
σέδιο Γιδαζκαλίαρ 

                                          Σίηλορ Γιδακηικήρ Ππακηικήρ    

Μοςζική Μπαπόκ - Γεώπγιορ Φπειδεπίκορ Υαίνηελ  

Γημιοςπγόρ: Εσή Τζηιίθε 

               

Δμπλεκόμενερ γνωζηικέρ πεπιοσέρ 

Ιδιαίηεπη Πεπιοσή ηος γνωζηικού ανηικειμένος: Ηζηνξία ηεο Μνπζηθήο, Δπνρή 

Μπαξόθ, Φαίληει, κνπζηθή θόξκα: νξαηόξην, ζνπίηα, κνπζηθό ύθνο, κνπζηθή πθή: 

κνλνθσλία, πνιπθσλία, νκνθσλία. 

ύνδεζη με ηοςρ άξονερ ηος ΑΠ.: Γεξιόηηηερ εκηέλεζηρ: ηξαγνύδη θαη νξγαληθή 

ζπλνδεία. Γπαζηηπιόηηηερ μοςζικήρ δημιοςπγίαρ: ζύλζεζε ιόγνπ Γεξιόηηηερ 

αξιολόγηζηρ: εθαξκνγή ηεο γλώζεο θαη θαηαλόεζεο ζε αθξόαζε θαη αζθήζεηο 

δηάθξηζεο ζην κνπζηθό είδνο (νξγαληθή – θσλεηηθή κνπζηθή),  ζην κνπζηθό ύθνο, 

ζηε κνπζηθή θόξκα, ζηε κνπζηθή πθή, ζην κνπζηθό ζύλνιν ελόο έξγνπ. 

ύνδεζη με ηο ΓΔΠΠ.: ην πξνηεηλόκελν ζρέδην καζήκαηνο πξνζθέξεηαη θαη γηα 

δηαζεκαηηθέο ζπλδέζεηο κε άιια καζήκαηα ηνπ Αλαιπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο: 

Α) Λογοηεσνία: ζπγγξαθή πνηεηηθώλ θεηκέλσλ από ηα παηδηά κε βάζε κηα γλσζηή 

κεισδία ελόο κνπζηθνύ έξγνπ ηνπ Φαίληει. 

Β) Δικαζηικά: παξαγσγή εηθαζηηθώλ έξγσλ κε ζέκα έλα γεγνλόο από ηε δσή ηνπ 

κεγάινπ ζπλζέηε - Φαίληει 

Γ) Ιζηοπία Σέσνηρ: ε ζρέζε ηεο κνπζηθήο Μπαξόθ κε ηε Εσγξαθηθή σο 

θαιιηηερληθό ξεύκα ηνπ Δπξσπατθνύ πνιηηηζκνύ. 

                         

Σάξη ζηελ νπνία ην εθαξκόζηεθε: Γ΄ Γπκλαζίνπ. 



                              κοπόρ & ηόσοι ηηρ Γιδακηικήρ Ππακηικήρ 

 

Γενικόρ κοπόρ: Να γλσξίζνπλ νη καζεηέο ηε δσή θαη ην έξγν ελόο από ηνπο 

ζεκαληηθόηεξνπο ζπλζέηεο ηεο Δπνρήο Μπαξόθ, ηνπ Φαίληει, κέζα από ηηο 

δξαζηεξηόηεηεο ηεο ελεξγεηηθήο αθξόαζεο, ηνπ ηξαγνπδηνύ, ηεο κνπζηθήο 

δεκηνπξγίαο θαη εθηέιεζεο. 

Δπιμέποςρ ηόσοι: Οη καζεηέο/-ηξηεο επηδηώθεηαη : 

 Να εμνηθεησζνύλ κε ηo άθνπζκα έξγσλ κνπζηθήο Μπαξόθ. 

 

 Να αλαιύζνπλ θαη λα πεξηγξάςνπλ ραξαθηεξηζηηθά ηεο κνπζηθήο 

Μπαξόθ.  

 

 Να γλσξίζνπλ ηε δσή θαη ην έξγν ηνπ Φαίληει, ελόο από ηνπο 

ζπνπδαηόηεξνπο ζπλζέηεο ηεο Ηζηνξίαο ηεο Μνπζηθήο θαη ηεο επνρήο 

Μπαξόθ. 

