
Οδηγίες για το μάθημα της Μουσικής

Αγαπημένα μας παιδιά, γεια σας. Ευχόμαστε να είστε καλά.

Με το παρόν έγγραφο σας δίνονται οδηγίες για να ασχοληθείτε με τη Μουσική -για αρκετές εβδομάδες μόνοι 
σας στο σπίτι- μέχρι να ανοίξει και πάλι το σχολείο και να ξαναβρεθούμε όλοι μαζί, υγιείς, στην αίθουσά μας.

Οι οδηγίες απευθύνονται και στα τμήματα που έχουν ήδη ασχοληθεί επισταμένα ή περιστασιακά με το 
ΜΟΥΣΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΕΜΜΕΛΕΙΑ αλλά και σε οποιονδήποτε μαθητή του σχολείου θέλει να ασχοληθεί με 
αυτό.

Ανάλογα με την ΤΑΞΗ και το ΤΜΗΜΑ σας -και έχοντας υπόψιν αυτά που έχετε διδαχτεί στο μάθημα- 
μπορείτε να αξιοποιήσετε το πιο κάτω υλικό για να γίνει επανάληψη όσων έχετε διδαχθεί μέχρι τις 10 Μαρτίου
2020 ή να προχωρήσετε -κατά την δική σας κρίση- και πιο κάτω.

Εξερεύνηση του ιστοτόπου
ΕΜΜΕΛΕΙΑ ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΧΩΡΙΟ 

http://www.iema.gr/data/edu/EMMELEIA/  #

Αν στον περιηγητή που χρησιμοποιείτε (πχ. Chrome) επικολλήσετε τον πιο πάνω σύνδεσμο και εμφανιστεί ένα
αναδυόμενο παράθυρο, παρόμοιο με αυτό πιο κάτω, με ένα κομματάκι από παζλ όπως στη φωτογραφία

τότε πατήστε πάνω στο εικονίδιο παζλ με το κόκκινο σημάδι πάνω δεξιά στο ύψος της γραμμής διεύθυνσης της
σελίδας και θα ανοίξει ένα μικρό παραθυράκι που γράφει 

Το flash αποκλείστηκε σε αυτή την σελίδα 
και δυο επιλογές 

Διαχείριση και Ολοκληρώθηκε

Να πατήσετε πάνω στο Διαχείριση
θα ανοίξουν οι ρυθμίσεις του Chrome
και θα δείτε αυτό

http://www.iema.gr/data/edu/EMMELEIA/#
http://www.iema.gr/data/edu/EMMELEIA/


Να πάτε εκεί που γράφει
Αποκλεισμός εκτέλεσης Flash από ιστοτόπους (σινιστάται) 
και να σπρώξετε το κουμπάκι προς τα δεξιά
και τώρα θα φαίνεται έτσι

Τώρα, αν επιστρέψετε στο παράθυρο με το παζλ, πατήστε πάνω στο κεντρικό κομματάκι παζλ
και θα εμφανιστεί ένα μικρό παραθυράκι αριστερά που λέει

ο ιστότοπος http://www.iema.gr επιθυμεί εκτέλεση Flash 
και υπάρχουν οι επιλογές 

Αποκλεισμός και Επιτρέπεται

Πατήστε πάνω στο Επιτρέπεται

Αμέσως θα ανοίξει το ΜΟΥΣΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΕΜΜΕΛΕΙΑ

http://www.iema.gr/


Από κει και πέρα τα πράματα είναι όπως τα δείξαμε στο μάθημα.

