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ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η καταγραφή των Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η καταγραφή των 
απόψεων σχετικά µε το µάθηµα της φυσικής αγωγής απόψεων σχετικά µε το µάθηµα της φυσικής αγωγής 
σε δηµοτικά σχολεία & πιο συγκεκριµένα µε το σε δηµοτικά σχολεία & πιο συγκεκριµένα µε το 
µάθηµα της µουσικοκινητικής αγωγής σε αυτάµάθηµα της µουσικοκινητικής αγωγής σε αυτά



ΗΛΙΚΙΑ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ               Βασικές κινήσεις                       ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ               Βασικές κινήσεις                       
ΗΛΙΚΙΑ                           Κινητικοί συνδυασµοίΗΛΙΚΙΑ                           Κινητικοί συνδυασµοί
(3(3--6 ετών)                       Κινητικότητα 6 ετών)                       Κινητικότητα –– ευλυγισίαευλυγισία

ΣΧΟΛΙΚΗ                       Βελτίωση κινήσεωνΣΧΟΛΙΚΗ                       Βελτίωση κινήσεων
ΗΛΙΚΙΑ                           ΗΛΙΚΙΑ                           Ταχεία κινητική µάθησηΤαχεία κινητική µάθηση
(6(6--10 ετών)                      Ανάπτυξη δεξιοτήτων10 ετών)                      Ανάπτυξη δεξιοτήτων

ΠΡΟΕΦΗΒΙΚΗ              Βελτίωση δεξιοτήτωνΠΡΟΕΦΗΒΙΚΗ              Βελτίωση δεξιοτήτων
ΗΛΙΚΙΑ                           Συντονισµός κινήσεωνΗΛΙΚΙΑ                           Συντονισµός κινήσεων
(10(10--12 ετών)                   Ελαστικότητα µυών12 ετών)                   Ελαστικότητα µυών

ΕΦΗΒΙΚΗ                      ΕνδυνάµωσηΕΦΗΒΙΚΗ                      Ενδυνάµωση
ΗΛΙΚΙΑ                           ΕυκαµψίαΗΛΙΚΙΑ                           Ευκαµψία
(12(12--18 ετών)18 ετών)

Σηµειώσεις µεταπτυχιακού Τ.Ε.Φ.Α.Α. Α.Π.Θ. Αθλητιατρική 2004Σηµειώσεις µεταπτυχιακού Τ.Ε.Φ.Α.Α. Α.Π.Θ. Αθλητιατρική 2004



ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΜιλώνταςΜιλώντας για για ΜουσικοκινητικήΜουσικοκινητική αγωγή αναφερόµαστε στο αγωγή αναφερόµαστε στο 
συνδυασµό της Μουσικής µε την Κίνηση.  συνδυασµό της Μουσικής µε την Κίνηση.  

Πρόκειται για µια ολοκληρωµένη αγωγή που απευθύνεται στο Πρόκειται για µια ολοκληρωµένη αγωγή που απευθύνεται στο 
παιδί θεωρώντας αυτό ως ένα σύνολο σωµατικό, πνευµατικό, παιδί θεωρώντας αυτό ως ένα σύνολο σωµατικό, πνευµατικό, 
ψυχικό.ψυχικό.



ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΜεΜε την την µουσικοκινητικήµουσικοκινητική αγωγή τα παιδιά βιώνουν µέσα από το αγωγή τα παιδιά βιώνουν µέσα από το 
σώµα και την κίνησή του, τους νόµους της µουσικής, της µετρικής,σώµα και την κίνησή του, τους νόµους της µουσικής, της µετρικής,
του λόγου, του χώρου κλπ. Κάθε παιδί έχει το δικό του ατοµικό του λόγου, του χώρου κλπ. Κάθε παιδί έχει το δικό του ατοµικό 
ρυθµό και µε το δικό του τρόπο βλέπει, ακούει και προσλαµβάνει ρυθµό και µε το δικό του τρόπο βλέπει, ακούει και προσλαµβάνει 
έννοιες.έννοιες.

