Δηδάζθνληαο κέζα από
ηε Μνπζηθή
Χξνληθή δηάξθεηα 1 ώξα
Υιηθά πνπ ρξεηάδνληαη
Δπνπηηθό 1 – Νόηεο Μνπζηθήο
Δπνπηηθό 2 – Ύκλνη
Δπνπηηθό 3 – Καηαλνεηνί ύκλνη
Δπνπηηθό 4 – Ύκλνη κε λόεκα
Δπνπηηθό 5 – Παξνπζίαζε ελόο ύκλνπ
Μαπξνπίλαθα θαη θηκσιίεο ή αζπξνπίλαθαο θαη
καξθαδόξνη
Φύιια εξγαζίαο γηα ηνπο εθπαηδεπόκελνπο
Σημείωμα για τον Εκπαιδευτή
Σηο μάθημα ασηό αναθέρονηαι αρκεηοί ύμνοι ως
παραδείγμαηα. Είναι πολλοί οι ύμνοι ποσ αναθέρονηαι ζηο
μάθημα ασηό. Ωζηόζο, εάν οι ύμνοι ασηοί είναι άγνωζηοι
ζηοσς εκπαιδεσόμενοσς, θα πρέπει να ηοσς ανηικαηαζηήζεις
με άλλοσς γνωζηούς ύμνοσς.
Σνληζκέλα θνπηηά
Όια ηα ηνληζκέλα θνπηηά, όπσο απηό, εζσθιείνπλ νδεγίεο γηα ηνλ
εθπαηδεπηή.

Σθνπόο
Οη εθπαηδεπόκελνη λα θαηαιάβνπλ πόζν ζεκαληηθή είλαη ε ώξα
ηεο πκλσδίαο θαη λα επηιέμνπλ ύκλνπο πνπ ζα βνεζήζνπλ ηα
παηδηά λα δηδαρζνύλ θαη λα αληαπνθξηζνύλ ζην Θεό.
ην ηέινο ηνπ καζήκαηνο, νη εθπαηδεπόκελνη ζα πξέπεη λα
κπνξνύλ λα παξνπζηάζνπλ απηά πνπ θαηαλόεζαλ κε ηα
αθόινπζα:
Αλ δνζεί έλα πξόγξακκα ζην νπνίν ππάξρνπλ θελά γηα
ύκλνπο,
Οη εθπαηδεπόκελνη πξέπεη...
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λα βξνπλ θαηάιιεινπο ύκλνπο πνπ ζα ηνπο
ζπκπεξηιάβνπλ ζην πξόγξακκα, νη νπνίνη ζα βνεζήζνπλ
ηα παηδηά λα δηδαρζνύλ θαη λα αληαπνθξηζνύλ ζην Θεό,
λα επηιέμνπλ έλαλ από απηνύο ηνπο ύκλνπο θαη λα
ζρεδηάζνπλ ηελ εηζαγσγή ηνπ ε νπνία ζα βνεζήζεη ηα
παδηά λα δηδαρζνύλ ή λα αληαπνθξηζνύλ ζηνλ Θεό κέζα
απ’ απηόλ ηνλ ύκλν.

Εηζαγωγή
Καηεύζπλε ηελ πξνζνρή ησλ εθπαηδεπόκελσλ ζην Φύιιν
Δξγαζίαο Α κε ηε ιίζηα πνπ πεξηέρεη ηα απνζπάζκαηα θαη
ηηο γλώκεο πνπ εμέθξαζαλ δηάθνξνη.
Γηάβαζε δπλαηά θάζε απόζπαζκα θαη γλώκε θαη δώζε ηελ
επθαηξία ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο λα καληέςνπλ πνηνο ην είπε.
Οη ζσζηέο απαληήζεηο θάησ από θάζε πξόηαζε κε πιάγηα.
«Ζ κνπζηθή εθπαίδεπζε είλαη πην ηζρπξή από νπνηνδήπνηε άιιν
εξγαιείν, θη απηό γηαηί ν ξπζκόο θαη ε αξκνλία βξίζθνπλ ην δξόκν
ηνπο θαηεπζείαλ κέζα ζηα ελδόκπρα ηεο ςπρήο.»
Πιάησλαο (Έιιελαο θηιόζνθνο)
«Ζ κνπζηθή είλαη ζαλ ηελ άλνημε... όηαλ ε κνπζηθή γεκίδεη ηελ ςπρή
κνπ... ρνξεύσ θαη ηξαγνπδώ, επεηδή κνπ θέξλεη έλα δώξν.»
Erin Lipski (παηδί)
«Ο ιόγνο ηνπ Υξηζηνύ, κε όιν ηνλ πινύην ηνπ, αο κέλεη κόληκα
αλάκεζά ζαο. Κη έηζη, λα δηδάζθεηε θαη λα ζπκβνπιεύεηε ν έλαο ηνλ
άιιν κε ζνθία. Να ςάιιεηε κ’ επγλσκνζύλε ζηνλ Κύξην απ’ ηελ
θαξδηά ζαο ςαικνύο, ύκλνπο θη άζκαηα πνπ εκπλέεη ην Άγην Πλεύκα.»
Παύινο (απόζηνινο – Κνινζζαείο 3:16)
«Σε κνπζηθή ζηελ θαξδηά κνπ θξαηώ επί ρξόλν πνιύ κεηά πνπ απηή
δελ αθνύγεηαη πηα.»
William Wordsworth (πνηεηήο)
«Ζ θαξδηά κνπ, πνπ είλαη γεκάηε θαη θνληεύεη λα μερεηιίζεη, όηαλ
ληώζσ θνύξαζε θαη εμάληιεζε, ζπρλά αλαλεώλεηαη από ηε κνπζηθή.»
Μαξηίλνο Λνύζεξνο (ζενιόγνο)
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«Ζ κνπζηθή είλαη κηα επράξηζηε αξκνλία γηα ηε δόμα ηνπ Θενύ θαη ηηο
ζεκηηέο απνιαύζεηο ηεο ςπρήο.»
Γηόραλ Σεκπάζηηαλ Μπαρ (ζπλζέηεο)
«Οη ύκλνη είλαη έλαο ππέξνρνο ηξόπνο γηα λα γεκίδσ ηελ ώξα πνπ κνπ
πεξηζζεύεη ζην πξόγξακκα κνπ.»
Αλώλπκνο (δάζθαινο παηδηώλ)
Αο θνηηάμνπκε καδί απηά ηα απνζπάζκαηα. Τπάξρεη θάπνην πνπ δελ
ηαηξηάδεη κε ηα ππόινηπα; Γηαηί;
Ο δάζθαινο ησλ παηδηώλ έρεη πνιύ ρακειή εθηίκεζε γηα ηε κνπζηθή ζε
ζρέζε κε ηνπο άιινπο.
Σα ππόινηπα πξόζσπα αλαθέξνπλ πσο ε κνπζηθή είλαη δπλακηθή,
αμέραζηε, αλαδσνγνλεηηθή, ηηκά ην Θεό θαη δεκηνπξγεί θαιή δηάζεζε.
Ωζηόζν, πνιινί από ηνπο δαζθάινπο ησλ παηδηώλ, ζεσξνύλ ηε
κνπζηθή ζαλ έλαλ ηξόπν γηα λα γεκίζνπλ απιά ην πξόγξακκά ηνπο.
Δπεηδή ν ρξόλνο καο είλαη πεξηνξηζκέλνο, ρξεηάδεηαη λα επηιέμνπκε θαη
λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνπο ύκλνπο κε πξνζνρή.

