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Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑΣΙΚΩΝ ΕΝΟΣΗΣΩΝ   

ΜΕΩ ΣΗ ΜΟΤΙΚΗ  

ΣΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

 

Παλαγηώηεο Σζηξίδεο  

 

 

 

 

 

ΕΙΑΓΩΓΗ 

 

Η ζύλδεζε ηεο αηζζεηηθήο αγσγήο, κε ηνπο άιινπο ηνκείο ηνπ αλαιπηηθνύ 

πξνγξάκκαηνο ηνπ λεπηαγσγείνπ έρεη δηαηππσζεί ζε δηάθνξεο θάζεηο ηεο ηζηνξίαο ηεο 

παηδαγσγηθήο, ελώ ηα ηειεπηαία ρξόληα έρεη απνθηήζεη θαη πάιη πνιινύο ππνζηεξηθηέο 

κέζα από κία πην δηεπξπκέλε ζεώξεζε ηνπ αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο. 

Απηή ηε ζύλδεζε ζειήζακε λα πεηύρνπκε καδί κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ 

λεπηαγσγείνπ ηνπ Γεληθνύ Κξαηηθνύ Ννζνθνκείνπ Αζελώλ ηελ πεξίνδν 1994-96, 

θαιύπηνληαο ηαπηόρξνλα δύν αλάγθεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ καο πξνγξάκκαηνο. Η  πξώηε 

ήηαλ ε ύπαξμε ελόο θαηάιιεινπ ζεκαηηθνύ πιαηζίνπ, νηθείνπ ζηα παηδηά, πνπ ζα  

εμππεξεηνύζε ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηεο κνπζηθήο αγσγήο, θαη ε δεύηεξε, ε ζε 

βάζνο θαηαλόεζε ησλ ζεκάησλ πνπ επεμεξγαδόηαλ ν/ε λεπηαγσγόο κε ηελ νκάδα ησλ 

παηδηώλ κέζα από ηηο βησκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο πνπ κπνξνύζε λα καο πξνζθέξεη ε 

κνπζηθή. Έηζη δνπιεύνληαο ζε ζπλεξγαζία ν/ε λεπηαγσγόο κε ην κνπζηθνπαηδαγσγό 

θαηαθέξακε ε κνπζηθή λα ελζσκαησζεί κε ην δηπιό απηό ξόιν ζην εθπαηδεπηηθό 

πξόγξακκα ηνπ λεπηαγσγείνπ. 

ην ίδην πιαίζην, εξγαζηήθακε ζην Ράιεην Πεηξακαηηθό Γεκνηηθό ρνιείν, όζνη 

απνηεινύζακε ηελ νκάδα ησλ κνπζηθνπαηδαγσγώλ ηνπ Πξόηππνπ Μνπζηθνύ Κέληξνπ 

Πεηξαηά, ζπλδένληαο ηνπο ζηόρνπο ηεο κνπζηθήο αγσγήο κε ηα καζήκαηα «Δκείο θαη ν 

θόζκνο» γηα ηελ Α΄ θαη Γ΄ ηάμε (1997) θαη «Σα καζεκαηηθά κνπ» γηα ηελ Α΄, Β΄ θαη Γ΄ 

ηάμε ηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ (1998).  
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ΑΝΑΛΤΗ ΠΙΝΑΚΑ 

 

Παξαθάησ αλαιύεηαη ζπλνπηηθά ν πίλαθαο ηεο ζειίδαο 1, πνπ απνηειεί ην ζθειεηό 

ηεο επεμεξγαζίαο ζεκαηηθώλ ελνηήησλ κέζσ ηεο κνπζηθήο.  

ΘΕΜΑ: 

Σν ζέκα κπνξεί λα πξνέξρεηαη από νπνηνλδήπνηε ηνκέα αγσγήο θαη αλάπηπμεο ηνπ 

λεπηαγσγείνπ πνπ έρεη πξνγξακκαηίζεη ν/ε λεπηαγσγόο ή πξνθύπηεη από ηελ νκάδα ησλ 

παηδηώλ. 

Η επεμεξγαζία ηνπ ζέκαηνο κέζσ ηεο κνπζηθήο πξνϋπνζέηεη ηόζν ηελ γλώζε ησλ 

ζηόρσλ ηεο κνπζηθήο αγσγήο όζν θαη ησλ ζηόρσλ πνπ ππαγνξεύεη ην αλαιπηηθό 

πξόγξακκα ηνπ λεπηαγσγείνπ. 

