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Α ' ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΡΥΘΜΟΣ, ΗΧΟΣ ΚΑΙ 
ΧΡΩΜΑΤΑ 

1. Διάλογοι στην ήπειρο του ρυθμού 

2. Μουσικοί διάλογοι και αντίφωνα 

3. Ανακαλύπτω τη φωνή 

4 . Τα χρώματα των ήχων 



Α ' ΕΝΟΤΗΤΑ: 
ΡΥΘΜΟΣ, ΗΧΟΣ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΑ 
1. Διάλογοι στηνΉπειρο του ρυθμού 

1. Ακούστε το μουσικό κομμάτι «Kikamba» και συμπληρώστε τον πιο κάτω πίνακα: 

α. Από ποιά ήπειρο προέρχεται. 

β. Χαρακτηριστικό του τραγουδιού 
σύμφωνα με τη φωνητική εκτέλεση. 

Υ· Tponos χρήσηε τηε φωνήε. 

δ. Ρυθμόε. 

ε. Όργανα συνοδείαε. 

2. Δημιουργική Ομαδική Εργασία. 

Να εργαστείτε cms ομάδεε oas και: 
(α) Να συνθέσετε κατάλληλη μουσική για το πιο κάτω σενάριο ή για μια δική oas 
ιστορία. 

(β) Να χρησιμοποιήσετε το σώμα, τη φωνή aas, 
όργανα τάξηε και αυτοσχέδια όργανα: σακούλεε 
νάυλον, χαρτιά, φυσήματα OTOUS αυλούε, μπουκά-
λια με νερό (διάφορεε ποσότητεε,για να υπάρχουν 
διαφορετικοί ήχοι), κόρνα, κουδούνα, βήχα, χτύπη-
μα χεριών, φτάρνισμα κλπ.). 
(γ) Να προσθέσετε TIS ανάλογεε κινήσειε και να το 
παρουσιάσετε στην τάξη aas. 
(δ) Να συμπληρώσετε την ιστορία, χρησιμοποιώ-
vcas τη φαντασία oas. 
(ε) Να παρουσιάσετε στην υπόλοιπη τάξη τη σύν-
θεσή aas και να σχολιάσετε εποικοδομητικά TIS 
συνθέσειε aas και TIS συνθέσειε των συμμαθητών 
oas. 

f 

& 

Σημ. Μπορείτε, αν θέλετε, να χρησιμοποιήσετε το τραγούδι "Κου ρι ΛένγκάΓ (Kou Ri Lenqai) 
(βλ. Βιβλίο Μαθητή). 
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Διάλογοι στηνΉπειρο του ρυθμού 

Στο διαγωνισμό με τα ψέματα, ο (Durcns περιέγραφε π cos ο anopos καρ-
πουζιού που φύτεψε, μεγάλωσε μέσα σε λίγεε ώρε5, τόσο, ώστε οι ρίζεε 
τπε καρπουζιάε γέμισαν τη θάλασσα και δεν άφηναν τα πλοία να περ-
νούν. "Το μοναδικό καρπούζι που υπήρχε", διηγείτο ο Φώτηε, "ήταν τόσο 
τεράστιο, όσο evas μεγάλοε πεύκοε. Δοκίμασα με το μαχαίρι μου να 
κόψω ένα κομμάτι, αλλά αυτό έπεσε μέσα στο καρπούζι. Κοίταξα μέσα και 
είδα μια σκάλα, να οδηγεί npos τα κάτω. Άρχισα να κατεβαίνω αργά-αργά 
και σαστισμένοε, βρέθηκα ο' ένα μεγάλο δάσοε, μέσα από το οποίο ακού-
ονταν ήχοι τυμπάνων. Πλησίασα προσεκτικά και είδα δύο φυλέε Αφρικα-
νών να ετοιμάζονται για μια τελετουργία. Αντιλήφθηκα ότι παρακαλού-
σαν το θεό του λιονταριού να TOUS δώσει δύναμη πριν ξεκινήσουν για το 
κυνήγι.Έβλεπα με περιέργεια τη σκηνή..." 