Δηαηππώλνληαο ην Σθνπό
Πξνζεπρή κνπ είλαη ζην ηέινο απηνύ ηνπ καζήκαηνο λα έρεηε
θαηαιάβεη πόζν ζεκαληηθή είλαη ε ώξα ηεο πκλσδίαο θαη λα
επηιέγεηε ύκλνπο πνπ ζα βνεζήζνπλ ηα παηδηά λα δηδαρζνύλ θαη
λα αληαπνθξηζνύλ ζην Θεό.

Παξνπζίαζε
Με πνην ηξόπν επηιέγεηε ηνπο ύκλνπο πνπ ζα ςάιεηε κε ηα παηδηά;
Οη απαληήζεηο πηζαλόλ λα είλαη, ρσξίο απηό λα είλαη δεζκεπηηθό,
θάπνηεο από ηηο αθόινπζεο:
ύκλνπο πνπ αξέζνπλ λα ςάιινπλ ηα παηδηά, ραξνύκελνπο ύκλνπο, ύκλνπο
κε θηλήζεηο, ύκλνπο πνπ μέξνπλ θαιά ηα παηδηά, ύκλνπο πνπ εληζρύνπλ ην
κάζεκά κνπ.
Θα ήζεια λα ζαο πξνηείλσ ηξεηο βαζηθέο αξρέο νη νπνίεο ζα πξέπεη λα
καο θαζνδεγνύλ ζηελ επηινγή ησλ ύκλσλ.