Γνκηθά ζηνηρεία ηεο κνπζηθήο 

Μνπζηθά παηρλίδηα. 

Ητότρφμα 

Διάρκεια - Ρσθμός 

Τονικό ύυος - Μελφδία 

Ένηαζη - Δσναμική 

ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 

Σξαγνύδη 

Μνπζηθή επέλδπζε - Απηνζρεδηαζκόο 

Γεκηνπξγηθέο κνπζηθέο αθξνάζεηο 
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Οη ζηόρνη ηεο κνπζηθήο αγσγήο κπνξνύλ λα αλαιπζνύλ ζε ηέζζεξηο θεληξηθνύο 

άμνλεο: ηα δνκηθά ζηνηρεία ηεο κνπζηθήο - κνπζηθά παηρλίδηα, ηηο δεκηνπξγηθέο 

κνπζηθέο αθξνάζεηο, ην ηξαγνύδη θαη ηηο κνπζηθέο θαηαζθεπέο - απηνζρεδηαζκόο. 

 

 ΔΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΣΗ ΜΟΤΙΚΗ - ΜΟΤΙΚΑ ΠΑΙΥΝΙΔΙΑ
1
  

Με ηδέεο εκπλεπζκέλεο από ην αξρηθό ζέκα νξγαλώλνπκε κνπζηθά παηρλίδηα θαη 

δξαζηεξηόηεηεο κε ζθνπό ηελ αηζζεηεξηαθή θαη αληηιεπηηθή θαιιηέξγεηα ησλ παηδηώλ 

ζηα δνκηθά ζηνηρεία ηεο κνπζηθήο.: 

α) ΗΦΟΦΡΨΜΑ - ΦΡΟΙΑ ΤΟΥ ΗΦΟΥ: Παηρλίδηα θαη δξαζηεξηόηεηεο όπνπ ην παηδί 

αλαπηύζζεη ηελ ηθαλόηεηα λα δηαθξίλεη ήρνπο, κε βάζε ηε ρξνηά ηνπο όπσο γηα παξά-

δεηγκα ε δηάθξηζε κεηαμύ δύν αλζξώπηλσλ θσλώλ, ε δηάθξηζε δηαθνξεηηθώλ ήρσλ από 

ην πεξηβάιινλ, αιιά θαη ε δηάθξηζε κεηαμύ δηαθνξεηηθώλ κνπζηθώλ νξγάλσλ. 

β) ΔΥΝΑΜΙΚΗ - ΕΝΤΑΣΗ ΤΟΥ ΗΦΟΥ: Γηαθξίζεηο, εθηειέζεηο θαη εμεξεύλεζε ησλ 

δηαθνξεηηθώλ δπλακηθώλ ηνπ ήρνπ από αθξαίεο εληάζεηο (δπλαηά - ζηγά) έσο θαη 

ελδηάκεζεο ιεπηέο απνρξώζεηο. 

γ) ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΡΥΘΜΟΣ: Αλάπηπμε ηεο ξπζκηθήο αληίιεςεο ησλ παηδηώλ κε κνπζη-

θνθηλεηηθά παηρλίδηα θαη ξπζκηθέο ζπλνδείεο ηξαγνπδηώλ. Γηάθξηζε, θαηαλόεζε θαη 

εθηέιεζε ηεο δηαθνξεηηθήο δηάξθεηαο ησλ ήρσλ. 

δ) ΤΟΝΙΚΟ ΥΧΟΣ - ΜΕΛΨΔΙΑ: Αλάπηπμε ηεο αθνπζηηθήο ηθαλόηεηαο δηάθξηζεο ην-

ληθώλ δηαθνξώλ (ρακειή θαη ςειή θσλή). Ιθαλόηεηα δηάθξηζεο θαη αλαπαξαγσγήο κε 

ηε θσλή κηθξώλ κεισδηώλ. 

 

 ΟΙ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΚΕ ΜΟΤΙΚΕ ΑΚΡΟΑΕΙ. 

Μ’ απηόλ ηνλ όξν 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 κνξ-

θέο έθθξαζεο όπσο ην δξάκα, ε δσγξαθηθή, ε δεκηνπξγία κηαο ηζηνξίαο ή θαη ε 

παξάιιειε κνπζηθή ζπλνδεία.   

