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ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2018-2019  

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 1ο Πειραματικό Δ.Σ. Ιωαννίνων  

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: Δούλης Μάριος, ΠΕ11 Γυμναστής 

ΤΑΞΕΙΣ: Γ’, Δ’ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ: 18 

ΗΜΕΡΕΣ & ΩΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ: Δευτέρα, Τρίτη 13:30 – 14:15 

 

ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ  

Θεματική Ομίλου: Ταξίδι στην Ελλάδα σε ρυθμό 2/4 

 

ΣΚΟΠΟΣ: Η εκμάθηση παραδοσιακών χορών 

 

Τα παιδιά θα μάθουν: 

α) το κινητικό μέρος του χορού (τα βήματα ,την φορά, την λαβή των χεριών, την 

θέση του σώματος) 

β) να  εντάσσουν την κίνηση στον ρυθμό της μουσικής 

γ) να συνδυάζουν την κίνηση και την μουσική με τα λόγια των τραγουδιών 

ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟΙ  ΣΤΟΧΟΙ: 

α] σε ατομικό επίπεδο:ανάπτυξη αίσθησης ρυθμού, ανάπτυξη νευρομυϊκού 

συντονισμού, ανάπτυξη οπτικοακουστικής αντίληψης. 

β] σε ομαδικό επίπεδο: ένταξη σε ομάδα, συνεργασία, συντονισμός, συγχρονισμός, 

συλλογική δημιουργία, συμβολική έκφραση και επικοινωνία. 

γ] σε γνωστικό επίπεδο:  

 ταξίδι στο Ελλαδικό χώρο (γνωριμία με τον τόπο όπου γεννήθηκε ο κάθε 

χορός) 

 ταξίδι στον χρόνο (η παράδοση από γενιά σε γενιά) 

 ο κύκλος του χορού, στον κύκλο του χρόνου (χοροί και τραγούδια του 

ετήσιου κύκλου:Χριστουγεννιάτικα,αποκριάτικα, 21
ης

 Φεβρουαρίου, 25
ης

 

Μαρτίο, του Πάσχα και της Ανοιξης) 

δ] σε μεθοδολογικό επίπεδο: ανάπτυξη συγκριτικής ικανότητας με την εύρεση και 

εντοπισμό ομοιοτήτων /διαφορών: στα βήματα, στη μουσική, στο λόγο, στις 

φορεσιές, στα ήθη και στα έθιμα 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:  

  

Ενότητα:α]. Συρτός στα 3,ζωναράδικος,γρήγορος χασάπικος 

Κοντούλα λεμονιά, Παιδιά της Σαμαρίνας, Αραδιαστείτε στο χορό, Ντουλγκέρι 

ντουλγκεράκι, Ρουμπαλιά, Ντιρλαντά, Μηλίτσα που ‘σε στο γκρεμό, Άνθισαν τα 

δέντρα όλα, Εψές με την αστροφεγγιά, Πού πάς αφέντη μέρμηγκα, 40 παλικάρια, 

Μια γριά μπαμπόγρια, Πώς το τρίβουν το πιπέρι, Καλόγερος δουλειά δεν έχει, Τώρα 

Μαής τώρα Θερτής. 

Ενότητα:β]. Συρτός στα 2 

Βασιλικός Θα γίνω, Μήλο μου κόκκινο, Μια κοντή κοντούλα, Λαφίνα, Βασιλική 

προστάζει, Τα πήραμε τα Γιάννενα, Παντρεύουνε τον κάβουρα, Παλαμάκια, Ήρχεν ο 

Μάης. 

Ενότητα:γ]. Συτρός στα 2 και στα 3 

 Γιάννη μου το μαντήλι σου [συρτό στα 2 & στα 3] 

 Στη βρύση στα Τσερίτσιανα [συρτό στα 2 & στα 3] 

Ενότητα:δ] Καλαματιανός  

Εχε γειά καημένε κόσμε, Μάνα μου τα κλεφτόπουλα, Μάη μου με τα λουλούδια, 

Αριστείδης. 

Ενότητα:ε].Τσάμικος (Αητός, Ιτιά) 

Ενότητα :στ] Ζαγορίσιος (Κωσταντάκης, Ασπρα μου πουλιά, Καπέσοβο) 

 

 

 

 