1. Επηιέμηε βηβιηθνύο ύκλνπο
Έλαο ύκλνο ηνλ νπνίν έρνπκε ςάιεη μαλά θαη μαλά δελ ζεκαίλεη πσο
είλαη θαη βηβιηθόο. Αλ πξνζέμεηε ηα ιόγηα ησλ ύκλσλ πνπ ςάινπκε, ζα
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αλαθαιύςεηε όηη κεξηθνί ύκλνη δελ βγάδνπλ θαη πνιύ λόεκα. Ση ιέεη ν
παξαθάησ ύκλνο; (Μπνξείηε λα ζθεθηείηε θάπνηνπο ηέηνηνπο ύκλνπο;)
Βαζεηά θαη πιαηηά, βαζεηά θαη πιαηηά
Τπάξρεη κηα πεγή πνπ ξέεη, βαζηά θαη πιαηηά
Βαζεηά θαη πιαηηά, βαζεηά θαη πιαηηά
Τπάξρεη κηα πεγή πνπ ξέεη, βαζηά θαη πιαηηά
Οη εθπαηδεπόκελνη πηζαλόλ λα αλαγλσξίζνπλ πσο ην κήλπκα δελ
είλαη μεθάζαξν. Κάπνηνη από ηνπο εθπαηδεπόκελνπο ίζσο
επηζεκάλνπλ πσο ππάξρεη θαη δεύηεξνο ζηνίρνο ηνλ νπνίν ζπάληα
ςάινπκε θαη ν νπνίνο δίλεη ην κήλπκα. Αλ γίλεη αλαθνξά, ζεκεηώζηε
πσο ην κήλπκα αλαθέξεηαη κε κεηαθνξηθό ηξόπν, πξάγκα δύζθνιν
γηα ηα παηδηά λα ην θαηαιάβνπλ.
Ο ύκλνο είλαη απιόο θαη εύθνινο θαη έρεη επράξηζηεο θηλήζεηο αιιά δελ
έρεη μεθάζαξν κήλπκα.
Αλ ζθεθηείηε πξνζεθηηθά ηα ιόγηα πνιιώλ άιισλ ύκλσλ πνπ
ςάινπκε, ίζσο αλαθαιύςεηε πσο ηα ιόγηα ηνπο δελ είλαη βηβιηθά. Πνην
είλαη ην κήλπκα πνπ δηδάζθεη ν παξαθάησ ύκλνο;
Δίκαη κέζα, είκαη έμσ, είκαη πάλσ, είκαη θάησ, είκαη
ραξνύκελνο όιε ηελ ώξα
Δίηε κέζα, Δίηε έμσ, Δίηε πάλσ, Δίηε θάησ, είκαη
ραξνύκελνο όιε ηελ ώξα
Από ηόηε πνπ ν Ηεζνύο ήξζε κέζα κνπ θαη θαζάξηζε ηελ
θαξδηά κνπ από ηελ ακαξηία, Δίηε κέζα, Δίηε έμσ, Δίηε
πάλσ, Δίηε θάησ, είκαη ραξνύκελνο όιε ηελ ώξα
Οη εθπαηδεπόκελνη ζα πξέπεη λα δνπλ όηη ν ύκλνο δηδάζθεη πσο ν ε
ρξηζηηαληθή δσή, είλαη κηα δσή αδηάθνπεο ραξάο.
Απηά πνπ ιέεη είλαη αιήζεηα; Δπεηδή γίλακε Υξηζηηαλνί,
απνιακβάλνπκε κόλν ραξέο ζηε δσή καο; Όρη! Ζ Βίβινο δελ δηδάζθεη
θάηη ηέηνην. Ο ύκλνο είλαη δηαζθεδαζηηθόο θη έρεη δσεξέο θηλήζεηο
αιιά δελ είλαη βηβιηθόο.
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Καηεύζπλε ηελ πξνζνρή ησλ εθπαηδεπόκελσλ ζην Φύιιν
Δξγαζίαο Β.
Εήηεζε από ηνπο εθπαηδεπόκελνπο λα ρσξηζηνύλ ζε δεπγάξηα.
Γώζε νδεγίεο γηα νκαδηθή εξγαζία.
Υξνληθή Γηάξθεηα: 5 ιεπηά
Δπηιέμηε δύν ύκλνπο πνπ ςάιιεηε ζπρλά κε ηα παηδηά ζαο.
Γηα θάζε έλαλ από ηνπο ύκλνπο ζπδεηείζηε ηα αθόινπζα:
1. Ση δηδάζθεη απηόο ν ύκλνο;
2. ηεξίδεηαη ην λόεκά ηνπ Βηβιηθά; Πώο;
Παξόηξπλε ηνπο εθπαηδεπόκελνπο λα ζρεκαηίζνπλ γξήγνξα
δεπγάξηα θαη ζεκείσζε ην ρξόλν έλαξμεο.
Πξνεηδνπνίεζε ηνπο εθπαηδεπόκελνπο όηαλ ηνπο έρεη κείλεη έλα
ιεπηό.
Εήηεζε από ηα δεπγάξηα λα αλαθέξνπλ κε ζπληνκία απηά πνπ
ζπδήηεζαλ.
Όηαλ επηιέγνπκε ηνπο ύκλνπο πνπ ζα ςάινπκε κε ηα παηδηά καο,
ρξεηάδεηαη λα είκαζηε ζίγνπξνη πσο ην κήλπκά πνπ δηδάζθεηαη κέζα
απ’ απηνύο είλαη βηβιηθό.

2. Επηιέμηε επθνινλόεηνπο ύκλνπο
Οη ύκλνη ζα πξέπεη λα είλαη βηβιηθνί αιιά θαη επθνινλόεηνη. Γελ είλαη
όινη νη ύκλνη θαηάιιεινη γηα ηελ ειηθία θαη ηηο γλώζεηο ησλ παηδηώλ
ζαο. Σα παηδηά έρνπλ πεξηνξηζκέλν ιεμηιόγην θαη ζπρλά δπζθνιεύνληαη
κε ηηο αθεξεκέλεο έλλνηεο. Ωζηόζν, έρνπλ ηελ ηθαλόηεηα λα κηκνύληαη
ήρνπο –ζαλ ηνπο παπαγάινπο. Σν γεγνλόο όηη ηα παηδηά ζαο ςάινπλ κε
ελζνπζηαζκό δε ζεκαίλεη αλαγθαζηηθά όηη θαηαιαβαίλνπλ απηά πνπ
ςάινπλ. Δίλαη θαιό, θαηά θαηξνύο, λα ξσηάηε ηα παηδηά ζαο, «Ση ζέιεη
λα καο πεη απηόο ν ύκλνο;» Οη απαληήζεηο κπνξεί λα ζαο μαθληάζνπλ.
Αλ ηα παηδηά ζαο δελ θαηαιαβαίλνπλ απηό πνπ ςάινπλ, ζα πξέπεη είηε
λα αθηεξώζεηε ρξόλν λα ηνπο ηνλ εμεγήζεηε, ή λα δηαιέμεηε έλαλ άιιν
ύκλν. Μπνξεί έλαο ύκλνο λα δηδάζθεη κηα ζεκαληηθή βηβιηθή αιήζεηα,
όκσο αλ ηα παηδηά ζαο δελ θαηαιαβαίλνπλ ηα ιόγηα, ν ύκλνο απηόο δελ
ηα βνεζά λα δηδαρζνύλ θαη λα αληαπνθξηζνύλ ζην Θεό