 Να θαηαλνήζνπλ ηελ έλλνηα ηνπ νξαηνξίνπ θαη λα γλσξίζνπλ ην 

Φνξσδηαθό Αιιεινύηα κέζα από ηε δξαζηεξηόηεηα ηεο  ελεξγεηηθήο 

κνπζηθήο αθξόαζεο ( Οδεγό Αθξόαζεο). 

 Να πξνζεγγίζνπλ ηελ έλλνηα ηεο πθήο ελόο κνπζηθνύ έξγνπ (κνλνθσλία, 

πνιπθσλία, νκνθσλία). 

 Να εξκελεύζνπλ κε ην ηξαγνύδη κηα κεισδία ηεο επνρήο Μπαξόθ 

 Να ζπλνδεύζνπλ έλα κνπζηθό έξγν ηνπ Φαίληει κε ηε  ρξήζε θξνπζηώλ 

νξγάλσλ. 

 Να ρξεζηκνπνηήζνπλ δεκηνπξγηθά ην ιόγν, γξάθνληαο δηθνύο ηνπο 

ζηίρνπο  πάλσ ζηε κεισδία ελόο κνπζηθνύ έξγνπ ηνπ Φαίληει. 

 Να αλαπηύμνπλ ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηε κνπζηθή Μπαξόθ θαη λα 

αληηιεθζνύλ ηε ζεκαζία ησλ κεγάισλ ζπλζεηώλ θαη ηνπ έξγνπ ηνπο ζηε 

δσή καο. 
 

    ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ 

 

Τλικοηεσνική Τποδομή 

 DVD1: Γ.Φ. Φαίληει (θσηνγξαθηθό πιηθό) DVD2: Φνξσδηαθό Αιιεινύηα 

 CD: κνπζηθά έξγα ηνπ Φαίληει θαη ζρεηηθό κε ην κάζεκα ερεηηθό πιηθό 

 Φσηνηππίεο κε πιηθό ηνπ καζήκαηνο, Οδεγό Αθξόαζεο, αζθήζεηο εξγαζηώλ  

 DVD player,   CD player,  θξνπζηά όξγαλα ηεο ηάμεο. 

Μεθοδολογία. Τν κάζεκα εζηηάδεηαη ζηελ ελεξγεηηθή θαη ζπκκεηνρηθή κάζεζε. Οη 

καζεηέο/-ηξηεο ηνπ Γπκλαζίνπ εμνηθεηώλνληαη κε ηε κνπζηθή Μπαξόθ θαη ηηο έλλνηεο 

ηνπ κνπζηθνύ ύθνπο, ηεο κνπζηθήο πθήο θαη θόξκαο κέζα από δξαζηεξηόηεηεο πνπ 

αλαπηύζζνπλ θπξίσο ηηο ςπρνθηλεηηθέο ηνπο δεμηόηεηεο όπσο:  ηελ ελεξγεηηθή 

κνπζηθή αθξόαζε, ην ηξαγνύδη, ηελ θίλεζε, ηελ νξγαληθή εθηέιεζε, ηηο δεκηνπξγηθέο 

εξγαζίεο. 



Διζαγωγή - Αθόπμηζη: Ο εθπαηδεπηηθόο βάδεη ζην cdplayer:track1 απόζπαζκα 

από ην ρνξσδηαθό «Αιιεινύηα» ηνπ Φαίληει θαη δεηάεη από ηνπο καζεηέο λα 

πεξηγξάςνπλ απηό πνπ αθνύλ (π.ρ. ρνξσδηαθή κνπζηθή κε ζπλνδεία νξρήζηξαο,  

ζξεζθεπηηθνύ πεξηερνκέλνπ, δνμνινγηθνύ ραξαθηήξα, κε ηδηαίηεξε κεγαινπξέπεηα 

ύθνπο). Σηε ζπλέρεηα θαιεί ηνπο καζεηέο ηνπ λα παξαηεξήζνπλ ηηο παξαθάησ 

εηθόλεο θαη λα επηζεκάλνπλ ραξαθηεξηζηηθά θαη ζπλήζεηεο ηεο επνρήο ηνπ Φαίληει ή 

θαη γεγνλόηα ηεο δσήο ηνπ. Δλαιιαθηηθή πξόηαζε: Παξαθνινπζνύλ ην ζρεηηθό 

βίληεν. 