                                                           
1
 Η αλάπηπμε απηή ησλ ζηόρσλ ζπλνδεπόκελε από δξαζηεξηόηεηεο κνπζηθώλ παηρληδηώλ μεθηλά από ηελ 

αλέθδνηε εξγαζία ησλ Μηράιε Γξεγνξίνπ, Γηώξγνπ Κνπξνππνύ, Νίθνπ Κππνπξγνύ θαη Γεκήηξε 

Μαξαγθόπνπινπ κε ζέκα «Μία πξόηαζε γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ κνπζηθνύ αηζζεηεξίνπ ζηα παηδηά ησλ 

δεκνηηθώλ ζρνιείσλ».πνπ έγηλε ην 1983 γηα ινγαξηαζκό ηνπ Τθππνπξγείνπ Νέαο Γεληάο  
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Η κνπζηθή πνπ ρξεζηκνπνηνύκε κπνξεί λα πεξηγξάθεη κία ηζηνξία δνζκέλε από 

ηνλ/ηελ  λεπηαγσγό πάλσ ζην ζέκα, λα δεκηνπξγεί κηα λέα ηζηνξία κε αθνξκή κόλν ην 

ζέκα πνπ επεμεξγαδόκαζηε ή θαη λα απνηειεί πξσηνγελέο πιηθό κηαο θαληαζηηθήο 

ηζηνξίαο ρσξίο αξρηθέο δεζκεύζεηο., Η ηζηνξία πνπ ζα δεκηνπξγεζεί κπνξεί λα γίλεη 

αθνξκή ζηε ζπλέρεηα γηα δξακαηηθή έθθξαζε ή εηθαζηηθή αλαπαξάζηαζε, κε νδεγό 

πάληα ηελ κνπζηθή πνπ πξνηείλακε γηα αθξόαζε. Με όια ηα παξαπάλσ ην παηδί 

θαηαλνεί θαιύηεξα ην αξρηθό ζέκα, βηώλνληαο ην κέζα από ηελ κνπζηθή θαη ηηο άιιεο 

ηέρλεο. 

Σα κνπζηθά έξγα πνπ αθνύκε κπνξεί λα είλαη επηινγέο όισλ ησλ κνπζηθώλ εηδώλ. 

Αξρηθά είλαη ίζσο θαιύηεξα λα ρξεζηκνπνηνύκε κνπζηθή κε πξνγξακκαηηθό πε-

ξηερόκελν όπσο είλαη πνιιά έξγα ηεο «Ρνκαληηθήο» πεξηόδνπ ή κνπζηθή από ηνλ θηλε-

καηνγξάθν, ην κπαιέην θ.α.  

Οη δεκηνπξγηθέο κνπζηθέο αθξνάζεηο απνηεινύλ έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα κέξε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ηεο κνπζηθήο αγσγήο, θαιιηεξγώληαο επαηζζεηνπνηεκέλνπο αθξναηέο 

πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζε κία κνπζηθή αθξόαζε, θαη όρη παζεηηθνύο δέθηεο κηαο 

ηππνπνηεκέλεο κνπζηθήο παξαγσγήο. 

 

 ΣΟ ΣΡΑΓΟΤΔΙ 

Σν ηξαγνύδη είλαη ε πην άκεζε κνπζηθή εθδήισζε ηνπ αλζξώπνπ θαη ζπλδπάδεη ην 

δηπιό εθπαηδεπηηθό ξόιν ηεο κνπζηθήο θαη ηνπ ιόγνπ. Γη’ απηό ην ιόγν ήηαλ θαη είλαη ε 

βαζηθόηεξε κνπζηθή δξαζηεξηόηεηα ζηελ πξνζρνιηθή αγσγή. Αξρηθόο ζηόρνο είλαη ε 

αβίαζηε ζπκκεηνρή ζην ηξαγνύδη όισλ ησλ παηδηώλ. Μέζα από ην ηξαγνύδη όκσο 

κπνξνύκε λα επηηύρνπκε θαη ζηόρνπο ζρεηηθνύο κε ηα δνκηθά ζηνηρεία ηεο κνπζηθήο 

πνπ αλαθέξακε παξαπάλσ.  