3. Επηιέμηε ύκλνπο πνπ εθπιεξώλνπλ θάπνην ζθνπό
Οη ύκλνη ζα πξέπεη λα είλαη βηβιηθνί θαη επθνινλόεηνη, ηαπηόρξνλα ζα
πξέπεη λα εθπιεξώλνπλ θάπνην ζθνπό. Οη ύκλνη δελ ππάξρνπλ γηα λα
γεκίδνπλ ηα θελά ηεο ώξαο. Γίλνπλ ζηα παηδηά καο πνιύηηκεο επθαηξίεο
λα δηδαρζνύλ θαη λα αληαπνθξηζνύλ ζην Θεό.
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Κάπνηνη ύκλνη βνεζνύλ ηα παηδηά καο λα επαλαιάβνπλ πξνεγνύκελα
καζήκαηα πνπ δηδάρζεθαλ.
Παξαδείγκαηα:
 ύκλνη πνπ δηδάζθνπλ ηα βηβιία ηεο Αγίαο Γξαθήο,
 ύκλνη πνπ εληζρύνπλ Βηβιηθέο αιήζεηεο πνπ δηδάρηεθαλ ζε
πξνεγνύκελα καζήκαηα,
 ύκλνη πνπ επαλαιακβάλνπλ ην κήλπκα ηνπ Δπαγγειίνπ,
 ύκλνη πνπ κεινπνηνύλ ηα εδάθηα ηεο Βίβινπ.
 Άιινη ύκλνη ζα δώζνπλ έκθαζε ζηελ ηζηνξία θαη ζηε
Βηβιηθή αιήζεηα.
Αλ ην ζέκα ηνπ καζήκαηόο ζαο ήηαλ, όηη ν Θεόο ζέιεη λα θέξνπκε
ηνπο θίινπο καο ζε Δθείλνλ, βαζηζκέλν ζηελ ηζηνξία πνπ βξίζθεηαη
ζην Μάξθνο 2:1-12, πνηνπο ύκλνπο ζα επηιέγαηε γηα λα εληζρύζεηε ην
κάζεκα;
Οη απαληήζεηο πηζαλόλ λα είλαη, ρσξίο απηό λα είλαη δεζκεπηηθό,
θάπνηεο από ηηο αθόινπζεο:
ύκλνπο καξηπξίαο, ύκλνπο πνπ αλαθέξνπλ ηελ αγάπε ηνπ Θενύ
γηα ηνλ άλζξσπν θαη ύκλνπο γηα ην έξγν ηνπ Ιεζνύ.
Πνιινί ύκλνη βνεζνύλ ηα παηδηά καο λα δηδαρζνύλ θαζώο θάλνπλ
επαλάιεςε ή δίλνπλ έκθαζε ζηε Βηβιηθή αιήζεηα πνπ ηνπο δηδάμακε.
Πνιινί άιινη ύκλνη βνεζνύλ ηα παηδηά καο λα αληαπνθξηζνύλ ζην Θεό.
Αο ζηακαηήζνπκε ιίγν πξνθεηκέλνπ λα ζθεθηνύκε γηα ην Θεό ηεο
Βίβινπ. Πώο κνηάδεη;
Γξάςε ηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπόκελσλ ζηνλ πίλαθα.
Οη απαληήζεηο πηζαλόλ λα είλαη, ρσξίο απηό λα είλαη δεζκεπηηθό,
θάπνηεο από ηηο αθόινπζεο:
γεκάηνο αγάπε, δεκηνπξγηθόο, αηώληνο, πηζηόο, ρνξεγόο, νδεγόο,
ζσζηόο, δίθαηνο, άγηνο, παληαρνύ παξόλ, παληνγλώζηεο,
παληνδύλακνο.
Απηόο είλαη ν Θεόο καο! Ζ πκλσδία είλαη έλαο ηξόπνο γηα λα
αληαπνθξηζνύκε ζ’ Απηόλ. Μέζα από ηε κνπζηθή, ηα παηδηά κπνξνύλ
λα αληαπνθξηζνύλ ζε ζπγθεθξηκέλεο αιήζεηεο πνπ δηδάρζεθαλ ζην
κάζεκα γηα ην Θεό. Μπνξνύλ αθόκα λα αληαπνθξηζνύλ γεληθόηεξα
ζην πνηνο είλαη ν Θεόο.
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Κάλε κηα παύζε κεηά από θάζε εξώηεζε πξνθεηκέλνπ λα δώζεηο
ρξόλν ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο λα πξνηείλνπλ αλάινγνπο ύκλνπο. Οη
απαληήζεηο ζα πνηθίινπλ.
Μπνξείηε λα ζθεθηείηε ύκλνπο πνπ ζα δώζνπλ ηελ επθαηξία ζηα παηδηά
λα...
δνμάζνπλ ην Θεό;
επραξηζηήζνπλ ην Θεό;
Αθηεξσζνύλ ζην Θεό;
εθθξάζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο ζην Θεό;
(αγάπε, ραξά, εηξήλε...)
δεηήζνπλ θάηη από ηνλ Θεό;
Καιό ζα είλαη λα μεθηλήζνπκε ην πξόγξακκά καο κε κεξηθνύο ύκλνπο
δνμνινγίαο. Έλαο ύκλνο επραξηζηίαο ηαηξηάδεη λα ηνλ ςάινπκε ζηε
δηάξθεηα ηεο πξνζθνξάο. Μεηά ην κάζεκα κπνξνύκε λα ςάινπκε έλαλ
ύκλν ππόζρεζεο. Έηζη ρξεζηκνπνηώληαο θαηάιιεινπο ύκλνπο δίλνπκε
ηελ επθαηξία ζηα παηδηά λα αληαπνθξηζνύλ ζ’ απηό πνπ είλαη ν Θεόο
θαη ζ’ απηό πνπ έκαζαλ γηα ην Θεό.

