Αγαπημένοι μου μαθητές της Α’ Τάξης:
Σας χαιρετώ και εύχομαι να είστε όλοι καλά, το ίδιο και οι οικογένειες σας!
Μέσα σ' αυτές τις ιδιόμορφες για τον τόπο και την εκπαίδευση συνθήκες που περνούμε,
καλούμαστε να φέρουμε εις πέρας το δύσκολο έργο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, τόσο
στα εξεταζόμενα, όσο και στα μη εξεταζόμενα μαθήματα. Εγώ, ως ο καθηγητής Μουσικής
σας, δε θα ήθελα να επιβαρύνω περαιτέρω το ήδη δύσκολο σας πρόγραμμα, γι' αυτό δε θα
σας κουράσω με χρονοβόρες εργασίες και ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα. Πιστεύω πως σ'
αυτή τη δύσκολη περίοδο η Μουσική πρέπει να λειτουργεί ως πηγή χαλάρωσης και
αισιοδοξίας, γι' αυτό σας καλώ να την εντάξετε στο καθημερινό σας πρόγραμμα για να σας
ξεκουράσει και να σας χαλαρώσει, ή να σας τονώσει και να σας δώσει ενέργεια.
Δυστυχώς, για σοβαρούς λόγους θα χάσουμε τα πρώτα μας μαθήματα μέσω του
προγράμματος TEAMS. Έχω όμως ήδη φτιάξει τις ομάδες μας στο TEAMS και θα
ειδοποιηθείτε μέσω του προγράμματος για το πότε θα έχουμε μάθημα. Μέχρι λοιπόν να
αρχίσουμε κανονικά, σας στέλνω το υλικό με το οποίο θα ασχοληθούμε στα πρώτα εξ
αποστάσεως μαθήματά μας, για να το μελετήσετε και να προετοιμαστείτε.
Θα ασχοληθούμε με Τα Όργανα της Συμφωνικής Ορχήστρας! Θα ήθελα:
(α) Nα ανοίξετε το αρχείο του Powerpoint που σας στέλνω («2. Ta Organa Tis
Simfonikis Orxistras») και να το μελετήσετε πατώντας το κουμπί
, ή πατώντας
Slide Show > From Beginning. Καθώς το μελετάτε, πατήστε πάνω σε όλους τους
συνδέσμους (links) που περιέχει και δείτε όλα τα βιντεάκια.
(β) Aκολούθως ανοίξετε το PDF με όνομα «3. Sxediagramma Symfonikis Orxistras kai
Askisi» και λύστε τη μικρή άσκηση που υπάρχει εκεί.
(γ) Tέλος μπορείτε να λύσετε το σταυρόλεξο που υπάρχει στο PDF «4. Stavrolekso
Mousika Organa».
Εάν χρειαστείτε οτιδήποτε, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μου στο email
petrossolomou.music@gmail.com , στο οποίο μπορείτε να μου στέλνετε και τις λύσεις
των ασκήσεων.
Θα περιμένω τις απαντήσεις σας και θα τα πούμε σύντομα μέσω TEAMS!
Να περνάτε καλά και να ακούτε πολλή Μουσική!
Πέτρος Σολωμού
Καθηγητής Μουσικής