Κείμενο: Άντρη Χατζηγεωργίου-Λυμπουρή 



' 

Α ' ΕΝΟΤΗΤΑ: 

1. Σημειογραφία 

Οι δύο πιο κάτω μουσικέΞ φράσεΐΞ είναι βασισμένεΞ στο τραγούδι "Στέκω 
εμπρόΞ Σου ευλαβικά". Να TIS αντιγράψετε στο κενό πεντάγραμμο: 

φ: i 'J J J J -θ-

φ: 

2. Ακουστική αναγνώριση 

Ακούστε πέντε σύντομα αποσπάσματα από μουσικά κομμάτια, και σημειώστε με 
ΝΑΙ σε ποια υπάρχει αντιφωνία. 

α/α Μουσικά Κομμάτια Υπάρχει αντιφωνία; 

1. Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ (Johann Sebastian Bach): "Ο Haupt 
voll Blut und Wunden", χορικό από τα Πάθη κατά Ματθαίον. 

2. Φραντε Σούμπερτ (Franz Schubert): Νανούρισμα (Wiegenlied) 

3. John Rutter: Ό Love Divine', Anthem για διπλή χορωδία 

4 . Καρλ Opcpcp (Carl Orff): Swaz hie gat umbre - Chume, chum 
geselle min (από το έργο Carmina Burana). 

5. Παραδοσιακό Ηπειρώτικο: "Αλησμονώ και χαίρομαι". 

3 . (α) Αψού χωριστείτε σε ζευγάρια να δημιουργήσετε ένα δικό oas δίστιχο που να απο-
τελείται από μια ερώτηση και μια απάντηση. 
(β) Να μελοποιήσετε την ερώτηση-απάντηση που γράψατε, χρησιμοποιώνταΞ TIS νότεε ΡΕ, 
ΜΙ. ΣΟΛ: 

Φ XT" -θ-
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Μουσικοί διάλογοι και αντίφωνα 

(γ) Να παρουσιάσετε φωνητικά τη σύνθεσή oas στην υπόλοιπη τάξη. 
(δ) Να αξιολογήσετε την εργασία oas και αυτή των συμμαθητών oas. 
(ε) Να ηχογραφήσετε τη σύνθεσή oas. 

3. Σταυρόλεξο 

Σ Μ Ο Σ 

Κάθετα 

1. Ο χαρακτηρίζει την 
Αφρικάνικη Μουσική. 

2. Δημιουργείται όταν φωνάξουμε 
σε ένα φαράγγι. 

3. Η 7η νότα τηε κλίμακαε του Ντο. 

4. Χώρα τηε ανατολική5 Αφρικήε. 

5. Το μουσικό όργανο που μεταφέ-
ρουμε πάντα μαζί μα5. 

6. Η 6η νότα τηε κλίμακαε του Ντο. 

7. Ρυθμικέε ή εκφραστικέε κινήσειε 
του σώματοε στο άκουσμα 
μουσικήε. 

8. Η 3η νότα τηε κλίμακαε του Ντο. 

9. Κρουστά όργανα. 

1. Η δεύτερη μεγαλύτερηΉπειρο5. 

2. Η πρώτη νότα τηε κλίμακαε του 
Ντο. 

3. Η πέμπτη νότα τηε κλίμακαε του 
Ντο. 

4. Όταν δύο μέρη χορού ψάλλουν 
διαδοχικά το ένα σε απάντηση 
του άλλου. 

5. Η τέταρτη νότα τηε κλίμακαε του 
Ντο. 

Ηχώ, Ηχώ, Ηχώ, Ηχώ, Ηχώ, Ηχώ, Ηχώ , Ηχώ 
Β 
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D 

1. Παιχνίδι γνωριμίες και αυτοσχεδιασμού 

Να παίξετε με τη βοήθεια του καθηγητή oas το παιχνίδι γνωριμίαΞ και αυτοσχεδιασμού όπου ο 
κάθε ένα5 από so0s θα παρουσιάζει το όνομά του με διαφορετικέ5 φωνητικέ5 εκτελέσει: Για 
παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 6i0cpopous ήχουε, ona)s κοφτούΞ, oupioOs, ψιθυ-
piaroOs, δυνατούΞ, με γκλισσάντι, σε διαφορετικό ύψθ5, με διαφορετική χροιά και διάρκεια. 