Πξαθηηθή
Καηεύζπλε ηελ πξνζνρή ησλ εθπαηδεπόκελσλ ζην Φύιιν
Δξγαζίαο Γ.
Υώξηζε ηνπο εθπαηδεπόκελνπο ζε κηθξέο νκάδεο.
Γώζε νδεγίεο γηα νκαδηθή εξγαζία.
Υξνληθή Γηάξθεηα: 7 ιεπηά
Δπηιέμηε γηα ην πξόγξακκα απηό ζπγθεθξηκέλνπο
ύκλνπο νη νπνίνη ζα είλαη βηβιηθνί, επθνινλόεηνη θαη
λα εθπιεξώλνπλ έλαλ ζθνπό.
Να είζηε έηνηκνη λα εμεγήζεηε ην ιόγν πνπ επηιέμαηε
ηνλ θάζε ύκλν.
Παξόηξπλε ηνπο εθπαηδεπόκελνπο λα ζρεκαηίζνπλ γξήγνξα
νκάδεο θαη ζεκείσζε ην ρξόλν έλαξμεο.
Πξνεηδνπνίεζε ηνπο εθπαηδεπόκελνπο όηαλ ηνπο έρεη κείλεη
έλα ιεπηό.
Εήηεζε από ηηο νκάδεο λα αλαθέξνπλ κε ζπληνκία απηά πνπ
ζπδήηεζαλ.
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Παξνπζίαζε
Έρεηε επηιέμεη κε πξνζνρή ηνπο θαηάιιεινπο ύκλνπο νη νπνίνη ζα
βνεζήζνπλ ηα παηδηά λα δηδαρζνύλ ή λα αληαπνθξηζνύλ ζην Θεό.
Σώξα ζα πξέπεη λα ζθεθηείηε ηνλ ηξόπν πνπ ζα παξνπζηάζεηε ηνπο
ύκλνπο πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά.
Ο ηξόπνο πνπ ζα παξνπζηάζεηε έλαλ ύκλν ζα πξέπεη λα απαληά ζηα
αθόινπζα δύν εξσηήκαηα:
1. Ση ιέεη ν ύκλνο;
2. Γηα πνην ιόγν ηνλ ςάινπκε;
πλήζσο ζύληνκεο απαληήζεηο ζ’ απηέο ηηο εξσηήζεηο είλαη αξθεηέο.
Αλ παξνπζηάζσ έλαλ ύκλν επραξηζηίαο ηελ ώξα ηεο πξνζθνξάο,
κπνξώ λα πσ, «Ο ύκλνο απηόο ιέεη, ‘Δπραξηζηώ’ ζην Θεό.
Καζώο δίλνπκε ηελ πξνζθνξά καο ζ’ Δθείλνλ αο ηνπ πνύκε
‘Δπραξηζηώ’ γηα όια όζα καο έρεη ραξίζεη.»
Με πνην ηξόπν ζα παξνπζηάζσ ηνπο αθόινπζνπο ύκλνπο;
Γώζε ρξόλν ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο λα πξνηείλνπλ ηξόπνπο
παξνπζίαζεο. Οη απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπόκελσλ κπνξεί λα
δηαθέξνπλ από ηηο απαληήζεηο πνπ ππάξρνπλ κε πιάγηα
γξάκκαηα, ζα πξέπεη όκσο λα απαληνύλ μεθάζαξα ζηηο
εξσηήζεηο, «Τη ιέεη ν ύκλνο;» θαη «Γηα πνην ιόγν ηνλ
ςάινπκε;»
Με πνην ηξόπν κπνξώ λα παξνπζηάζσ έλαλ ύκλν κε ηα
βηβιία ηεο Βίβινπ πξηλ από κηα Βηβιηθή άζθεζε;
Ο ύκλνο απηόο καο βνεζά λα ζπκόκαζηε ηα βηβιία ηεο Βίβινπ.
Αθνύ ηνλ ςάινπκε, ζα ζπλερίζνπκε κε ηε Βηβιηθή καο άζθεζε.
Αο θάλνπκε ην θαιύηεξν πνπ κπνξνύκε πξνθεηκέλνπ λα
ζπκεζνύκε όια ηα βηβιία.
Με πνην ηξόπν ζα παξνπζηάζσ έλαλ ύκλν, πνπ έρεη ην
κήλπκα ηνπ Δπαγγειίνπ, κεηά από ηελ επαλάιεςε ηνπ
βηβιηθνύ καζήκαηνο ηεο πξνεγνύκελεο βδνκάδαο;
Ο ύκλνο απηόο καο βνεζά λα ζπκόκαζηε πόζν πνιύ καο αγαπά
ν Ιεζνύο. Αο ηνλ ςάινπκε ήζπρα θαζώο ζα ζπκόκαζηε πσο ν
Ιεζνύο καο αγάπεζε ηόζν ώζηε έδσζε ηε δσή Τνπ γηα καο.
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Με πνην ηξόπν ζα παξνπζηάζσ ζηελ αξρή ηνπ
πξνγξάκκαηνο θάπνηνπο ύκλνπο νη νπνίνη κηιάλε γηα ηε
δεκηνπξγία ηνπ Θενύ;
Ξέξεηε πσο ππάξρνπλ άλζξσπνη πνπ πηζηεύνπλ πσο ε
δεκηνπξγία ηνπ θόζκνπ μεθίλεζε ηπραία; Αλαθέξεη θάηη ηέηνην
ε Βίβινο; Όρη! Η Βίβινο γξάθεη πσο όια όζα βιέπνπκε ζηε
θύζε είλαη δεκηνύξγεκα ηνπ Θενύ. Έθηηαμε, θη εζέλα! Αο Τνλ
δνμάζνπκε γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ θόζκνπ, θαζώο ζα ςάινπκε
όινη καδί απηνύο ηνπο ύκλνπο.
Πνιιέο θνξέο αηζζαλόκαζηε ηελ αλάγθε λα μνδέςνπκε πεξηζζόηεξν
ρξόλν γηα λα παξνπζηάζνπκε έλαλ ύκλν. ε πνηεο πεξηπηώζεηο ζα
ρξεηαζηεί λα μνδέςνπκε επηπιένλ ρξόλν γηα λα παξνπζηάζνπκε έλαλ
ύκλν;
Οη απαληήζεηο πηζαλόλ λα είλαη, ρσξίο απηό λα είλαη δεζκεπηηθό,
θάπνηεο από ηηο αθόινπζεο:
Όηαλ παξνπζηάδνπκε έλαλ θαηλνύξγην ύκλν, όηαλ ν ύκλνο
μεθάζαξα εληζρύεη ηε Βηβιηθή αιήζεηα ηνπ καζήκαηνο, όηαλ
ζέινπκε λα βνεζήζνπκε ηα παηδηά λα αληαπνθξηζνύλ ζην Θεό
κέζα απ’ ηελ θαξδηά ηνπο.
Όηαλ παξνπζηάδνπκε έλαλ θαηλνύξγην ύκλν ρξεηάδεηαη λα είκαζηε
απόιπηα ζίγνπξνη, όρη γηα ην αλ ηα παηδηά έκαζαλ ηε κνπζηθή ηνπ
ύκλνπ, αιιά αλ έρνπλ θαηαλνήζεη ηα ιόγηα ηνπ. Όηαλ ρξεζηκνπνηνύκε
ύκλνπο γηα λα εληζρύζνπκε ηε Βηβιηθή αιήζεηα, ζα πξέπεη λα
αθηεξώζνπκε πεξηζζόηεξν ρξόλν πξνθεηκέλνπ λα ηνλίζνπκε ην
κήλπκα ηνπ ύκλνπ γηα λα πξνεηνηκάζνπκε ηα παηδηά γηα ην κάζεκα.
Όηαλ παξνπζηάδνπκε έλαλ ύκλν αληαπόθξηζεο, ρξεηάδεηαη πνιιή
πξνζνρή. ηνλ Μαηζαίνο 21:16 δηαβάδνπκε, «Από ην ζηόκα ησλ
λεπίσλ θαη ησλ βξεθώλ έθαλεο λα βγεη ηέιεηνο ύκλνο.» Ο Θεόο αγαπά
ηε δνμνινγία πνπ Σνπ πξνζθέξνπλ ηα παηδηά. Αλ ζέινπκε λα δνύκε ηα
παηδηά καο λα δνμάδνπλ ηνλ Θεό, ρξεηάδεηαη λα ηα βνεζήζνπκε λα Σνλ
δνμάζνπλ.
Σεκείωκα γηα ηνλ Εθπαηδεπηή
Γηάιεμε έλαλ ύκλν αληαπόθξηζεο γλσζηό ζηνπο εθπαηδεπό
κελνπο. Υξεζηκνπνίεζέ ηνλ πξνθεηκέλνπ λα ηνλίζεηο ηα
αθόινπζα ζεκεία.
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Βνεζάηε ηα παηδηά ζαο λα αληαπνθξηζνύλ ζην Θεό κέζσ ελόο ύκλνπ
όηαλ...
λέηε ζηα παιδιά ζας πως ο ύμνος είναι μια ανηαπόκριζη
ζηον Θεό
Σνλίζηε πσο ν ύκλνο είλαη κηα επραξηζηία/ δνμνινγία/
αθηέξσζε θαη πξνζθαιέζηε ηα παηδηά λα ςάινπλ ηα ιόγηα
ζαλ πξνζεπρή ζην Θεό.
δίνεηε ζηα παιδιά ζας έναν λόγο να ανηαποκριθούν ζηο Θεό
Βνεζήζηε ηα παηδηά ζαο λα δνπλ γηαηί ν Θεόο είλαη άμηνο ηεο
επραξηζηίαο/ δνμνινγίαο/ αθηέξσζεο ηνπο.
ενθαρρύνεηε ηα παιδιά να ζκεθηούν αν εννοούν ασηά ποσ
ψάλοσν. Αν δεν ηο εννοούν πείηε ηοσς όηι μπορούν να μην
ψάλοσν
Παξνπζηάζηε ηελ επηινγή κε ζεηηθό ηξόπν.
Παξάδεηγκα:
 «Δάλ πξαγκαηηθά πηζηεύεηε πσο ην έρεη θάλεη απηό ν
Ηεζνύο, ςάιηε από ηα βάζε ηεο θαξδηάο ζαο.»
γίνεηε οι ίδιοι παράδειγμα ανηαπόκριζης ζηο Θεό
Δάλ εζείο δελ δνμάδεηε ην Θεό, νύηε θαη ηα παηδηά ζαο ζα
Σνλ δνμάδνπλ.

