
ΜΟΥΣΙΚΗ 

ΤΑΞΗ: Ε’ & ΣΤ’ 

Διδάσκων: Αδαμάντιος Πονηρός 

1η ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ  

(ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΜΕΧΡΙ: 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020) 

 

Η περίοδος που διανύουμε (Μεγάλη Τεσσαρακοστή) είναι η 

πιο ιερή περίοδος της χριστιανοσύνης. Μία ακολουθία που 

ξεχωρίζει σε αυτήν είναι ο Ακάθιστος Ύμνος (οι Χαιρετισμοί της 

Παναγίας μας όπως συνηθίζουμε να την αποκαλούμε).  

 

1) Ακούμε το τροπάριο «Τη Υπερμάχω» στον παρακάτω 

σύνδεσμο: 

https://www.youtube.com/watch?v=4kqvTgwK1EQ 

2) Μαθαίνουμε να το διαβάζουμε καλά: 

 

ΤΗ ΥΠΕΡΜΑΧΩ 

Τῇ ὑπερμάχῷ στρατηγῷ τὰ νικητήρια, 

ὡς λυτρωθεῖσα τῶν δεινῶν εὐχαριστήρια, 

ἀναγράφω σοι ἡ πόλις σου, Θεοτόκε· 

ἀλλ' ὡς ἔχουσα τὸ κράτος ἀπροσμάχητον, 

ἐκ παντοίων με κινδύνων ἐλευθέρωσον, 

ἵνα κράζω σοί· Χαῖρε Νύμφη ἀνύμφευτε. 

 

3) Μαθαίνουμε να το ψάλλουμε με τη βοήθεια του βίντεο. 

4) Βρίσκουμε την εφαρμογή «Εγγραφή Φωνής» στον 

υπολογιστή μας (Windows 10) και ηχογραφούμε τη φωνή μας 

ψάλλοντας το τροπάριο. [Μπορείτε να ηχογραφήσετε από το κινητό 

σας αν δεν είναι εφικτό σε έναν υπολογιστή] 

5) Τι παρατηρείς; Σου φαίνεται η χροιά της φωνής σου 

διαφορετική; Ηχογράφησέ το άλλη μία φορά. 

https://www.youtube.com/watch?v=4kqvTgwK1EQ


6) Άκουσε και τις 2 ηχογραφήσεις και ξεχώρισε αυτήν που 

θεωρείς καλύτερη. 

7) Βρες τον φάκελο που αποθήκευσες την ηχογράφηση, άλλαξε 

το όνομα του αρχείου γράφοντας το δικό σου (πχ. Γιάννης 

Θεοδοσίου). 

8) Έπειτα αποστέλλεις το αρχείο σου μέσω email στην 

διεύθυνση poniros89@sch.gr . ΠΡΟΣΟΧΗ! Στο θέμα 

γράφουμε το όνομα του σχολείου, τάξη και τέλος το όνομά σου 

(πχ. 5ο Δημοτικό, ΣΤ2, Γιάννης Θεοδοσίου) και επιλέγεις 

Προσθήκη Συνημμένου για να προσθέσεις το αρχείο στο 

email σου. 

Κοίταξε το παρακάτω παράδειγμα για να  βεβαιωθείς ότι εκτέλεσες σωστά όλα 

τα βήματα. 

 

 

Έτσι, όταν θα βρεθούμε και πάλι πίσω στο σχολείο, αφού 

ακούσουμε στην τάξη και τις υπόλοιπες ηχογραφήσεις των 

συμμαθητών σου, θα κάνουμε διαγωνισμό ψηφίζοντας την 

καλύτερη εκτέλεση ! Στο χέρι σου είναι να τα καταφέρεις εσύ. 

 

 

Υ.Γ. Το μάθημα της Μουσικής υπό τις συνθήκες που βιώνουμε γίνεται σε προαιρετική 

βάση και ως πρωταρχικό σκοπό έχει την ψυχαγωγία και την δημιουργική ενασχόληση 

του μαθητή. Σε περίπτωση που υπάρχουν απορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί 

μου στέλνοντας email στο: poniros89@sch.gr.  
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