
Μάθημα Μουσικής Α΄ τάξης (2η εβδομάδα)  2020

 

 1 Ιουλία Πολυκάρπου 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ 

ΜΟΥΣΙΚΗΣ -  2η ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

ΤΑΞΗ  Α : 

1. Δίνεται ηχητικό υλικό από διάφορους ήχους του περιβάλλοντος. Το 

παιδί ακούει ξεχωριστά τον κάθε ήχο και αμέσως μετά του δίνεται 

χρόνος 3-4 λεπτά για να ζωγραφίσει στο χαρτί την εικόνα που του 

έρχεται στο μυαλό την ώρα που ακούει τον κάθε ήχο ( ΦΥΛΛΟ 14 ). Σε 

περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης του φύλλου 14, 

το παιδί μπορεί να κάνει τη συγκεκριμένη δραστηριότητα σε μια κόλλα 

ή ένα τετράδιο πρόχειρο.  

 
 https://www.iema.gr/data/EducationalProjects/Melina/Tracks/Hxoi/Perivallon

_Hxos%20Dasoys.mp3 

 https://www.iema.gr/data/EducationalProjects/Melina/Tracks/Hxoi/Perivallon

_Hxos%20Ths%20Polis.mp3 

 https://www.iema.gr/data/EducationalProjects/Melina/Tracks/Hxoi/Perivallon

_Dynath%20Vroxh.mp3 

 https://www.iema.gr/data/EducationalProjects/Melina/Tracks/Hxoi/Perivallon

_Kymata%20Thalassas.mp3 

 https://www.iema.gr/data/EducationalProjects/Melina/Tracks/Hxoi/Anthropoi

_Paidia%20Poy%20Pezoyn.mp3 

 https://www.iema.gr/data/EducationalProjects/Melina/Tracks/Hxoi/Anthropoi

_Ghpedo.mp3 

 

2. Εξάσκηση στον αυλό.  

Α τάξη: εξάσκηση στη νότα ΣΙ  (ΦΥΛΛΟ  1) 

 

3. Τραγούδια για την Εθνική Επέτειο της 1ης Απριλίου: 

 Ε.Ο.Κ.Α (ΦΥΛΛΟ  7)  

https://youtu.be/pnVlt6RfNxk?list=PLjMp-

cRmUavS4xHHgARZ9Q6QGMVOyq_iS 

 

 Ήταν 1η Απριλίου (ΦΥΛΛΟ 8) 

https://youtu.be/pnVlt6RfNxk?list=PLjMp-

cRmUavS4xHHgARZ9Q6QGMVOyq_iS 

 

 

 

https://www.iema.gr/data/EducationalProjects/Melina/Tracks/Hxoi/Perivallon_Hxos%20Dasoys.mp3
https://www.iema.gr/data/EducationalProjects/Melina/Tracks/Hxoi/Perivallon_Hxos%20Dasoys.mp3
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ΦΥΛΛΟ  1 
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ΦΥΛΛΟ   8 

 

1η Απριλίου 
 
 

Ήταν πρώτη Απριλίου 
Της ΕΟΚΑ η αρχή 
Που ακούστηκε στην Κύπρο 
Η φωνή του Διγενή 
  
Και στον ήχο της φωνής του 
έτρεξε η λεβεντιά 
για να δώσουνε τη μάχη 
εις της Κύπρου τα βουνά 
  
Μάρκος Δράκος και Πατάτσος 
Ζάκος και Καραολής 
Δώσανε με τόσους άλλους 
Τη νεανική ζωή 
  
Μα απ’ όλους τους λεβέντες 
πιο τρανός πιο ξακουστός 
ήτανε ο Αυξεντίου 
της ΕΟΚΑ υπαρχηγός 
  
Με το αίμα των ηρώων 
Και με γράμματα χρυσά 
Έγραψεν η ιστορία 
Τη γλυκιά μας λευτεριά 
  
Δεν μπορεί κανένας τόπος 
να μην ελευθερωθεί 
όταν κάθε παλικάρι 
τρέχει να θυσιαστεί 
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Ο ΗΧΟΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 

Γράφω και ζωγραφίζω σε κάθε κουτάκι τι άκουσα. 

 

1. ____________________ 

 

2. ____________________ 

 

3. ____________________ 

 

4. ____________________ 

 

5. ____________________ 

 

6. ____________________ 

 