Πξαθηηθή
Καηεύζπλε ηελ πξνζνρή ησλ εθπαηδεπόκελσλ ζην Φύιιν
Δξγαζίαο Γ.
Υώξηζε ηνπο εθπαηδεπόκελνπο ζε κηθξέο νκάδεο.
Γώζε νδεγίεο γηα νκαδηθή εξγαζία.
Υξνληθή Γηάξθεηα: 5 ιεπηά
Δπηιέμηε έλαλ ύκλν από ηνπο ύκλνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο
ζαο.
ρεδηάζηε ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ζα παξνπζηάζεηε ηνλ
ύκλν απηό ζηα παηδηά ζαο.
ηγνπξεπηείηε πσο ν ηξόπνο ηεο παξνπζίαζεο απαληά θαη
ηηο δύν εξσηήζεηο:
1. Ση ιέεη ν ύκλνο;
2. Γηα πνην ιόγν ηνλ ςάινπκε;
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Παξόηξπλε ηνπο εθπαηδεπόκελνπο λα ζρεκαηίζνπλ γξήγνξα
νκάδεο θαη ζεκείσζε ην ρξόλν έλαξμεο.
Πξνεηδνπνίεζε ηνπο εθπαηδεπόκελνπο όηαλ ηνπο έρεη κείλεη
έλα ιεπηό.
Εήηεζε από ηηο νκάδεο λα αλαθέξνπλ κε ζπληνκία απηά πνπ
ζπδήηεζαλ.