Σα ηξαγνύδηα πνπ πξνηείλνπκε ζηα παηδηά πξνέξρνληαη είηε από ηελ Διιεληθή κνπ-

ζηθή παξάδνζε πνπ έρεη πινύζηα ζπιινγή από παηδηθά ηξαγνύδηα θαη ηξαγνύδηα θαηάι-

ιεια γηα παηδηθή θσλή, είηε από ην έληερλν Διιεληθό ηξαγνύδη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

θαη αμηόινγσλ ζύγρξνλσλ κνπζηθώλ παξαγσγώλ γηα παηδηά (π.ρ. Η Ληιηπνύπνιε).  

 

 ΜΟΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΤΗ ΠΑΡΑΜΤΘΙΩΝ - ΑΤΣΟΥΕΔΙΑΜΟ 
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Δδώ, νη ζηόρνη καο είλαη αθελόο ηα παηδηά λα θηάζνπλ ζην ζεκείν λα ζπλζέηνπλ, λα 

θαηαγξάθνπλ θαη λα εθηεινύλ ηε δηθή ηνπο κνπζηθή κέζα ζ’ έλα πιαίζην ζπλεηδεηήο 

νξγάλσζεο ησλ ήρσλ θαη αθεηέξνπ λα έρνπλ ηε ραξά ηεο δεκηνπξγίαο θαη ηεο ειεύζε-

ξεο έθθξαζεο πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ε νκαδηθή δεκηνπξγία θαη ν απηνζρεδηαζκόο. 

Πέξα όκσο από ηνπο βαζηθνύο απηνύο ζηόρνπο, έρνπκε πάιη ηελ επθαηξία λα 

επεμεξγαζηνύκε ηα δνκηθά ζηνηρεία ηεο κνπζηθήο πνπ αλαθέξακε παξαπάλσ.  

Η πνξεία πνπ αθνινπζνύκε είλαη παξόκνηα κ’ εθείλε ησλ δεκηνπξγηθώλ κνπζηθώλ 

αθξνάζεσλ. Αξρηθά επελδύνπκε ερεηηθά κία ηζηνξία ή έλα παξακύζη κε ηδέεο πνπ 

πξνθύπηνπλ από ηε ζπιινγηθή εξγαζία ηεο νκάδαο. Έηζη κπνξνύκε λα αθεγεζνύκε ην 

παξακύζη ελώ ηα παηδηά ζα παίδνπλ ηνπο ήρνπο πνπ έρεη ζπκθσλήζεη ε νκάδα. 

Αξγόηεξα κπνξνύκε λα αθαηξέζνπκε ηελ αθήγεζε ηνπ παξακπζηνύ θαη λα παίμνπκε 

κόλν ηε κνπζηθή ζπλνδεία. Μ’ απηό ην ηξόπν, έρνπκε δεκηνπξγήζεη κία θαζαξή 

κνπζηθή ζύλζεζε.  

Μπνξνύκε λα θάλνπκε ηέηνηεο κνπζηθέο ζπλζέζεηο θαη κε έλα πνίεκα ή έλα πίλαθα 

δσγξαθηθήο ζρεηηθό κε ην ζέκα πνπ επεμεξγαδόκαζηε. Μπνξνύκε αθόκα λα θάλνπκε 

κνπζηθή κε αξρηθό εξέζηζκα κόλν κία ιέμε, όπσο γηα παξάδεηγκα έλα ζπλαίζζεκα, 

πάλσ ζην νπνίν ηα παηδηά ζα δεκηνπξγήζνπλ κία κνπζηθή ζύλζεζε ή έλαλ 

απηνζρεδηαζκό.  

Οη δεκηνπξγίεο απηέο κπνξνύλ λα γίλνπλ κε θξνπζηά κνπζηθά όξγαλα, κε 

απηνζρέδηα κνπζηθά όξγαλα, θαη κε ηε θσλή καο. 

 

ε θάζε νξγαλσκέλν ζέκα πνπ εηνηκάδεη ν/ε λεπηαγσγόο δελ αλαπηύζζνληαη θάζε 

θνξά όιεο νη παξαπάλσ ελόηεηεο. Οη ζηόρνη ηεο κνπζηθήο αγσγήο αλαπηύζζνληαη 

ζηαδηαθά κέζα από ηελ επεμεξγαζία δηαθνξεηηθώλ ζεκάησλ. 