     
 

    
 

   
 

   



Ο εθπαηδεπηηθόο ξσηάεη π.ρ. ηνπο καζεηέο. Πσο θαίλεηαη ε ζρέζε ηνπ Φαίληει κε ηε 

κνπζηθή – αλαγλσξίζηε ηα κνπζηθά όξγαλα ζηηο θσηνγξαθίεο. Πνηό ήηαλ ην θύξην 

κέζν κεηαθνξάο ηεο επνρήο; Πνην ήηαλ ην ζηπι ηεο έλδπζεο αιιά θαη ην ζηπι ηεο 

δηαθόζκεζεο ζηηο εθθιεζίεο θαη ζηα κεγάια θηίξηα ηεο επνρήο; Μεηά από ζπδήηεζε 

ηνπο βνεζάεη λα αληηιεθζνύλ θαη λα πξνζδηνξίζνπλ ηνλ όξν Μπαξόθ. Γίλνληαη νη 

ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο: Ο Όξνο Μπαπόκ (γαι. εθθεληξηθό)), εκθαλίζηεθε ηνλ 17
ν
 θαη 

18
ν
 αη. γηα λα ραξαθηεξίζεη ηελ πινύζηα δηαθόζκεζε ζηελ αξρηηεθηνληθή. Ζ 

Μνπζηθή ηεο επνρήο ραξαθηεξίδεηαη γηα ην επηβιεηηθό θαη κεγαιόπξεπν ύθνο, ηελ 

ππεξβνιηθή δηαθόζκεζε ζηε κεισδία (κεισδηθά ζηνιίδηα), ηελ έληνλα 

ζπλαηζζεκαηηθή αιιά ελνπνηεκέλε δηάζεζε ζηε κνπζηθή έθθξαζε, ηηο απόηνκεο 

αληηζέζεηο ζηε δπλακηθή.  Κεληξηθό ξόιν ζηελ νξρήζηξα έρνπλ ηα έγρνξδα. 

Ανάπηςξη – Δμπέδωζη 
Γπαζηηπιόηηηα 1

η
 – ακπόαζη/ηπαγούδι: cd: track2, track3, track4, (απνζπάζκαηα 

από δσληαλέο ερνγξαθήζεηο ηεο Φνξσδίαο ηνπ Πεηξακαηηθνύ Σρνιείνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο)  Ο εθπαηδεπηηθόο ζπδεηά κε ηνπο καζεηέο ηε ζεκαζία 

ηεο ιέμεο Αλληλούια θαη αλαθέξεη όηη κηθξνί θαη κεγάινη ζπλζέηεο  θάζε επνρήο 

εκπλένληαη θαη εθθξάδνληαη κνπζηθά κε απηή ηε ιέμε. Σηε ζπλέρεηα ηα παηδηά αθνύλ 

3 κηθξέο κεισδηθέο θξάζεηο – 3 δηαθνξεηηθά κνπζηθά απνζπάζκαηα, ηξαγνπδηζκέλα 

από ηε καζεηηθή ρνξσδία κε θείκελν ην Αλληλούια. Ο εθπαηδεπηηθόο ηξαγνπδάεη 

θάζε κεισδία θαη ηα παηδηά όια καδί ή ρσξηζκέλα ζε νκάδεο, επαλαιακβάλνπλ. Σην 

ηέινο επηζεκαίλνπλ ηηο δηαθνξέο ζηελ εθηέιεζε θάζε κεισδίαο θαη πξνζδηνξίδνπλ 

ηελ έλλνηα ηεο πθήο γηα θάζε παξάδεηγκα. 

1
ν
 παξάδεηγκα: μονοθωνία – κία κεισδία κόλε ηεο ( African Alleluia, Jay Althouse) 

2
ν
 παξάδεηγκα: πολσθωνία– δύν ηαπηόρξνλα, δηαθνξεηηθέο κεισδίεο (Alleluia, 

Pierangelo Sequeri) 

3
ν
 παξάδεηγκα: ομοθωνία – ε θπξηαξρία κηαο κεισδίαο κε ηε ζπλνδεία θαη άιιεο 

ρακειόηεξεο κεισδίαο (Μνπζηθό ηαμίδη ζηνλ θόζκν, John Higgins) 

Φαληαδόκαζηε ηελ σθή ελόο κνπζηθνύ έξγνπ ζαλ έλα ζπλδπαζκό από λήκαηα – 

κεισδίεο πνπ εθηεινύληαη από κνπζηθά όξγαλα ή ηελ αλζξώπηλε θσλή. Οη 

εθηειεζηέο κπνξεί λα εθηεινύλ όινη ηελ ίδηα αθξηβώο κεισδία (κνλνθσλία) ή 

πεξηζζόηεξεο δηαθνξεηηθέο κεισδίεο (πνιπθσλία) ή κηα βαζηθή ζπλήζσο κεισδία 

πνπ ζπλνδεύεηαη από άιιεο ρακειόηεξεο κεισδίεο (νκνθσλία). 

