο ε δπζιεμία θαη παηδηά κε πξνβιήκαηα όξαζεο.
Γηα λα θάλνπκε πεξηζζόηεξν ζαθή ηα παξαπάλσ αθνινπζνύλ ηξία παξαδείγκαηα
όπνπ ζπλδένπκε ην κάζεκα ηεο κνπζηθήο αγσγήο κε εθείλν ησλ καζεκαηηθώλ.
Α΄ Γημοηικού
ηόχοι
ηα καζεκαηηθά:
Οη ηαθηηθνί αξηζκνί 0 έσο 10. Θζόηεηα - αληζόηεηα. Χξήζε ησλ ζπκβόισλ =,<,>.
ηε κνπζηθή:
Δπλακηθή ηνπ ήρνπ. Αλάπηπμε δεμηνηήησλ εθηέιεζεο δηαθνξεηηθώλ δπλακηθώλ ηνπ
ήρνπ. Αληηζηηθηηθή εθηέιεζε δηαθνξεηηθώλ δπλακηθώλ ηνπ ήρνπ.
Γραζηηριόηηηες
 Δίλνπκε ζηα παηδηά θξνπζηά όξγαλα θαη παίδνπλ όια καδί αθνινπζώληαο έλαλ
ξπζκηζηή έληαζεο (Volume control) πνπ έρνπκε θαηαζθεπάζεη από ζθιεξό ραξηόλη θαη
ν νπνίνο έρεη δηαβάζκηζε 0-10 (ζρ1).
 Χσξηδόκαζηε ζε δύν νκάδεο θαη παίδνπκε ην ίδην παηρλίδη κε δύν ξπζκηζηέο
έληαζεο θηλώληαο αλεμάξηεηα ηνλ έλα από ηνλ άιινλ. Σα παηδηά θάζε νκάδαο
αθνινπζνύλ ηνλ δηθό ηνπο ξπζκηζηή παίδνληαο ηηο δπλακηθέο πνπ δείρλεη ζε θξνπζηά
όξγαλα.
 Αθήλνπκε ζηαζεξνύο ηνπο δύν ξπζκηζηέο ζε ηπραία ζεκεία. Σα παηδηά
ηνπνζεηνύλ ην ζύκβνιν ηεο ηζόηεηαο ή ηεο αληζόηεηαο (=,<,>) πνπ έρνπκε θηηάμεη ζε
κία θαξηέια έηζη ώζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηε ζρέζε ησλ ξπζκηζηώλ έληαζεο (ρ.2). Σε
ζέζε ηνπ δαζθάινπ παίξλνπλ αξγόηεξα ηα παηδηά.
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Β΄ Γημοηικού
ηόχοι
ηα καζεκαηηθά: ύγθξηζε ηνπ κήθνπο θαη ηνπ κεγέζνπο. Χξήζε ησλ ζπκβόισλ
ηζόηεηαο θαη αληζόηεηαο. Μέηξεζε κεθώλ κε απζαίξεηεο κνλάδεο.
ηε κνπζηθή:
Δηάξθεηα ηνπ ήρνπ. Εηζαγσγή ζηε γξαθηθή παξηηηνύξα.
Γραζηηριόηηηες
 Παίδνπκε ηέζζεξα δηαθνξεηηθά όξγαλα (θακπάλα, ηξίγσλν, ηύκπαλν, μπιόθνπην)
θαη δεηάκε από ηα παηδηά λα πξνζέμνπλ ηε δηάξθεηά ηνπο (όζε ώξα αθνύγεηαη ην
όξγαλν κπνξνύκε λα θξαηάκε ζεθσκέλν ην ρέξη καο, λα θηλνύκαζηε ή θάηη
αλάινγν).
 Ζεηάκε από έλα παηδί λα ηξαβάεη κία ίζηα γξακκή ζηνλ πίλαθα κε ζηαζεξή
ηαρύηεηα όζε ώξα δηαξθεί ν ήρνο από έλα όξγαλν. Κάλνπκε ην ίδην θαη κε ηα άιια
όξγαλα μεθηλώληαο από ην ίδην αξηζηεξό ζεκείν ηνπ πίλαθα (ρ.3).
Σζηξίδε Παλαγηώηε, «Η ζύλδεζε ησλ ζηόρσλ ηεο κνπζηθήο αγσγήο
κε ηα καζήκαηα ηνπ αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο. Σν παξάδεηγκα ησλ καζεκαηηθώλ»
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 πγθξίλνπκε ηηο δηάξθεηεο ησλ ήρσλ όπσο έρνπλ απνηππσζεί ζηνλ πίλαθα,
ρξεζηκνπνηώληαο ηα ζύκβνια ηεο αληζόηεηαο (ρ.4)
 Αμηνινγνύκε πόζεο θνξέο πεξηζζόηεξν ή ιηγόηεξν αθνύγεηαη ην έλα όξγαλν από
ην άιιν.
ρ. 3

