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Η παρούσα σειρά βιβλίων, όπως μαρτυρεί και ο τίτλος της, προσδοκά να χρησιμοποιηθεί
ως εργαλείο για τη διδασκαλία της μουσικής γραφής, ανάγνωσης και θεωρίας. Πρόκειται
για μία μέθοδο όπου το μελωδικό και ρυθμικό υλικό εισάγεται σταδιακά μέσα από παιδικά τραγούδια του ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου. Έτσι γεφυρώνεται με πρωτότυπο
τρόπο το πέρασμα από το βίωμα στη γνώση, από την πράξη στη θεωρία. Το παιδί τραγουδώντας κατανοεί το ρυθμό και τα μελωδικά διαστήματα και μαθαίνει εύκολα να γράφει, να διαβάζει (solfège) και να ακούει (dictée). Από πολύ νωρίς εισάγεται ο μουσικός
διάλογος, η ρυθμική-οργανική συνοδεία, η δομή (μουσικές φράσεις) και η πολυφωνία.
Το Α΄μέρος ξεκινά με απλές ρυθμικές αξίες και τραγούδια που κινούνται στο διάστημα της τρίτης μικρής και βήμα-βήμα επεκτείνονται στην έκταση της οκτάβας (ντο-ντο΄).
Στα επόμενα μέρη ακολουθεί και ολοκληρώνεται η ύλη όλης της θεωρίας και του solfège,
ενώ παράλληλα βιώνονται και κατανοούνται στοιχεία της αρμονίας.
Η σειρά απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και μαθητές ωδείων και σχολείων. Μπορεί
να χρησιμοποιηθεί ως βασικό εγχειρίδιο, αλλά και ως βοήθημα, ενισχύοντας με ευχάριστο τρόπο τη διδασκαλία και εμπλουτίζοντας το ρεπερτόριο. Ο μαθητής που ήδη διδάσκεται κάποιο μουσικό όργανο με χαρά θα ανακαλύψει καινούριο υλικό και θα εμπεδώσει καλύτερα τη μουσική γνώση.
Οι συγγραφείς του βιβλίου συναντήθηκαν ως φοιτήτριες στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Α.Π.Θ.
και αργότερα ως συνάδελφοι, διδάσκοντας το μάθημα της μουσικής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Στο μεταξύ παρακολούθησαν μαζί τα θερινά σεμινάρια του Ινστιτούτου Kodály στην Ουγγαρία,
γεγονός που επηρέασε καθοριστικά τη μετέπειτα πορεία τους. Η εμπειρία τους από τη διδασκαλία
και οι κοινές τους αναζητήσεις για τη δημιουργία στέρεων βάσεων στη μουσική παιδεία τις οδήγησαν στην πρώτη τους συνεργασία, καρπός της οποίας υπήρξε το βιβλίο-μέθοδος Σολ Μι Ντο Λα –
Οι βάσεις της θεωρίας, του solf ège και του dictée μέσα από 100 ελληνικά παραδοσιακά τραγούδια. Η καινούρια τους πρόταση Μέσα απ’ το τραγούδι ανανεώνει τη μέθοδο αυτή με τρόπο ουσιαστικό και εύχρηστο για κάθε χώρο μουσικής διδασκαλίας.
Η Φανή Μώραλη γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη. Παρακολούθησε το τμήμα της
μουσικής προπαιδείας και συνέχισε με σπουδές πιάνου και ανώτερων θεωρητικών. Από πολύ νωρίς
έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα μουσικοπαιδαγωγικά συμμετέχοντας συχνά σε σεμινάρια, μεταξύ
άλλων αυτά των Iνστιτούτων Orff στο Ζάλτσμπουργκ και Kodály στην Ουγγαρία. Για αρκετά χρόνια
δίδαξε πιάνο και μουσική προπαιδεία. Η Γιώτα Τηγανούρια γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Σαμοθράκη
και τα πρώτα της μουσικά ακούσματα προέρχονται από την τοπική παραδοσιακή μουσική μέσω της
οικογένειάς της. Στη Θεσσαλονίκη ολοκλήρωσε τις σπουδές πιάνου, κρουστών και ανώτερων θεωρητικών. Είναι Δρ. Εθνομουσικολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ πρόσφατα εκδόθηκε η μελέτη της για τη μουσική στη Σαμοθράκη. Παράλληλα, διευθύνει την Παιδική Χορωδία Σαμοθράκης.

www.nnet.gr

[σε λ. 1 ]

Δυνατά
σολ

σολ

μι

18

μι

σολ

Τρα - γου - δώ

δυ - να - τά

και μ’ α - κούει η

γει - το - νιά

τρα-γου-δώ

σι - γα - νά,

ψι - θυ - ρί - ζω

μυ - στι - κά
μέσα απ ’ το τραγούδι

1. Μάρ - τη Μάρ - τη χιο - νε - ρέ

και Α - πρί - λη βρο - χε - ρέ

2. Τα που - λά - κια κε - λαη - δούν
3. Τα που - λά-κια αυ-γά γεν - νούν

τα δε - ντρά-κια φύλ-λα αν-θούν
κι αρ-χι - νούν να τα κλω - σούν

σολ

φα

μι

σι
λα
σολ
φα
μι
ρε
ντο

ρε

Κοι - μή - σου, χαϊ - δε - μέ - νο μου, κι ε - γώ

σε

να - νου - ρί

-

κι ε - γώ την κού - νια σου κου - νώ

α - πο - κοι - μί

-

και

σε

μέσα απ ’ το τραγούδι

1. Η κό

ζω

-

ρη

το

(Σκιάθος)

βρά

-

δυ

αρ - γά

περ - πα - τεί

κα

-

41

Βλέπω кαράβια кι έρχονται

(Καταλανική μελωδία)
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2. Το ’να αρμενίζει με νοτιά,
βόηθα, Χριστέ και Παναγιά,
τ’ άλλο, τ’ άλλο με τραμουντάνα,
άσπρη μου, άσπρη μου παχιά σουλτάνα.
3. Το τρίτο το μικρότερο
απ’ όλα εμορφότερο
κείνο κά- κείνο κάνει έγια λέσα
κι έχει τον, κι έχει τον καλό μου μέσα
4. Έλεσα, μάτια μου, έλεσα,
μικρή ήσουν και σε γέλασα,
έλεσα, έλεσα και τίρα-μόλα,
η αγά- η αγάπη είναι μαργιόλα.

2. Η μια ασημένια κι η άλλη χρυσή,
το φως τους χαρίζουν σε όλη τη γη.
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Δεν περνάς, кυρα-Μαρία
1. Δεν περ-νάς, κυ-ρα-Μα-ρί - α, δεν περ-νάς

δεν περ-νάς

2. Θε - να πά - ω εις τους κή-πους, δεν περ-νώ,

δεν περ-νώ

3. Τι θα κάνεις εις τους κήπους, δεν περνάς, δεν περνάς,
τι θα κάνεις εις τους κήπους, δεν περνάς, περνάς.
4. Θενα κόψω δυο βιολέτες, δεν περνώ, δεν περνώ,
θενα κόψω δυο βιολέτες, δεν περνώ, περνώ.
5. Τι θα κάνεις τις βιολέτες, δεν περνάς, δεν περνάς,
τι θα κάνεις τις βιολέτες, δεν περνάς, περνάς.
6. Θα τις δώσω στην καλή μου, δεν περνώ, δεν περνώ,
θα τις δώσω στην καλή μου, δεν περνώ, περνώ.
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