Σηε ζπλέρεηα ν εθπαηδεπηηθόο εμεγεί όηη ζα αθνύζνπλ ην Αιιεινύηα ηνπ Φαίληει ζαλ 

έλα ραξαθηεξηζηηθό ρνξσδηαθό θνκκάηη πνπ ζπλδπάδεη ην κνλνθσληθό κε ην 

πνιπθσληθό θαη ην νκνθσληθό ηξαγνύδη. Πην πξηλ έλαο καζεηήο δηαβάδεη ην 

παξαθάησ θείκελν γηα ηε δσή ηνπ Φαίληει: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τν ρνξσδηαθό «Αιιεινύηα»  είλαη 

έλα από ηα αξηζηνπξγήκαηα ηεο 

ζξεζθεπηηθήο κνπζηθήο. Δίλαη ίζσο 

ην πεξηζζόηεξν θεκηζκέλν θαη 

ρηιηνπαηγκέλν έξγν κνπζηθήο ζηνλ 

θόζκν!! Ο άλζξσπνο πνπ ζπλέζεζε 

ηε κνπζηθή ηνπ ήηαλ ν Φαίληει. 

Έδεζε 300 πεξίπνπ ρξόληα πξηλ.  

Γηαηί όκσο ε κνπζηθή ηνπ είλαη 

ελδηαθέξνλ γηα ηνπο αλζξώπνπο 

αθόκα θαη ζήκεξα; Αο γλσξίζνπκε 

ηε δσή ηνπ όπσο ν ίδηνο καο 

αθεγείηαη. 

 

Γεώπγιορ Φπειδεπίκορ 

Υαίνηελ (1685 – 1759) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Handel: «Music for the Royal fireworks, Minuetto II» (1:54 

 

       

 

     Γελλήζεθα ζηε Φάιε ηεο Γεξκαλίαο ην 1685. Σε ειηθία 8 ρξνλώλ άξρηζα 

λα κειεηώ εθθιεζηαζηηθό όξγαλν. Τν κεγάιν κνπ όλεηξν ήηαλ λα γίλσ 

Μνπζηθόο! Σηα δώδεθά κνπ όκσο αλαγθάζηεθα λα ππνζρεζώ ζηνλ 

εηνηκνζάλαην παηέξα κνπ όηη ζα εθπιεξώζσ ηελ επηζπκία ηνπ λα γίλσ 

δηθεγόξνο. Έηζη ζηα 17 κνπ αξρίδσ ηηο ζπνπδέο κνπ ζηε Ννκηθή Σρνιή ηεο 

Φάιεο. Γξήγνξα όκσο εγθαηαιείπσ απηή ηελ πξνζπάζεηα θαηαθέξλνληαο λα 

πείζσ ηε κεηέξα κνπ λα κε απαιιάμεη από ηελ ππόζρεζε πνπ έδσζα ζηνλ 

παηέξα κνπ. Σηε ζπλέρεηα βξίζθνκαη ζην Ακβνύξγν, ην κεγαιύηεξν 

κνπζηθό θέληξν ηεο επνρήο,  όπνπ πεγαίλσ λα εξγαζζώ σο βηνινλίζηαο ζηελ 

Οξρήζηξα ηνπ Θεάηξνπ. Έπαηδα ήδε όια ζρεδόλ ηα όξγαλα κε ηδηαίηεξε 

απόδνζε ζην βηνιί θαη ην όκπνε θαη είρα γξάςεη αξθεηέο ζπλζέζεηο. Σε 

ειηθία 20 ρξνλώλ έγξαςα ηελ πξώηε κνπ όπεξα κε ηίηιν «Αικίξα»  πνπ 

έγηλε κεγάιε επηηπρία.  