Πξόθιεζε
Οη ύκλνη κπνξνύλ λα είλαη δπλακηθνί, αμέραζηνη, αλαδσνγνλεηηθνί, λα
ηηκνύλ ηνλ Θεό θαη δεκηνπξγνύλ θαιή δηάζεζε: σζηόζν ζαλ δάζθαινη
παηδηώλ, ζπρλά βιέπνπκε ηνπο ύκλνπο κνλάρα ζαλ έλαλ ηξόπν γηα λα
γεκίδνπκε ην πξόγξακκα καο. Δπηζπκνύκε ηα παηδηά καο λα γλσξίζνπλ,
λα αγαπήζνπλ θαη λα κάζνπλ λα ππαθνύλ ην Θεό όκσο έρνπκε ηόζν
ιίγν ρξόλν καδί ηνπο. Υξεηάδεηαη λα επηιέγνπκε θαη λα
ρξεζηκνπνηνύκε ηνπο ύκλνπο καο κε πξνζνρή.
Καζώο πξνεηνηκάδεηε ηνπο ύκλνπο πνπ ζα ςάιεηε απηή ηε βδνκάδα,
θάληε ζηνλ εαπηό ζαο δύν εξσηήζεηο γηα θάζε ύκλν.
1. Ση ιέεη ν ύκλνο;
2. Γηα πνην ιόγν ηνλ ςάινπκε;
Αλ δώζεηε
ηθαλνπνηεηηθέο απαληήζεηο, ςάιηε ηνλ ύκλν θαη
κνηξαζηείηε ηηο απαληήζεηο απηέο κε ηα παηδηά. Μελ ζπκβηβάδεζηε κε
ύκλνπο πνπ απιά γεκίδνπλ ηα θελά ηεο ώξαο ζαο. Υξεζηκνπνηήζηε
ηνπο ύκλνπο πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζεηε ηα παηδηά ζαο λα δηδαρζνύλ
θαη λα αληαπνθξηζνύλ ζην Θεό.
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ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΗΑ Α

Δηδάζθνληαο κέζα από ηε
Μνπζηθή
Σθνπόο
Πξνζεπρή κνπ είλαη ζην ηέινο απηνύ ηνπ καζήκαηνο λα έρεηε
θαηαιάβεη πόζν ζεκαληηθή είλαη ε ώξα ηεο πκλσδίαο θαη λα επηιέγεηε
ύκλνπο πνπ ζα βνεζήζνπλ ηα παηδηά λα δηδαρζνύλ θαη λα
αληαπνθξηζνύλ ζην Θεό.

Πνηνο ην είπε;
«Ζ κνπζηθή εθπαίδεπζε είλαη πην ηζρπξή από
νπνηνδήπνηε άιιν εξγαιείν, θη απηό γηαηί ν
ξπζκόο θαη ε αξκνλία βξίζθνπλ ην δξόκν ηνπο
θαηεπζείαλ κέζα ζηα ελδόκπρα ηεο ςπρήο.»

Παύινο (απόζηνινο –
Κνινζζαείο 3:16)

«Ζ κνπζηθή είλαη ζαλ ηελ άλνημε... όηαλ ε
κνπζηθή γεκίδεη ηελ ςπρή κνπ... ρνξεύσ θαη
ηξαγνπδώ, επεηδή κνπ θέξλεη έλα δώξν.»

