Καθημερινές μουςικές προκλήςεις
Μένουμε σπίτι και κάνουμε μουσική! Πόσες από τις παρακάτω μουσικές προκλήσεις
μπορείς να κάνεις; Πόσα κουτάκια να ολοκληρώσεις; Καλή διασκέδαση και μπορείς
να μου στείλεις φωτογραφίες ή ηχογραφήσεις στο e-τάξη! 😉

Δημιουργώ

Παρουσιάζω

Συμμετέχω

Συνδέομαι

Δημιούργησε μία σύνθεση
για ένα βιντεοπαιχνίδι στο
“Mario Paint Composer” σε
αυτή τη διεύθυνση
https://danielx.net/composer
/

Τραγούδησε το
αγαπημένο σου τραγούδι
σε ένα μέλος της
οικογένειάς σου ή στο
κατοικίδιό σου.

Πήγαινε στο The Young
Person's Guide to the
Orchestra
(https://listeningadventu
res.carnegiehall.org/) και
εξερεύνησε!

Πάρε συνέντευξη από ένα
μέλος της οικογένειάς σου
και ρώτησε ποιο είναι το
αγαπημένο του τραγούδι,
ο αγαπημένος του
μουσικός, το αγαπημένο
του μουσικό όργανο,
κλπ...!

Μπορείς να επισκεφτείς
το
www.musicplayonline.co
m και να εξερευνήσεις
όσα μουσικά παιχνίδια
βρεις στο μενού
αριστερά!

Μίλησε με κάποιον φίλο ή
φίλη ή συμμαθητή μέσω
messenger, viber, skype, ή
τηλεφώνου και συζητήστε
για το τραγούδι που είναι
τώρα το αγαπημένο σας.

Δες το βίντεο όπου ο
Nick Squires παίζει ένα
πρελούδιο για
Βιολοντσέλο του Bach.
Πώς αισθάνεσαι όταν το
παρακολουθείς;

Μπες στην e-τάξη μας και
στείλε μου ένα μήνυμα
για να κανονίσουμε να τα
πούμε!

Με αντικείμενα που θα βρεις
στο σπίτι, φτιάξε τη δική σου
«αυτοσχέδια» ορχήστρα.
Ζήτησε από τους γονείς να σε
ηχογραφήσουν με το κινητό
τους και άκουσε τη σύνθεσή
σου. Καλή διασκέδαση!
Φτιάξε ένα μικρό τραγούδι (4
στίχους) για το πώς
αισθάνεσαι που άλλαξε ο
τρόπος διδασκαλίας με τα
σχολεία κλειστά.

Σε ένα τραγούδι που θα
διαλέξεις, βάλε τα δικά
σου χορευτικά βήματα!

Αφιέρωσε μερικά λεπτά
να παίξεις κάποιο όργανο
που έχεις στο σπίτι. Αν δεν
έχεις κάποιο, τότε
δημιούργησε εσύ ένα
κρουστό.

https://www.youtube.co
m/watch?v=5z8luVwC1r
c
Χρησιμοποίησε υλικά που θα
βρεις στο σπίτι σου και
δημιούργησε ένα πρωτότυπο
αυτοσχέδιο μουσικό όργανο.
Ηχογράφησε τον ήχο του με
το κινητό!

Μάθε το καινούργιο
τραγούδι του Αλκίνοου
Ιωαννίδη «Μαζί ξανά» και
τραγούδησέ το μαζί του.
Θα το βρεις εδώ:
https://www.youtube.com
/watch?v=4t9-fqoWnB0

Φαντάσου ότι
οργανώνεις μία
συναυλία για τη γειτονιά
σου. Ποιο τραγουδιστή,
συγκρότημα ή/και
τραγούδια θα επιλέξεις;
Γιατί;

Μαέστρος, συνθέτης,
ερμηνευτής, πιανίστας,
τραγουδιστής της όπερας,
κιθαρίστας και πολλά
άλλα! Ποιο από αυτά θα
σε ενδιαφέρει
περισσότερο; Τι άλλο θα
μπορούσε κάποιος να
γίνει στο χώρο της
μουσικής;

Δημιούργησε τα δικά σου
χορευτικά βήματα για ένα
από τα αγαπημένα σου
τραγούδια!

Δες αυτό το βίντεο για να
μάθεις πώς να κάνεις
ήχους κρουστούς με τη
φωνή σου!
https://www.youtube.com
/watch?v=g2jK_edoTYo

Άκουσε το τραγούδι του
καραγκιόζη για τον
κορωνοϊό προσεχτικά
και απάντησε στις
ερωτήσεις!
http://users.sch.gr/pkots
is/Karagiozisios/index.html

Γνώρισε τα μουσικά
όργανα της ορχήστρας και
τον ήχο τους εδώ
http://www.musicgames.n
et/livegames/orchestra/or
chestra2.htm. Ποιος ήχος
σου αρέσει καλύτερα;
Ποιο όργανο προτιμάς;

Μετά παίξε στο incredibox

https://www.incredibox
.com/