     Τα επόκελα ρξόληα έδεζα ζηελ Ηηαιία γξάθνληαο όπεξεο πνπ 

ελζνπζίαδαλ ηνλ θόζκν θαη ακεηβόκνπλ κε πνιιά ρξήκαηα. Τν 1742 

ηαμίδεςα ζηελ Αγγιία όπνπ θαη παξέκεηλα κέρξη ην ζάλαηό κνπ. Σηα 35 κνπ 

ρξόληα είρα ηελ επθαηξία λα γίλσ Γηεπζπληήο ζηε Μνπζηθή Αθαδεκία ηνπ 

Λνλδίλνπ. Δθεί ζπλζέησ κία όπεξα ζρεδόλ θάζε κήλα αιιά θάπνηεο 

απνηπρίεο κε νδεγνύλ ζηε ζύλζεζε νξαηνξίσλ (ζξεζθεπηηθό ζέκα ρσξίο 

ζεαηξηθή παξνπζίαζε). Έλα από ηα ζπνπδαηόηεξα νξαηόξηά κνπ είλαη ν 

«Μεζζίαο».  

      Οη θίινη κνπ, κνπ απέδηδαλ ηνλ ηίηιν ηνπ «Μεγάινπ Άξρνληα», ηνπ 

ηζρπξνύ, ηνπ καρεηηθνύ θαη ηνπ θηιόδνμνπ αλζξώπνπ αιιά  πάληα ηνπ 

γελλαηόδσξνπ θαη ηνπ θηιάλζξσπνπ. Σηα 68 κνπ ρξόληα ράλσ αζεξάπεπηα 

ηελ όξαζή κνπ αιιά κέρξη ηελ παξακνλή ηνπ ζαλάηνπ κνπ εμαθνινπζώ λα 

εκθαλίδνκαη ζην θνηλό, λα ζπλζέησ θαη  λα δηεπζύλσ ηα νξαηόξηά κνπ.   

     Αιιά… ζηάζνπ γηα ιίγν θαη άθνπ ηε κνπζηθή κνπ! Αιιεινύηα! Γελ είλαη 

θαληαζηηθή; Καη ηελ έγξαςα κόλν κέζα ζε 24 κέξεο!!! Φηιηάδεο λόηεο 

πεηνύζαλ από ηελ πέλλα κνπ θη έλησζα ηόζν επηπρηζκέλνο! Ο Θεόο κε 

επιόγεζε! Αθόκε θαη ν ίδηνο ν βαζηιηάο όηαλ άθνπζε ηε κνπζηθή κνπ 

ζηάζεθε όξζηνο κε δάθξπα ζπγθίλεζεο! Κνίηαμε!  Αθόκα θαη ζήκεξα νη 

άλζξσπνη ζηέθνληαη όξζηνη κε ζεβαζκό θαη αθνύλ ηε κνπζηθή κνπ! Τε 

ζαπκάζηα κνπζηθή κνπ … Αιιεινύηα!!! 

.  

 



Γπαζηηπιόηηηα 2
η
 – Ακπόαζη: cd – track5 Ο εθπαηδεπηηθόο δείρλεη ζηα παηδηά ηνλ 

παξαθάησ Οδεγό Αθξόαζεο θαη εμεγεί ηνλ ηξόπν θαηά ηνλ νπνίν ζα παξαθνινπζνύλ, 

παξάιιεια κε ηε κνπζηθή, ην θείκελν ηνπ έξγνπ θαη ηελ πθή ηεο κεισδίαο . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Οδηγός Ακρόαζης 

       “Hallelujah” 

                            Χορωδιακό Μέρος από  ηο Οραηόριο: « Ο Μεζζίας» 

 

 

Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!  

             Ακούγεηε 10 θοπέρ

      Ακούγεηε 10 θοπέρ  

 

 

For the Lord God omnipotent reigneth; 

Μνλνθσληθά     

Hallelujah!  Οκνθσληθά                                                        

For the Lord God omnipotent reigneth; 

Μνλνθσληθά  

Hallelujah!  Οκνθσληθά 

 

Hallelujah!  Οκνθσληθά 

 

Hallelujah!   Πνιπθσληθά 

For the Lord God omnipotent 

reigneth; 

Hallelujah!  Πνιπθσληθά 

 The Kingdom of this world is become of our Lord and of His Christ.                         

                                                         

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΟΡΧΗΣΤΡΑ 

 

ΜΙΚΤΗ ΧΟΡΩΔΙΑ 

 Οκνθσληθά 

Αιιεινύηα! Υκλνύκε ηνλ Κύξην ην Θεό, ηνλ Παληνθξάηνξα πνπ θπβεξλά. Η Βαζηιεία ηνπ 

θόζκνπ απηνύ θαηέζηε Βαζηιεία ηνπ Κπξίνπ θαη ηνπ Υηνύ Τνπ Θεζνύ θη Απηόο ζα θπβεξλά 

αηώληα! Βαζηιέα ηωλ Βαζηιέωλ θαη Κύξηε ηωλ Κπξίωλ! Αιιεινύηα! 

