
ΜΟΥΣΙΚΗ  Γ ΤΑΞΗ  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΤΣΙΤΣΑ ΜΑΡΙΑ 

ΒΡΕΣ ΤΙΣ ΛΕΞΕΙΣ  

Η μουσική εκφράζει σ …………α μέσα από την πλοκή των ή ……ν! 

Η μουσική θέλει φ …….α, καλή δ …….η. και ανοιχτό μ ……ό!  

Η μουσική χρησιμοποιεί ή …..ς Τους ονομάζουμε νότες και γράφονται στο π ……ο! Ο 

μουσικός δηλαδή γράφει μια  π ……..α! 

Ένα μουσικό κομμάτι ή ένα τραγούδι αποτελείται από την μ …….α και τη σ ………α ! 

Το πρώτο συστατικό της μουσικής είναι ο ρ …..ς και τον κρατάμε πάντα στ …..ό! 

Στο παρακάτω link  https://www.youtube.com/watch?v=XSs2cR2Tvuk  ακούμε ένα τρίο 

εγχόρδων. ( φυσικά ακούμε ότι ηχογραφήθηκε σε studio). 

ΟΡΓΑΝΟΓΝΩΣΙΑ 

1) Ποια όργανα ακούμε;  

2) Ποιο όργανο από τα έγχορδα με τόξο λείπει; 

3) Ποιο έγχορδο παίζει κυρίως τη μελωδία; 

4) Παρατηρήστε το Κόντρα μπάσο. Με πόσους τρόπους παίζει; 

5) Βρείτε τουλάχιστον άλλο ένα βίντεο με τρίο εγχόρδων. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΗΧΟΥ α) τονικό ύψος β) ένταση 

1) Ποιο όργανο ακούγεται πιο ψηλά και ποιο πιο χαμηλά; 

2) Πόσο εύκολα διακρίνετε τη διαφορετική τους μουσική έκταση; 

3) Η Ένταση κατά τη γνώμη σας είναι forte ή piano; 

ΡΥΘΜΟΣ – TEΜΠΟ 

1) Αφήστε το ένστικτο σας, προσπαθήστε να θυμηθείτε τι σας έχω πει και βρείτε τον 

ρυθμό. 

2) Το τέμπο πως το αντιλαμβάνεστε; (Γρήγορο – μέτριο – αργό) 

https://www.youtube.com/watch?v=Eefa0zezu5A    Ένα άλλο βίντεο από τους εξαιρετικούς  

Simply Three & William Joseph (Queen Cover). 

1) Ποιο όργανο προστίθεται και σε ποια κατηγορία οργάνων ορχήστρας ανήκει; 

2) Γνωρίζετε τι θα πει cover;  

3) Σας άρεσαν τα προτεινόμενα βίντεο;  Αν ναι περιγράψτε απλά ,τι σας άρεσε. 

4) ΠΑΙΧΝΙΔΙ.  Ακούμε το παρακάτω μουσικό κομμάτι, Classical Music for Brain 

Power - Mozart.  θα ήθελα να λέτε λέξεις, όποιες νομίζετε, όσο αστείες ή σοβαρές 

αγαπάτε. Όσες περισσότερες μπορούμε να ακούσουμε για 1.19΄΄αρχικά( μέχρι 

να φτάσετε να το ακούσετε όλο το κομμάτι) 

  https://www.youtube.com/watch?v=oy2zDJPIgwc                               

 Μετά ……………………? 

https://www.youtube.com/watch?v=XSs2cR2Tvuk
https://www.youtube.com/watch?v=Eefa0zezu5A
https://www.youtube.com/watch?v=oy2zDJPIgwc


                                        ΤΟ ΞΑΝΑ ΑΚΟΥΜΕ . 

Όσοι παίρνουν μέρος στο παιχνίδι προσπαθούν να γράψουν ή να πουν  όσες 

περισσότερες λέξεις μπορούν.   Γιατί;   Γιατί η ΜΟΥΣΙΚΗ βοηθάει να έχουμε ΓΕΡΗ 

ΜΝΗΜΗ!  (παιχνίδι μνήμης λοιπόν) 

 

Σας γράφω κομμάτι από έρευνες … 

(Συμπερασματικά οι έρευνες δείχνουν ότι όταν υπάρχει ένα μουσικό υπόβαθρο 

(background music) κατά την διάρκεια μιας συνειδητής εκμάθησης, το μυαλό το 

αποθηκεύει μαζί με το υλικό της εκμάθησης. 

 Η ανάκληση του υλικού αυτού από τη μνήμη γίνεται καλύτερη όταν το 

συνοδεύει το ίδιο μουσικό υπόβαθρο (background music) που υπήρχε κατά την 

διάρκεια της εκμάθησης. 

 Ακόμα περισσότερο το τέμπο φαίνεται να είναι ένα σημαντικό στοιχείο στην 

επίδραση της μουσικής στην μνήμη. Η σημερινή πεποίθηση για τις αναμνήσεις 

είναι ότι πρόκειται για πολύπλοκες κατασκευές που εξαρτώνται από πολλούς 

παράγοντες. Οπωσδήποτε πρέπει να γίνουν πιο εκτεταμένες έρευνες για την 

κατανόηση του ρόλου της μουσικής στην μνήμη. 

 Για παράδειγμα ,διαβάζοντας κάτι με μουσική, δεν σημαίνει ότι δεν το 

θυμόμαστε μετά αν η μουσική δεν υπάρχει, όμως η ύπαρξη της κατά την 

διάρκεια της εκμάθησης αυτού του κάτι, μπορεί να βοηθήσει στην ανάκληση του 

από την μνήμη. ( ….μην είστε αρνητικοί …θα μπορούσε να συμβαίνει ,αν όχι 

…δεν πειράζει)) 

 

Τελικά μήπως πρέπει όταν σας εξετάζω να ακούτε την αγαπημένη σας μουσική; 

Λίγο τολμηρό, αλλά θα ήθελα να το δοκιμάσω κάποτε..... όταν γυρίσουμε με το 

καλό! 

 

 

Με πολλή αγάπη ….μέχρι το επόμενο μάθημα! 

 

Μένουμε σπίτι γιατί μπορούμε ! 

 

Πρόταση αν σας άρεσε ο ΜΌΤΣΑΡΤ στο youtube 

3 Hours Classical Music For Brain Power | Mozart Effect | Stimulation 

Concentration Studying Focus 

 

 

 

 