Τα παιδιά έρχονται σε επαφή µε βασικές αρχές (ρυθµός, µελωδία, Τα παιδιά έρχονται σε επαφή µε βασικές αρχές (ρυθµός, µελωδία, 
τραγούδι, κίνηση, χορός, οργανογνωσία), µε πολύ ευχάριστο και τραγούδι, κίνηση, χορός, οργανογνωσία), µε πολύ ευχάριστο και 
παιδαγωγικό τρόποπαιδαγωγικό τρόπο.. Ευαισθητοποιούνται µουσικάΕυαισθητοποιούνται µουσικά..



ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΕπιστρατεύειΕπιστρατεύει το σώµα (µε την κίνηση και µε την όξυνση των το σώµα (µε την κίνηση και µε την όξυνση των 
αισθήσεων), το πνεύµα (µεταδίδοντας γνώσεις που αφορούν τη αισθήσεων), το πνεύµα (µεταδίδοντας γνώσεις που αφορούν τη 
µουσική, το λόγο, το χώρο, το χρόνο) και την ψυχή (φέροντας το µουσική, το λόγο, το χώρο, το χρόνο) και την ψυχή (φέροντας το 
παιδί σε επαφή µε αισθητικές µορφές).παιδί σε επαφή µε αισθητικές µορφές).

Η ολόπλευρη σωµατική ανάπτυξη, η αυτοπειθαρχία, η Η ολόπλευρη σωµατική ανάπτυξη, η αυτοπειθαρχία, η 
συνειδητοποίηση των εννοιών του χώρου, του χρόνου και του συνειδητοποίηση των εννοιών του χώρου, του χρόνου και του 
ρυθµού, στοχεύουν στη δηµιουργική έκφραση των παιδιών.ρυθµού, στοχεύουν στη δηµιουργική έκφραση των παιδιών.
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ΑναπτύσσειΑναπτύσσει συστήµατα αυτοεκτίµησης και αναγνώρισης των συστήµατα αυτοεκτίµησης και αναγνώρισης των 
κινητικών δυνατοτήτων του σώµατός του και αυξάνει το δείκτη κινητικών δυνατοτήτων του σώµατός του και αυξάνει το δείκτη 
αυτοπειθαρχίας.αυτοπειθαρχίας.

Σταδιακά τα παιδιά αποκτούν τον έλεγχο των µεγάλων µυών του Σταδιακά τα παιδιά αποκτούν τον έλεγχο των µεγάλων µυών του 
σώµατός τους και θέτουν τα θεµέλια για τη σωστή κινητική σώµατός τους και θέτουν τα θεµέλια για τη σωστή κινητική 
ανάπτυξή τους.ανάπτυξή τους.



ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΤαΤα µαθήµατα της µουσικοκινητικής αγωγής στοχεύουν:µαθήµατα της µουσικοκινητικής αγωγής στοχεύουν:

αίσθηση του χώρου και του χρόνουαίσθηση του χώρου και του χρόνου
γνώση σώµατοςγνώση σώµατος
δηµιουργικότητα και φαντασίαδηµιουργικότητα και φαντασία
ρυθµική αντίληψηρυθµική αντίληψη
µουσική µνήµηµουσική µνήµη



Εορταστικές εκδηλώσειςΕορταστικές εκδηλώσεις

ΈναςΈνας από τους σηµαντικότερους στόχους του Σχολείου είναι η από τους σηµαντικότερους στόχους του Σχολείου είναι η 
κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών που αποβλέπει στο να τα βοηθήσει κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών που αποβλέπει στο να τα βοηθήσει 
να αναπτύξουν την προσωπικότητά τους και να ενταχθούν στο να αναπτύξουν την προσωπικότητά τους και να ενταχθούν στο 
κοινωνικό σύνολο.κοινωνικό σύνολο.

Οι εορταστικές εκδηλώσεις, συµβάλλουν αποτελεσµατικά στην Οι εορταστικές εκδηλώσεις, συµβάλλουν αποτελεσµατικά στην 
κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών, ενώ παράλληλα τα ψυχαγωγούν και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών, ενώ παράλληλα τα ψυχαγωγούν και 
τα φέρνουν σ’ επαφή µε την ιστορική, θρησκευτική και κοινωνική τα φέρνουν σ’ επαφή µε την ιστορική, θρησκευτική και κοινωνική 
ζωή του τόπου τους και µε την κάθε µορφή τέχνης.ζωή του τόπου τους και µε την κάθε µορφή τέχνης.