(Γ. Φ. Χαίνηελ) 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

 

 

 

 

He shall reign forever and ever. Μίκεζε θσλώλ 

            

King of Kings and Lord of Lords 

Forever and ever, Hallelujah, Hallelujah! Οκνθωληθά 

And He shall reign forever and ever. Πνιπθσληθά 

 

King of Kings 

and Lord of Lords 

And He shall reign 

forever and ever 

King of Kings 

and Lord of 

Lords 

 

Forever and 

ever, forever 

and ever, 

 

Hallelujah

! 

 

Hallelujah! 

Hallelujah! 

Hallelujah! 

Hallelujah! 

 

 

 

ΜΠΑΟΙ - ΣΔΝΟΡΟΙ ΑΛΣΟΙ- ΟΠΡΑΝΟΙ 

!

!

! 

ΥΟΡΩΓΙΑ - ΟΡΥΗΣΡΑ ff 

 
 



Γπαζηηπιόηηηα 3
η
 – παπακολούθηζη DVD: Τα παηδηά παξαθνινπζνύλ ζην DVD-

player ην ρνξσδηαθό Αλληλούια, ζε θηλεκαηνγξαθηθή απόδνζε πνπ παξαπέκπεη ζηελ 

επνρή Μπαξόθ. Οη καζεηέο θαινύληαη λα απαληήζνπλ ζε παξαηεξήζεηο όπσο:   

 αλαθέξεηε δπν – ηξία ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζρεηίδνληαη ηζηνξηθά κε ηε 

ζπγθεθξηκέλε επνρή (π.ρ. ε απνπζία ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο θαη ε δηαθόζκεζε 

κε θεξηά, νη πεξνύθεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ δηαθνξά ζηηο θνηλσληθέο ηάμεηο 

ηεο επνρήο) 

 ραξαθηεξίζηε ην Μνπζηθό Σύλνιν πνπ βιέπεηε (Φνξσδία – Οξρήζηξα) 

 αλαγλσξίζηε ην ξόιν ηνπ Φαίληει ζηελ εθηέιεζε ηνπ Αιιεινύηα ( ν Φαίληει 

είλαη ν Μαέζηξνο ηεο Φνξσδίαο θαη ηεο Οξρήζηξαο. Ζ ζέζε ηνπ Μαέζηξνπ 

ζηελ επνρή Μπαξόθ ήηαλ λα δηεπζύλεη παίδνληαο ηαπηόρξνλα ζε έλα κνπζηθό 

όξγαλν ηεο επνρήο, ζπλήζσο ζην  ηζέκπαιν ε ζην εθθιεζηαζηηθό όξγαλν) 

 νλνκάζηε ηα κνπζηθά όξγαλα πνπ δηαθξίλεηαη ζηελ νξρήζηξα (ηζέκπαιν, 

βηνιηά, θόξλα, ηξνκπέηεο, ηύκπαλα) 

Δπίζεο ν εθπαηδεπηηθόο ξσηάεη ηνπο καζεηέο αλ αληηιήθηεθαλ ην πεξηερόκελν ελόο 

κνπζηθνύ έξγνπ όπσο είλαη ην νξαηόξην. Γίλνληαη νη ζρεηηθέο νδεγίεο: Οπαηόπιο 

είλαη έλα κνπζηθό έξγν ζξεζθεπηηθνύ πεξηερνκέλνπ πνπ ζπλδπάδεη Φνξσδία –

Οξρήζηξα θαη Σνιίζη θαη δελ έρεη ζθεληθή δξάζε (όπσο π.ρ. ε Όπεξα). 

 

Γπαζηηπιόηηηα 4
η
 – ηπαγούδι: “La Grande Sarabande”, cd:track5. Ο 

εθπαηδεπηηθόο εμεγεί ζηα παηδηά όηη ζα γλσξίζνπλ κηα άιιε  κνπζηθή θόξκα πνιύ 

δηαδεδνκέλε ζηελ επνρή Μπαξόθ, ηε ζνπίηα: νξγαληθά ρνξεπηηθά θνκκάηηα ζηε 

ζεηξά, ηζπαληθήο πξνέιεπζεο. Από ηνλ 17
ν
 αηώλα ε ζνπίηα εκθαλίδεηαη ζηε γαιιηθή 

απιή. Τν ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη είλαη έλαο ρνξόο κεγαινπξεπήο, αξγόο θαη βαξύο. 