2. Δραστηριόχητεε aKpoaans 

(α). Αφού ακούσετε τη "Σεκουέντζα III", του Λουτσιάνο 
Μπέριο, να συμπληρώσετε τα πιο κάτω: 
• Ο συνθέτπΞ χρησιμοποιεί TIS λέξεis που μελοποίησε με 
πολλού5 Tponous. Αναφέρετε δύο από aurcws: 

Γράψετε με ποιο τρόπο μετρά το χρόνο ο συνθέτη5 στο έργο αυτό. 

(β) Γράψετε TIS εντυπώσει oas για TOUS 6i0cpopous Tponous χρήση5 Tns φωνή5 και TIS 
αλλαγέε στο συναίσθημα. 

3. ΔημιουργικέΒ εργασίεΒ 

Ή Δική μα5 διαφήμιση". 
(α) Να επιλέξετε ΤΡΕΊΞ λέξε^ από TIS ΠΙΟ κάτω και να TIS υπογραμμίσετε: 

5 
Nescafe, Lipton, Evian, Perrier, Coca Cola, Pepsi Cola, Fiat, Alfa Romeo, 
Madame Figaro, Ολυμπιακή, Sony, Fuji κ.ά. 

Wi 
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Ανακαλύπτω την φωνή 

(β) Με διάφορεε φωνητικέε τεχνικέε, να επεξεργαστείτε, στην ομάδα oas, TIS λέξειε που 
επιλέξατε π.χ. να χρησιμοποιήσετε μέροε των λέξεων, να τονίσετε όλεε ή μερικέε από TIS 
συλλαβέε ή ακόμα και γράμματα. Να αλλάζετε τα σημεία δυναμικήε, ύψουε, διάρκειαε, 
ταχύτηταε και χροιάε. Να χρησιμοποιήσετε ήχουε κοφτούε, συρτούε, ψιθυριστούν, σε hip-
hop, μεγκλισσάντι κ,λπ. 
(γ) Με βάση αυτό το υλικό, να δημιουργήσετε τη δική oas σύνθεση: 
• Η σύνθεσή oas να έχει αρχή και τέλοε. Να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία ins Επανάλη-

ψηε και τηε Αντίθεσηε. 
• Να αποφασίσετε σε ποια σημεία η σύνθεσή oas θα εκτελείται από σόλο φωνή ή ομα-

δικά και σε ποια σημεία θα υπάρχει αυτοσχεδιασμόε για σόλο ή για περισσότερα μέρη. 
• Να προσθέσετε σημεία έκφρασηε και σιωπήε (παύσειs). 

(δ) Να χρησιμοποιήσετε γραφική παρτιτούρα, για να γράψετε το έργο oas. 

(ε) Να παρουσιάσετε τη σύνθεσή aas στην υπόλοιπη τάξη και να ακούσετε την κριτική των 
συμμαθητών aas. 
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ΡΥΘΜΟΣ, ΗΧΟΣ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΑ 

Ορισμένα από τα γενικά αποδεκτά σύμβολα ins oOyxpovns σημειογραφίαε. 
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Ήχοι κατά προσέγγιση (ψηλοί, χαμηλοί, κ.Λπ) 

Ήχοι ομιλίας 

Με κομμένη ανάσα 

Κλικ με το στόμα 

Ήχος σύντομος, τραγουδιστός 

Ήχος ψιθυριστός 

Ήχος ψιθυριστός, αλλά σύντομος 

Ήχος με το στόμα κλειστό 

Ήχος με το χέρι μπροστά στο στόμα 

Το χέρι κάτω από το στόμα 

Ατονος ήχος, χωρίς χρώμα στη φωνή 

Ήχος με αναπνοή 

Ήχος με εκπνοή 

Τραγουδιστός ήχος - το χέρι χτυπά το στόμα 

Γέλιο 

Ήχοι ομιλίας, χαμηλοί 

Ήχοι ομιλίας ψηλοί 

a -
'U m ti* <2+ 
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Ανακαλύπτω την φωνή 