Εορταστικές εκδηλώσειςΕορταστικές εκδηλώσεις

•• Μέσα από τις διάφορες δραστηριότητες που σχετίζονται µε την Μέσα από τις διάφορες δραστηριότητες που σχετίζονται µε την 
οργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων τα παιδιά αναπτύσσουν στενές οργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων τα παιδιά αναπτύσσουν στενές 
σχέσεις µεταξύ τους, µαθαίνουν να είναι υπεύθυνα, να συνεργάζοντσχέσεις µεταξύ τους, µαθαίνουν να είναι υπεύθυνα, να συνεργάζονται, αι, 
να δηµιουργούν, να σέβονται και να κατανοούν το ένα το άλλο. Έτσνα δηµιουργούν, να σέβονται και να κατανοούν το ένα το άλλο. Έτσι ι 
σταδιακά ξεπερνούν “τον εγωκεντρισµό τους”, γίνονται ισότιµα µέλσταδιακά ξεπερνούν “τον εγωκεντρισµό τους”, γίνονται ισότιµα µέλη η 
µιας οµάδας και συνειδητοποιούν ότι ο κόσµος που τα περιβάλλει µιας οµάδας και συνειδητοποιούν ότι ο κόσµος που τα περιβάλλει 
είναι “κοινός” για όλους.είναι “κοινός” για όλους.
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ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ

ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ

ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
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ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ
Επιλογή µουσικού κοµµατιού Επιλογή µουσικού κοµµατιού ευχάριστη, ανάλογη µε την ηλικία        ευχάριστη, ανάλογη µε την ηλικία        

π.χ. 3.5π.χ. 3.5--7 ετών: στρουµφάκια, ο ροζ πάνθηρας κτλ7 ετών: στρουµφάκια, ο ροζ πάνθηρας κτλ
εισαγωγή ασκήσεων απαραίτητων για την οµαλή διεξεισαγωγή ασκήσεων απαραίτητων για την οµαλή διεξαγωγή         αγωγή         
του µαθήµατοςτου µαθήµατος
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•• ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ 

Επιλογή µουσικού κοµµατιού Επιλογή µουσικού κοµµατιού 

Ζητάµε από τα παιδιά αρχικά να εκτελέσουν ελεύθερα κινήσειςΖητάµε από τα παιδιά αρχικά να εκτελέσουν ελεύθερα κινήσεις
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•• ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ

Τα παιδιά σε κύκλο και δίνουµε κάποιο µουσικό όργανο όπως      Τα παιδιά σε κύκλο και δίνουµε κάποιο µουσικό όργανο όπως      
ντέφι, µικρό ντέφι, µικρό τυµπανάκιτυµπανάκι κτλ. ζητάµε από αυτά να χτυπάνε στο         κτλ. ζητάµε από αυτά να χτυπάνε στο         
ρυθµό της µουσικής. Μετά από αυτό µπορεί να γίνει συνδυασµός  ρυθµό της µουσικής. Μετά από αυτό µπορεί να γίνει συνδυασµός  
των παραπάνω, εκτελούν ελεύθερη κίνηση χτυπώντας π.χ. το  ντέφι.των παραπάνω, εκτελούν ελεύθερη κίνηση χτυπώντας π.χ. το  ντέφι.
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•• ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ

Παρουσίαση µουσικοκινητικού προγράµµατος είτε για τις ανάγκες Παρουσίαση µουσικοκινητικού προγράµµατος είτε για τις ανάγκες 
ενός µαθήµατος, είτε για την προετοιµασία ενός προγράµµατος που ενός µαθήµατος, είτε για την προετοιµασία ενός προγράµµατος που 
θα παρουσιάσει σε κάποια εκδήλωση του σχολείου.θα παρουσιάσει σε κάποια εκδήλωση του σχολείου.
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•• ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Επιλογή ενός χαλαρωτικού  είδους µουσικήςΕπιλογή ενός χαλαρωτικού  είδους µουσικής
Ηρεµία, επαναφορά καρδιακών παλµών (αν προηγήθηκε έντονο Ηρεµία, επαναφορά καρδιακών παλµών (αν προηγήθηκε έντονο 
πρόγραµµα)πρόγραµµα)
Άκουσµα άλλου είδους µουσικής.Άκουσµα άλλου είδους µουσικής.
π.χ. το χρυσό κουρέλιπ.χ. το χρυσό κουρέλι