Σηε ζπλέρεηα ηα παηδηά αθνύλ ηε θσλεηηθή εθδνρή ηεο Sarabande από ην Φσλεηηθό 

Σύλνιν ηνπ Πεηξακαηηθνύ Σρνιείνπ Πα. Μαθ. Αθνινπζεί ε εθκάζεζε ηνπ 

ηξαγνπδηνύ (ζε δηαζθεπή), cd:track6. Δπίζεο κπνξνύλ λα αθνύζνπλ ηε δηαθνξεηηθή 

εθδνρή – δηαζθεπή ηεο ζνπίηαο Sarabande από ηνλ ζπλζέηε Paul Schwartz,cd:track7 

Handel “La Grande Sarabande” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θαύμα Σοθίας! Γώρο Δσζπλατνίας! 

Ανθρώποσ Δσλογία η Θεία Θσζία! 

                                                                  Φως Βαζιλείας! Φύζης Αγίας! 

                                                                Πηγή εσηστίας, ζωής αιωνίας! 

                                                                 Φως Βαζιλείας! Φύζης Αγίας! 

Πηγή εσηστίας, αθάναηης ζωής αιωνίας! 

Σηίρνη: Ζωή Τζηιίθε  

 



Γπαζηηπιόηηηα 5
η
: οπγανική εκηέλεζη: Τα παηδηά αθνύλ ηελ νξρεζηξηθή εθδνρή  

ηεο ζνπίηαο Sarabande θαη παξάιιεια ζπλνδεύνπλ ξπζκηθά κε ηα θξνπζηά όξγαλα 

ηεο ηάμεο (π.ρ. ηξίγσλα, ληέθη- ηακπνύξν), cd:track8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γπαζηηπιόηηηα 6
η
 – δημιοςπγική επγαζία:  Ο εθπαηδεπηηθόο ππνδεηθλύεη ζηνπο 

καζεηέο ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν κπνξνύλ λα γξάθνπλ ζηίρνπο πάλσ ζε κηα κεισδία. 

Τνπο ηξαγνπδά κηα εύθνιε θαη ζύληνκε κεισδία ηνπ Φαίληει από ηελ νξρεζηξηθή 

ζνπίηα: Μνπζηθή ησλ Ππξνηερλεκάηωλ, (Μηλνπέην αξ.2) - έλα έξγν πνπ έγξαςε ν 

Φαίληει γηα ηνλ ενξηαζκό ηεο Σπλζήθεο Δηξήλεο ζην Λνλδίλν - θαη ρσξίδεη ηα παηδηά 

ζε νκάδεο. Κάζε νκάδα ζα παξνπζηάζεη ζην ηέινο ηνπο δηθνύο ηεο ζηίρνπο ζε 

νιόθιεξε ηελ ηάμε. 

Παξάδεηγκα:  Έια ηώξα ζηελ ζπληξνθηά καο 

                   ηνπ Φαίληει καο λα αθνύζνπκε ηε κνπζηθή. 

                    Με ραξά ζα ηξαγνπδάκε, 

                    κειωδίεο πνπ αγαπάκε, 

                   θέθη θαη  ξπζκό καο δίλνπλ ζηε δωή. 

Τα παηδηά αθνύλ ην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα ηξαγνπδηζκέλν από θσλέο καζεηώλ ( 

Φσλεηηθό Σύλνιν Πεηξακαηηθνύ Σρνιείνπ Πα. Μαθ.) cd: track9.                              

 

Α’  ΟΜΑΓΑ 

  

Β’  ΟΜΑΓΑ 

     

 



           

      Με ηελ αμηνιόγεζε επηδηώθεηαη ν έιεγρνο επίηεπμεο ησλ δηδαθηηθώλ ζηόρσλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα δηεξεπλάηαη ν βαζκόο θαηαλόεζεο ησλ κνπζηθώλ ελλνηώλ θαη ησλ 

γλώζεσλ πνπ έρνπλ απνθηήζεη νη καζεηέο (π.ρ. έλλνηεο ηεο πθήο, ηνπ ύθνπο, ηεο 

θόξκαο, ηνπ κνπζηθνύ ζπλόινπ), ε αλάπηπμε ηεο αθνπζηηθήο ηνπο ηθαλόηεηαο θαηά 

ηελ αθξόαζε ελόο κνπζηθνύ έξγνπ επνρήο Μπαξόθ, ε δεμηόηεηα ηνπο θαηά ηε ρξήζε 

θξνπζηώλ νξγάλσλ, αιιά θαη ε ηθαλόηεηα δεκηνπξγηθόηεηαο θαη ζπλεξγαζίαο θαηά 

ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην ηξαγνύδη θαη ζηηο νκαδηθέο δεκηνπξγηθέο εξγαζίεο. 

