
1. Το τραγούδι του πενταγράµµου
2. Ποντικάκι
3. Πεταλούδα
4. Η κουκουβάγια
5. Το καινούργιο δάσος  (Μουσικοκινητικό παραµύθι χωρίς διαλόγους )
6. Ένα αντίο στις νότες

      πρόσφατα. Μείνανε ευτυχώς λίγα πλατάνια, λίγες ελιές και λίγα κυπαρίσσια. Επίσης
      λιγόστεψαν και τα ζώα. Φυτά και ζώα αναρωτιούνται το γιατί, όταν εµφανίζονται 
      δύο παιδιά που θα βοηθήσουν  στην αναδάσωση  του δάσους  ……

1. Γεωργία Σταυρούλα
2. Γεωργιάδου Ελευθερία
3. Γεωργιάδου Ευµορφία
4. Γκαραβέλη Αγγελική
5. Ελευθεριάδου Σοφία
6. Ζούγκας Βασίλης
7. Καµαργιάννης Νίκος
8. Κοσµίδης  Θανάσης
9. Λαζαρίδης Λάζαρος

10. Λαζαρίδου Κωνσταντίνα
11. Λιάσης Κωνσταντίνος
12.Μπάντη  Μαγδαληνή
13.Μπάντης  Στέφανος
14. Παπαζαφειρίου Ηλίας
15. Παπαχαραλάµπους  Παναγιώτα
16. Σαββοπούλου  Ελένη
17. Σαρηγιαννίδου Μαρία
18. Σερµπίνη Ζωή
19. Τσάνη Ανδροµάχη  
20. Τσάνη Μόνικα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

           Στη φετινή γιορτή που θα παρακολουθήσετε, θα απολαύσετε τα παιδιά 
     του τµήµατος  της “Μουσικής προπαιδείας ” του Ω.Ν.Α.Φ. στα  παρακάτω 

  Συµµετέχουν µε αλαβητική σειρά:

     τραγούδια αλλά  και σ’ ένα µουσικοκινητικό παραµύθι χωρίς διαλόγους :

            Λίγα λόγια  για το έργο : Σ’ ένα χωριό, υπάρχει ένα δάσος  που όµως  το κάψανε

Μουσικοκινητικό παραµύθι “ Το καινούργιο ∆άσος  ”.

ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΡΟΠΑΙ∆ΕΙΑ
( για παιδιά από  6 ετών )

        συνεργασία της λογικής  µε το συναίσθηµα.

        3. Πειραµατισµός : µε το σώµα µας, µέσα στο χώρο µε ξυλόφωνα , quiro,
        µέταλλα, δέρµα, φυσικούς ή οργανωµένους  ήχους , αχρείαστα υλικά, γνωστά
        όργανα ( µουσικά ).

        ως  αδιάσπαστα  στοιχεία, η µουσική κι ο ρυθµός .

        2. Σκοπός αυτής της παιδαγωγικής : η ισόρροπη ανάπτυξη και η αρµονική 

        1. Βασικός τρόπος διδασκαλίας : ο αυτοσχεδιασµός , η κίνηση κι ο λόγος  

        (όπερα ή µουσικό παραµύθι) φτιαγµένο ή όχι από  τα παιδιά.

        φικών ή άλλων  έργων.

        5.    Μουσική – µουσική: Ελεύθερη απόδοση  µιας µουσικής µε κινητικό αυτό-

        4. Παιχνίδι : µε τις ιδιότητες του λόγου , των ήχων, της κίνησης που προκαλεί 
        η µουσική, µε τις δυνατότητες  του σώµατός  µας σε σχέση µε την έκφραση 

        παράδοσης , ρίµες, διάφορα  είδη µουσικής, συνύπαρξη µε άλλες  τέχνες.
        συναισθηµάτων και δεξιοτήτων. Γνωριµία µε τραγούδια, ήθη  και έθιµα της 

         Η επιµέλεια της γιορτής έγινε από  τη δασκάλα  του τµήµατος  Ζωγράφου Πετρίνα.

        Το όλο  πρόγραµµα βοηθά  τα παιδιά να ακολουθήσουν  ώριµα στις επόµενες 
        χρονιές ένα συγκεκριµένο όργανο στο ωδείο.

        6. Συνειδητοποίηση : της αναπνοής  µας που στη σωστή λειτουργία της βασίζονται 
        βασικές έννοιες της µουσικής και της κίνησης.

        σχεδιασµό και το αντίθετο.
               Μουσική – ζωγραφική : Ελεύθερη ζωγραφική, µουσική επένδυση ζωγρα-          

               Μουσική – θέατρο : Προετοιµασία και παρουσίαση ενός µουσικού έργου
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