Αγαπημένα μου παιδιά γεια σας! Μου
έχετε λείψει πολύ… Ελπίζω να είστε καλά,
εσείς και οι δικοί σας. Αυτή την εβδομάδα

στη Μουσική, σας έχω ετοιμάσει κάποιες
δραστηριότητες σχετικές με το Πάσχα.

Τραγούδησε το τραγουδάκι «Η Πασχαλιά»
Ακλούθησε τον πιο κάτω σύνδεσμο στο Youtube για να σε βοηθήσει
https://www.youtube.com/watch?v=0CTgwSTunQY
«Η Πασχαλιά»
Μουσική: Γιάννης Μαρκόπουλος
τίχοι: Λευτέρης Παπαδόπουλος

Ήρθε πάλι η Πασχαλιά
Πασχαλιά, Πασχαλιά
με αγάπη, με φιλιά
Πασχαλιά, Πασχαλιά
Με αυγό και με αρνί
Πασχαλιά, Πασχαλιά
Με αυγό και με αρνί
χαίρονται οι χριστιανοί
Σι φορέματα καλά
Πασχαλιά, Πασχαλιά
Σι γλυκίσματα πολλά
Πασχαλιά, Πασχαλιά
Σι τραγούδι και φωνή
Πασχαλιά, Πασχαλιά
Σι τραγούδι και φωνή
χαίρονται οι χριστιανοί

Φτιάξε τις δικές σου αυγο-μαράκες και κτύπα τον ρυθμό του
τραγουδιού που έμαθες («Η Πασχαλιά»)
Σι χρειάζεσαι

 Πλαστικά αυγά
 Πλαστικά κουταλάκια
 Κολλητική ταινία
 Ρύζι ή φακές ή σποράκια
ή μικρές πετρούλες κ.ά.
ΒΗΜΑ 1

ΒΗΜΑ 2

ΒΗΜΑ 3

Γέμισε το πλαστικό
αυγό με φακές ή ρύζι

Σοποθέτησε το πλαστικό
αυγό ανάμεσα στα 2
κουταλάκια

Βάλε γύρω-γύρω
κολλητική ταινία

1

Άκουσε τον βυζαντινό ύμνο «Χριστός Ανέστη» σε 3
διαφορετικές εκτελέσεις. Ποια από αυτές ακούμε
2
συνήθως στην εκκλησία; (αρ.2-ψάλτης)
3
Christos Anesti - Irene Papas & Vangelis.mp3

Ζθτάμε από τα παιδιά να μασ αναφζρουν
τισ εμπειρίεσ τουσ από τθ ςυμμετοχι
τουσ ςτθν ακολουκία τθσ νφχτασ του
Μεγάλου Σαββάτου («Ποφ πάμε; Τι
γίνεται εκεί; Τι κρατάμε; Τι ψάλλουμε;»).
Ψάλλουμε τον φμνο «Χριςτόσ Ανζςτθ».
Εξθγοφμε το νόθμά του (Ο Χριςτόσ
αναςτικθκε από τουσ νεκροφσ, αφοφ με
το κάνατό Του νίκθςε τον κάνατο και
ζτςι χάριςε τθν αιϊνια ηωι). Εξθγοφμε
τον όρο «φμνοσ», υποβάλλοντασ το εξισ
ερϊτθμα: «Είναι αυτό τραγοφδι; Όχι, τα
τραγοφδια τθσ εκκλθςίασ ονομάηονται
φμνοι. Βυηαντινοί φμνοι». Η μουςικι που
ακοφμε ςτθν εκκλθςία λζγεται
βυζαντινή μουσική.

Βυζαντινθ μουσικθ

Πώς ονομάζεται
κάποιος που ψάλλει;
στην εκκλησία;

Παρακολούθησε ένα δρώμενο από το έθιμο της ανάστασης του Λαζάρου
Ακλούθηςε τον πιο κάτω ςύνδεςμο ςτο Youtube για να ςε βοηθήςει
www.youtube.com/watch?v=JnpFGXe2_78 (από το σημείο 1:03)

Η Ανάσταση του Λαζάρου, που ήταν
σαν προάγγελος της ανάστασης του
Χριστού, ήταν μια γιορτή στην οποία οι
Κύπριοι έδιναν ιδιαίτερη σημασία. Σα
παιδιά έλεγαν τα κάλαντα του Λαζάρου
από σπίτι σε σπίτι παίρνοντας διάφορα
φιλοδωρήματα και ως συνήθως
κρατούσαν στα χέρια τους βάγια κι ένα
καλαθάκι για να βάλουν μέσα τ΄αυγά,
το τυρί και το χαλλούμι που τους
έδιναν οι νοικοκυρές. ε μερικά χωριά,
οι νοικοκυρές ζητούσαν από τα παιδιά
να πουν το τραγούδι του Λαζάρου
γονατιστά για να κλωσήσουν οι όρνιθές
τους αυγά.
1

Σο έθιμο του Λαζάρου από παιδιά
του χωριού Αναφωτίας

Τι είναι τα κάλαντα;
Τα κάλαντα λένε
την ιστορία μίας
γιορτής, όπως π.χ.
των Χριστουγέννων,
των Βαΐων, με απλά
λόγια, τραγουδιστά!

Άκουσε τώρα και τραγούδησε το τραγούδι του Λαζάρου με
στίχους από την Κύπρο
Ακλούθηςε τον πιο κάτω ςύνδεςμο ςτο Youtube για να ςε βοηθήςει (μζχρι 0.14)
https://www.youtube.com/watch?v=Xx0mth0zUk0

Ο Λάζαροσ ο δίμιτοσ*
ο κοτςινοπειφμητοσ
ακοφςαν τον οι όρνιιεσ
τζ’ εκάτςαν να γεννθςουν
αυκά να κοτςινθςουν
το Πάςκαν να τςουγκρίςουν
*δίμιτος = που
ζηθσε 2 ηωζς

Προσπάθησε τώρα να παίξεις στον αυλό σου ή άλλο όργανο τα
κάλαντα του Λαζάρου (για Γ΄ τάξη)

Πηγές:
 Επίσημη ιστοσελίδα Μουσικής Δημοτικής Εκπαίδευσης ΤΠΠ
 Κατασκευή μαράκας (αυγό)
https://www.fun365.orientaltrading.com/project/easy-diy-maracas-craft
 Σραγούδι «Πασχαλιά» - Παιδική χορωδία πύρου Λάμπρου
https://www.youtube.com/watch?v=0CTgwSTunQY
 Δρώμενο από το έθιμο αναπαράστασης της Ανάστασης του Λαζάρου
https://www.youtube.com/watch?v=JnpFGXe2_78
 Ύμνος «Χριστός Ανέστη»
-Ειρήνη Παπά σε μουσική Βαγγέλη Παπαθανασίου
http://www.youtube.com/watch?v=AKwizUzyj0I
- Εκτέλεση σε βυζαντινό ύφος: Πρωτοπρεσβύτερος π. Γεώργιος τάμος
https://www.youtube.com/watch?v=_-oD_HILlCM
-Χρίστος αντακάι (παιδική φωνή, μουσικά όργανα)
http://www.youtube.com/watch?v=st4_B14HBSE
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