Πιάησλαο (Έιιελαο
θηιόζνθνο)

«Ο ιόγνο ηνπ Υξηζηνύ, κε όιν ηνλ πινύην ηνπ, Αλώλπκνο (δάζθαινο
αο κέλεη κόληκα αλάκεζά ζαο. Κη έηζη, λα
παηδηώλ)
δηδάζθεηε θαη λα ζπκβνπιεύεηε ν έλαο ηνλ άιιν
κε ζνθία. Να ςάιιεηε κ’ επγλσκνζύλε ζηνλ
Κύξην απ’ ηελ θαξδηά ζαο ςαικνύο, ύκλνπο θη
άζκαηα πνπ εκπλέεη ην Άγην Πλεύκα.»
«Σε κνπζηθή ζηελ θαξδηά κνπ θξαηώ επί ρξόλν William Wordsworth
πνιύ κεηά πνπ απηή δελ αθνύγεηαη πηα.»
(πνηεηήο)
«Ζ θαξδηά κνπ, πνπ είλαη γεκάηε θαη θνληεύεη
λα μερεηιίζεη, όηαλ ληώζσ θνύξαζε θαη
εμάληιεζε, ζπρλά αλαλεώλεηαη από ηε
κνπζηθή.»

Erin Lipski (παηδί)

«Ζ κνπζηθή είλαη κηα επράξηζηε αξκνλία γηα ηε
δόμα ηνπ Θενύ θαη ηηο ζεκηηέο απνιαύζεηο ηεο
ςπρήο.»

Γηόραλ Σεκπάζηηαλ
Μπαρ (ζπλζέηεο)

«Οη ύκλνη είλαη έλαο ππέξνρνο ηξόπνο γηα λα Μαξηίλνο Λνύζεξνο
γεκίδσ ηελ ώξα πνπ κνπ πεξηζζεύεη ζην (ζενιόγνο)
πξόγξακκα κνπ.»
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ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΗΑ Β

-

Δηδάζθνληαο κέζα από ηε Μνπζηθή

1. Επηιέμηε βηβιηθνύο ύκλνπο

Δπηιέμηε δύν ύκλνπο πνπ ςάιιεηε ζπρλά κε ηα παηδηά ζαο.
Γηα θάζε έλαλ από ηνπο ύκλνπο ζπδεηείζηε ηα αθόινπζα:
Ση δηδάζθεη απηόο ν ύκλνο;
ηεξίδεηαη ην λόεκά ηνπ Βηβιηθά; Πώο;

2. Επηιέμηε επθνινλόεηνπο ύκλνπο
Ρώηεζε ηα παηδηά, «____________________________________;»

3. Επηιέμηε ύκλνπο πνπ εθπιεξώλνπλ έλαλ ζθνπό
Ύκλνη Δηδαζθαιίαο
Ύκλνη Αληαπόθξηζεο
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ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΗΑ Γ

-

Δηδάζθνληαο κέζα από ηε Μνπζηθή

Δπηιέμηε γηα ην πξόγξακκα απηό ζπγθεθξηκέλνπο ύκλνπο νη νπνίνη ζα
είλαη βηβιηθνί, επθνινλόεηνη θαη λα εθπιεξώλνπλ έλαλ ζθνπό.
Να είζηε έηνηκνη λα εμεγήζεηε ην ιόγν πνπ επηιέμαηε ηνλ θάζε ύκλν.
Καισζόξηζκα
Τκλσδία

____________________________
____________________________

Πξνζεπρή
Πξνζθνξά
Ύκλνο

____________________________
____________________________

Παηρλίδη Δπαλάιεςεο
Ύκλνο

____________________________
____________________________

Βηβιηθή Άζθεζε
Τκλσδία

____________________________
____________________________

Μάζεκα
Ύκλνο

____________________________
____________________________

Υεηξνηερλία
Πξνζεπρή γηα ην ηέινο ηνπ καζήκαηνο
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ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΗΑ Γ

-

Δηδάζθνληαο κέζα από ηε Μνπζηθή

Παξνπζίαζε Ύκλωλ
Ο ηξόπνο πνπ παξνπζηάδνπκε έλαλ ύκλν ζα πξέπεη λα απαληά ζε δύν
εξσηήζεηο.
1. ____________________________________
2. ____________________________________

Παξνπζηάδνληαο έλαλ ύκλν αληαπόθξηζεο
1. Λέκε ζηα παηδηά πσο ν ύκλνο είλαη κηα αληαπόθξηζε ζην Θεό.
2. Γίλνπκε ζηα παηδηά κηα αηηία γηα λα αληαπνθξηζνύλ ζην Θεό.
3. Δλζαξξύλνπκε ηα παηδηά λα ζθεθηνύλ αλ ελλννύλ απηά πνπ
ςάινπλ. Αλ δελ ην ελλννύλ ηνπο ιέκε όηη κπνξνύλ λα κελ
ςάινπλ
4. Γηλόκαζηε παξάδεηγκα αληαπόθξηζεο ζην Θεό.
Δπίιεμε έλαλ ύκλν ηνλ νπνίν έρεηο ζπκπεξηιάβεη ζην πξόγξακκά
ζνπ. ρεδίαζε ηνλ ηξόπν πνπ ζα παξνπζηάζεηο ζηα παηδηά ζνπ
απηόλ ηνλ ύκλν. ηγνπξέςνπ πσο ν ηξόπνο ηεο παξνπζίαζεο
απαληά θαη ηηο δύν εξσηήζεηο:
1. Ση ιέεη ν ύκλνο;

2. Γηα πνην ιόγν ηνλ ςάινπκε;
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