 

ελίδα επγαζιών 

1) Σπκπιεξώζηε ηα θελά ζηηο παξαθάησ πξνηάζεηο. Δπηιέμηε ηελ θαηάιιειε 

απάληεζε από ηηο ιέμεηο ζηελ παξέλζεζε (ηα έγρνξδα, κεγαινπξέπεηα, ελνπνηεκέλε 

δηάζεζε, απόηνκε) 

Ζ Μνπζηθή Μπαξόθ εθθξάδεη …………………..  Φαξαθηεξίδεηαη γηα ηε 

…………………… ηνπ ύθνπο ηεο. Υπάξρεη αληίζεζε δπλακηθήο  κε ……………….. 

ελαιιαγή αλάκεζα ζε ζηγά θαη δπλαηά. Τν ηκήκα ηεο νξρήζηξαο πνπ παίδεη θεληξηθό 

ξόιν είλαη …………………..  

2) Ακπόαζη (cd – track10): Αθνύζηε κηα δηαζθεπή ηνπ Αιιεινύηα από ηνλ 

Ακεξηθαλό ζπλζέηε  Mervyns Warren. Πεξηγξάςηε ηε κνπζηθή: 

 

3) Αναγνωπίζηε ηο μοςζικό όπγανο ζηο κένηπο ηηρ ζκηνήρ. 

 

4) ε ποια μοςζικά έπγα ηος Υαίνηελ παπαπέμποςν οι παπακάηω εικόνερ 

 

 

  

   

 

  

 ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ  

 

      

 

  



5) Υαπακηηπίζηε ηην ςθή κάθε μελωδίαρ ζηα παπακάηω παπαδείγμαηα: 

Παπάδειγμα 1
ο
  

 

Παπάδειγμα 2
ο
  

 Παπάδειγμα 3
ο 
 

Απανηήζειρ: 1) ελνπνηεκέλε δηάζεζε, κεγαινπξέπεηα, απόηνκε, έγρνξδα 

2) κνπζηθή κε ραξνύκελε θαη ενξηαζηηθή δηάζεζε, έληνλα ξπζκηθή θαη εθθξαζηηθή, 

κε ρξήζε ζπγθνπηόκελσλ ξπζκώλ από ηε κνπζηθή ηδαδ θαη ηα γθόζπει ησλ 

αθξνακεξηθαλσλ (ζξεζθεπηηθή κνπζηθή ησλ καύξσλ ηεο Ακεξηθήο) γηα κεηθηή 

ρνξσδία, κε ζπλνδεία πηάλνπ, θηζάξαο, κπάζνπ θαη drums. 

3) ην ηζέκπαιν  

4) Βαζηιηθά Ππξνηερλήκαηα, Αιιεινύηα από ην νξαηόξην: Μεζζίαο 

5) κνλνθσλία, νκνθσλία, πνιπθσλία  

Δπγαζία για ηο ζπίηι: Εεηάκε από  ηνπο καζεηέο λα επηζθεθζνύλ ηελ ηζηνζειίδα: 

http://lyk-peir-uom.thess.sch.gr/xorodia/index.html θαη λα παξαθνινπζήζνπλ ηε 

Φνξσδία ηνπ Πεηξακαηηθνύ Σρνιείνπ Πα. Μαθ. Σηα βίληεν ηεο ρνξσδίαο, ηα παηδηά 

εξκελεύνπλ κεισδίεο Μπαξόθ κνπζηθήο κε  κνλνθσληθή, πνιπθσληθή θαη 

νκνθσληθή πθή:“Ave Maria’’ ηνπ Caccini (κνλνθσληθή κνπζηθή) – track11, “Stabat 

Mater” ηνπ Pergolesi (πνιπθσληθή κνπζηθή) – track12, “Jesu bleibet meine freude” 

ηνπ Bach (νκνθσληθή κνπζηθή) – track13. Τα παηδηά θαινύληαη λα αλαγλσξίζνπλ 

ηελ πθή ζε θάζε κνπζηθό παξάδεηγκα. 

 

 

 

http://lyk-peir-uom.thess.sch.gr/xorodia/index.html


 

 

 