ρ. 4

>

<

<

Γ΄ Γημοηικού
ηόχοι
ηα καζεκαηηθά: Δεθάδα θαη εθαηνληάδα. Η ζεκαζία ηεο ζέζεο ηνπ ςεθίνπ κέζα
ζ’ έλαλ αξηζκό. Πξάμεηο κε δεθάδεο θαη εθαηνληάδεο.
ηε κνπζηθή:
Αλάπηπμε ηεο δηαθξηηηθήο αθνπζηηθήο ηθαλόηεηαο αλάκεζα ζε δύν
θαη αξγόηεξα αλάκεζα ζε ηξεηο δηαθνξεηηθήο νμύηεηαο ήρνπο. Καιιηέξγεηα ηεο
αθνπζηηθήο κλήκεο. Εηζαγσγή ζηε Δπηηθή κνπζηθή ζεκεηνγξαθία.
Γραζηηριόηηηες
 Μέζα από έλα παξακύζη - γξίθν νη καζεηέο ςάρλνπλ λα βξνπλ κε πνην ηξόπν ζα
κεηαθέξεη έλα παηδί ησλ αξηζκό ησλ δξαρκώλ πνπ θεξδίδεη πνπιώληαο κήια ζηελ πόιε,
ζηνλ παηέξα ηνπ πνπ βξίζθεηαη ζην βνπλό. Γξήγνξα επηλνήζεθε ην ηύκπαλν κε ην νπνίν
έλαο καζεηήο ζην ξόιν ηνπ γηνπ ρηππνύζε ηνπο αξηζκνύο θαη έλα άιιν παηδί ζην ξόιν
ηνπ παηέξα, ηνπο άθνπγε θαη ηνπο έγξαθε ζηνλ πίλαθα.
 Πξνζζέζακε ην εξώηεκα: «Πσο ζα κεηαθέξνπκε κε αζθάιεηα αξηζκνύο όπσο ην
74 ή ην 62 ρσξίο λα θάλνπκε ιάζνο». Η επηλόεζε ησλ παηδηώλ ήηαλ ε εμήο: Θα παίδνπλ
ηνπο αξηζκνύο κε έλα δηπιό πνηήξη (reco-reco). ην βαζύ ήρν ζα κεηξάκε δεθάδεο θαη
ζηνλ νμύ κνλάδεο (ρ.5). Παίδνπκε κε δεπγάξηα παηέξαο - παηδί ηελ παξαπάλσ
επηλόεζε.
 Σν επόκελν εξώηεκα ήηαλ λα κεηαθέξνπκε ηνπο αξηζκνύο κε ηξόπν πνπ λα κελ
ηνπο θαηαιαβαίλνπλ νη γείηνλεο. Σα παηδηά πξόηεηλαλ λα παίδνπκε αλαθαηεκέλα ηηο
δεθάδεο θαη ηηο κνλάδεο. Γηα λα κελ κπεξδεπόκαζηε ν δάζθαινο ζρεδίαζε δύν γξακκέο
ζηνλ πίλαθα. ηελ πάλσ γξακκή γξάθακε ηηο κνλάδεο θαη ζηελ θάησ ηηο δεθάδεο
(ρ.6).
Σζηξίδε Παλαγηώηε, «Η ζύλδεζε ησλ ζηόρσλ ηεο κνπζηθήο αγσγήο
κε ηα καζήκαηα ηνπ αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο. Σν παξάδεηγκα ησλ καζεκαηηθώλ»
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 Πξνζζέζακε ζην παξακύζη έλα αθόκα παηδί πνπ πνπινύζε απγά. Σν απνηέιεζκα
γηα ην παηρλίδη ήηαλ λα ρξεζηκνπνηεί ν «παηέξαο» πξόζζεζε γηα λα βξίζθεη ην ζύλνιν
ησλ θεξδώλ.
 Μεηά από έλα κήλα επαλήιζακε ζην ίδην παξακύζη κε έλα αθόκα εξώηεκα: Πσο
ζα κεηαθέξεη ηώξα ν γηνο ηηο δξαρκέο πνπ θεξδίδεη αθνύ ηα θέξδε θηάλνπλ αθόκα θαη
ηηο 600 δξαρκέο. Έλα παηδί πξόηεηλε ην μπιόθσλν. Αθαίξεζε όιεο ηηο πιάθεο αθήλνληαο
κόλν δύν ζηελ άθξε θαη κία ζηε κέζε (ρ.7). Με ην βαζύ ήρν κεηξνύζακε εθαηνληάδεο,
κε ην κεζαίν δεθάδεο θαη κε ηνλ νμύ ήρν ηηο κνλάδεο.
 Επαλαιάβακε όια ηα παηρλίδηα πνπ είρακε παίμεη ηνλ πξνεγνύκελν κήλα κε ηηο
δεθάδεο, πξνζζέηνληαο θαη ηηο εθαηνληάδεο.
 Γηα λα κελ κπεξδεπόκαζηε ν δάζθαινο πξόηεηλε λα γξάςνπκε ηξεηο νξηδόληηεο
γξακκέο πνπ ζα ζεκεηώλνπκε ηνπο ήρνπο (ρ.8).
ρ. 5
Μονάδες

