
Η  μουσική  είναι  μια  μορφή  τέχνης .  

Τέχνη  που  χρησιμοποιούμε  συχνά
εμείς  τα  Πουλιά  στο  Σμήνος ,  στο
Χαρούμενο  Δάσος . . .οπουδήποτε .  

Είναι  κάτι ,  το  οποίο  μας  κρατάει
 ενωμένους  -  μαζί  στις  εύκολες

και  τις  δύσκολες  στιγμές .  

Ας  τη  γνωρίσουμε  παρέα !

Και  επειδή  αυτή  η  εβδομάδα
 έχει  αρκετή  έρευνα . . .

 

Μην  ξεχάσετε  να  μας  στείλετε
φωτογραφίες  σας

στο  menouspit i@seo.gr
 

 



Μουσική

1. Ακούστε το τραγούδι και ζωγραφίστε πώς

φαντάζεστε τη πινεζοβροχή. Κάνε click εδώ!

 

2.Γνωρίζεις κάποιον μεγάλο συνθέτη της κλασικής

μουσικής; Αν όχι κάνε έρευνα στο διαδίκτυο, βρες

πληροφορίες για τη ζωή κάποιου σπουδαίου συνθέτη

και άκου μερικά από τα έργα του.

 

3. Τα πνευστά, τα κρουστά, τα έγχορδα είναι κατηγορίες

μουσικών οργάνων. Ψάξε και μάθε ποια όργανα

ανήκουν σε αυτές τις κατηγορίες. Έπειτα, ετοίμασε ένα

γρήγορο παιχνίδι για την υπόλοιπη οικογένεια, κατά το

οποίο ένας θα λέει το όνομα ενός μουσικού οργάνου

και οι υπόλοιποι θα προσπαθούν να βρουν την

κατηγορία στην οποία ανήκουν!

 

 

 

 

https://youtu.be/LwGU1oaRwBM


 

4. Μάθε να φτιάχνεις το κλειδί του ΣΟΛ και το κλειδί

του ΦΑ. Κ́́́άνε click εδώ!

 

5.Γίνε κι εσύ μέλος της «Τενεκεδούπολης», ακούγοντας

τα τραγούδια του κουκλοθέατρου!

 

6. Κάνε μία έρευνα για να μάθεις τα μουσικά όργανα

μιας ορχήστρας. Ποιος ο ρόλος του μαέστρου σε μια

ορχήστρα;

 

7. Ρώτησε τους γονείς ή τους παππούδες σου για τα

παραδοσιακά όργανα του τόπου σου.

 

8. Ψάξε στο διαδίκτυο και δες τις διαφορές μεταξύ των

ευρωπαϊκών και βυζαντινών νοτών.

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ioBaeIXvd0U
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https://www.youtube.com/watch?v=ioBaeIXvd0U


9.Αν γνωρίζεις κάποιο μουσικό όργανο, μάθε να παίζεις

κάποια/ κάποια από τα παρακάτω οδηγικά τραγούδια!

 

 

 

 

 

 

 







10. Φτιάξτε μουσικά όργανα και παίξτε το αγαπημένο

σας τραγούδι.

 

 

 

 

 

 

 

2 καπάκια
Χαρτόνι

Υλικά:

2 πλαστικά κουταλάκια  
Ρύζι      
Χαρτοταινία      
Πλαστικό αυγό που να
ανοίγει

Υλικά:      

2 τενεκεδάκια 
Μπαλόνια    
Φαρδύ λάστιχο

Υλικά: 