Αν περάσετε το βελάκι πάνω από το δάσος και πατήσετε στο δάσος θα μπορείτε να ακούσετε ΗΧΟΥΣ ΤΗΣ 
ΦΥΣΗΣ, 

αν πατήσετε στο πλοίο ΗΧΟΥΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ, 



αν πατήσετε στο σιντριβάνι ΗΧΟΥΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 

και αν πατήσετε στην ταξιδιωτική πινακίδα θα ακούσετε μουσική από ΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 
(βλέπετε και πιο κάτω)



Στην αρχική σελίδα του χωριού, το κεντρικό κτήριο με το κλειδί του Σολ είναι το κτήριο όπου φυλάγονται όλα 
τα μουσικά όργανα.
Αν πατήσετε σε αυτό θα μεταφερθείτε στην αίθουσα με τις κατηγορίες των οργάνων

από όπου μπορείτε να επιλέξετε μια κατηγορία οργάνων, να διαβάσετε (αν θέλετε) το εισαγωγικό κείμενο, να 
επιλέξετε όποιο όργανο επιθυμείτε και μετά μπορείτε να διαβάσετε (αν θέλετε) το εισαγωγικό σχόλιο και/ή την
ταυτότητα του οργάνου· σίγουρα δείτε τις φωτογραφίες, (αν πατήσετε σε κάθε μια αυτή θα μεγαλώσει) και 
ακούστε τους ήχους από τις επιλογές (με τα μεγαφωνάκια) που λένε Ηχόχρωμα, Δυνατότητες, Μελωδία, 
Συνδυασμός οργάνων κ.λπ. (προσοχή: οι εντάσεις δεν είναι στο ίδιο επίπεδο – αν φοράτε ακουστικά να έχετε 
την ένταση χαμηλά)



Κάθε φορά που θέλετε να επιστρέψετε σε προηγούμενη σελίδα να πατάτε την Επιστροφή.

Αν θέλετε να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα του Μουσικού Χωριού πατήστε πάνω στο συννεφάκι που 
γράφει ΕΜΜΕΛΕΙΑ

Υπενθυμίζεται ότι στο Μουσικό Χωριό υπάρχει το κτήριο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ και αν πατήσετε πάνω του ανοίγει η
ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ όπου μπορείτε να επιλέξετε παιχνίδια-ασκήσεις από τα επίπεδα Α, Β και Γ

ενώ αν πατήσετε στο κτήριο ΣΧΟΛΕΙΟ θα ανοίξει η ΜΟΥΣΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

όπου θα μπορείτε να ασχοληθείτε με τη ΘΕΩΡΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (το παιδάκι δεξιά), τις ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
ΘΕΩΡΙΑΣ (το παιδάκι στο κέντρο) και τη ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (το παιδάκι αριστερά).
Το παιδάκι που τρέχει από πίσω με το πατίνι είναι μόνο για να μας αποσπά την προσοχή!



Στη ΘΕΩΡΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
υπάρχουν επίπεδα Α, Β, Γ, το κάθε ένα ανοίγει κάποιες ενότητες και η κάθε ενότητα μπορεί να αποτελείται 
από πολλές σελίδες. Μερικές από αυτές τις σελίδες έχουν και ένα κουμπάκι που γράφει ΑΣΚΗΣΗ και μπορεί 
να σας μεταφέρει απευθείας σε συγκεκριμένη άσκηση από τις ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ.

Ομοίως, αν είστε στις ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ μπορείτε να δείτε κουμπάκια με τις λέξεις ΑΣΚΗΣΕΙΣ και 
ΘΕΩΡΙΑ από όπου μπορείτε να βρείτε την αντίστοιχη θεωρία ή άλλες σχετικές ασκήσεις



Στη ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ μπορείτε να βρείτε τις επιλογές ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ και ΜΟΥΣΙΚΟ 
ΓΛΩΣΣΑΡΙ. 

Η πρώτη, εκτός από συνδέσεις με τα ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ και τη ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ σας δίνει και την 
επιλογή ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ 

όπου μπορείτε να ακούσετε μουσική από όλον τον κόσμο (π.χ. Κίνα, Ιαπωνία, Ινδονησία-Νησί Μπαλί)



Το ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΛΩΣΣΑΡΙ είναι ένα λεξικό.

Ευχόμαστε καλή εξερεύνηση και καλή διασκέδαση μέχρι να τα ξαναπούμε από κοντά.