Γεκάδες

ρ. 6
μονάδες
δεκάδες
ρ.7

εθαηνληάδεο

δεθάδεο

3Χ 1= 3
2 Χ 10 = 20
ύλνιν: 23

κνλάδεο

ρ.8
μονάδες
δεκάδες
εκαηονηάδες

2X1

=2

1 X 10

= 10

3 X 100 = 300
ύνολο = 312 Γρχ.

Μέζα από ηελ εκπεηξία ησλ πεηξακαηηθώλ απηώλ πξνγξακκάησλ, βξήθακε αξθεηά
δηαζθεδαζηηθή ηε ζύλδεζε ησλ καζεκάησλ πνπ πνιιέο θνξέο έκνηαδε ζαλ έλα παηρλίδη
γηα κεγάινπο, ζαλ έλα γξίθν πνπ ε ιύζε ηνπ ζνπ έδηλε θάζε θνξά ζεκαληηθό
εθπαηδεπηηθό πιηθό. Όκσο θαη γηα ηα παηδηά ην κάζεκα ήηαλ εμίζνπ δηαζθεδαζηηθό,
πξνζθέξνληαο θάζε θνξά λέεο εθπιήμεηο παξαρσξώληαο έδαθνο γηα παηρλίδη, έθθξαζε
θαη γλώζε. Είλαη ραξαθηεξηζηηθά ηα ιόγηα ελόο παηδηνύ όηαλ καο είδε έλα πξσί λα
κπαίλνπκε ζην Ράιεην θαη είπε: «Κύξηε πόηε ζα παίμνπκε κάζεκα;»

Σζηξίδε Παλαγηώηε, «Η ζύλδεζε ησλ ζηόρσλ ηεο κνπζηθήο αγσγήο
κε ηα καζήκαηα ηνπ αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο. Σν παξάδεηγκα ησλ καζεκαηηθώλ»

6