Αξιολόγηση ίων ομάδων 

Με βάση χα πιο κάτω κριτήρια αξιολογήστε/ σχολιάστε τη σύνθεσή oas, onoos και 
TIS σ υ ν θ έ σ ε ι των συμμαθητών aas: 

Κριτήρια Ομάδα Α Ομάδα Β Ομάδα Γ Ομάδα Λ Ομάδα Ε 

Έγινε χρήση σημείων 
δυναμικήε (ένταση), 
διαφορετικού ύψουε, 
διάρκειαε/ Taxucncas; 

Έγινε χρήση ήχων κο-
φτών, συρτών, ψιθυ-
ριστών, γκλισσάντι, μέ-
pos των λέξεων, κ.τ,λ.; 

Χρησιμοποιήθηκαν 
στοιχεία έκφρασηε; 

Υπήρχε συγχρονι-
σμόε/συντονισμόε; 

Τι θα μπορούσε να 
αλλάξει ώστε να 
βελτιωθεί το αποτέ-
λεσμα: 

Zas άρεσε το τελικό 
αποτέλεσμα: 
Δικαιολογήστε την 
απάντησή aas. 

4. Ακουστική αναγνώριση 

Να σημειώσετε στο ακουστικό παράδειγμα που oas δίνεται, ιδιότητε5του ήχου και τεχνικέε 
εκτέλεσηs που αναγνωρίζετε: 

Ακουστικά παραδείγματα 

ΣυνθέτηΞ: Τζορτζ Κραμπ 
(Georqe Crumb, 1929). 
Έργο: Απόσπασμα από το έργο 
"Αρχαίεε Φωνέε Παιδιών" 
(Ancient Voices of Children). 

Ιδιοτητεε του ηχου και τεχνικεε εκτελεσηε 



1. Παιχνίδι με TOUS nxous. 

Ενώ στέκεστε σε κύκλο να χωριστείτε σε τέσσερα ομάδεΞ. Η κάθε ομάδα θα αντιπροσωπεύ-
ει κάθε μια ομάδα οργάνων Tns opxhcnpas: έγχορδα, ξύλινα πνευστά, χάλκινα πνευστά και 
κρουστά. Με την καθοδήγηση του καθηγητή aas, η κάθε ομάδα θα αυτοσχεδιάζει κίνηση στη 
μουσική που αντιπροσωπεύει. Οι άλλεΞ ομάδεΞ θα μένουν ακίνητεΞ. Όταν εκτελεί όλη η ορχή-
στρα, θα κινείστε όλοι ταυτόχρονα. Η κίνησή oas να είναι ανάλογη με την ένταση του ήχου. 

2. Ακρόαση 

Το έργο O6ny0s στην ορχήστρα για νέουΞ, έργο 34" του συνθέτη Μπέντζιαμιν Μπρίττεν εί-
ναι σε μορφή "Θέμα με ΠαραλλαγέΞ". Γ ράφτηκε με σκοπό την παρουσίαση Tns xpoi0s και 
των δυνατοτήτων των διαφόρων οργάνων Tns opxhorpas. Ακούστε το πιο κάτω απόσπα-
σμα από το έργο και συμπληρώστε TIS κατηγορίε5 οργάνων που ακούτε. 

Θέμα: A l legro m a e s t o s o e largamente. 

1. To βασικό θέμα Α του έργου ακούεται 
πρώτα από όλη την ορχήστρα. 

2. Ακούεται από τα 

3. Ακούεται από τα 

4. Ακούεται από τα 

5. Ακούεται από τα 

6. Ακούεται από ... 

3. Δημιουργικέε εργασίεε 

(α) Να χωριστείτε σε 4 ομάδε5. Η κάθε ομάδα να μπορεί να χρησιμοποιήσει πνευστά, με-
λωδικά κρουστά όργανα και κρουστά όργανα με ακαθόριστο ύψοΞ. 

(β) Να εργαστείτε cms ομάδεΞ oas και να χρησιμοποιήσετε TIS ΠΙΟ κάτω VOTES για να συνθέ-
σετε μια μουσική (2 μέτρα). 

Χ Γ -θ- ΧΕ 3 Ε 
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