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Ο Πορφύριος στον κόσμο της θάλασσας

Ζούσε κάποτε ένα αγοράκι έξι ετών, ο μικρός Πορφύριος. Ένα από τα

χαρακτηριστικά του ήταν η περιέργεια, γνώρισμα πολλών παιδιών της
ηλικίας του. Οι ερωτήσεις από τα πολλά ερεθίσματα που δεχόταν
καθημερινά, εκφράζονταν συνεχώς και αυθόρμητα, με αποδέκτη κυρίως
την μητέρα του. Κάποιες φορές όμως δεν υπάρχει η ψυχική διάθεση ή
δεν είναι κατάλληλη η στιγμή για να απαντηθούν τα αμέτρητα «γιατί

μαμά, γιατί μπαμπά». Αυτά, λοιπόν, συνέβαιναν και στον Πορφύριο, ο
οποίος στο τέλος της ημέρας ξάπλωνε στο κρεβάτι του, συνήθως γεμάτος
ερωτηματικά.
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Στον κόσμο του Πορφύριου ζούσε και η Διώνη. Ένα πλάσμα φανταστικό,
φιλικό, που εμφανιζόταν στα όνειρα του Πορφύριου και έδινε απαντήσεις

στις απορίες του. Η Διώνη μεταμορφωνόταν, αποκτώντας για χέρια,
φτερά ή πτερύγια, και για πόδια μια τεράστια ψαρο-ουρά. Και τότε ήταν
που ο Πορφύριος ανέβαινε στη ράχη της και ξεκινούσαν το ταξίδι της
γνώσης.
Άραγε, σε ποιες απορίες του ψάχνει τώρα απαντήσεις ο Πορφύριος;
Είναι βράδυ Σεπτέμβρη και η οικογένεια του Πορφύριου είναι μαζεμένη
στο σπίτι μετά από μια κουραστική μέρα. Ο μικρός Πορφύριος
συναρμολογεί ένα πάζλ, ενώ από την τηλεόραση ακούγεται το δελτίο

ειδήσεων. Τότε την προσοχή του από το παιχνίδι αποσπά η φράση: «ένας
καρχαρίας εμφανίστηκε στα Κύθηρα!»
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Πλησιάζει στην τηλεόραση και ακούει με μεγάλη προσοχή: «Καρχαρίας
έκανε την εμφάνισή του σήμερα το πρωί στις ακτές των Κυθήρων,

προκαλώντας τον τρόμο των λουομένων!»
o

Μαμά, μαμά! φωνάζει τρέχοντας προς την κουζίνα.

o

Τι συμβαίνει Πορφύριε; Είναι ώρα για ύπνο! απάντησε η μητέρα του.

o

Μαμααά, άκουσέ με, ένας καρχαρίας εμφανίστηκε σε ένα νησί, στα
Κύθηρα! Όλοι τρόμαξαν! Όλοι έτρεχαν στην ακτή μήπως τον δουν!
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Η μητέρα πηγαίνει κοντά του και τον αγκαλιάζει, αλλά ο Πορφύριος

συνεχίζει αγχωμένος:
o

Μαμά, ο καρχαρίας τρώει τους ανθρώπους; Πόσο μεγάλος είναι;
Έρχεται κι εκεί που κολυμπάμε εμείς;

o

Αγοράκι μου, είμαστε ασφαλείς εδώ. Τώρα όμως είναι ώρα για
ύπνο. Αύριο θα σου μιλήσω για τους καρχαρίες.

Τον φίλησε και τον έστειλε στο δωμάτιο του.
o

Καληνύχτα, μαμά, είπε ο Πορφύριος, κάπως απογοητευμένος.
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Μπήκε

στο

δωμάτιο,

κουλουριάστηκε κάτω από τα
σκεπάσματα του κρεβατιού
του και κλείνοντας τα μάτια

ψιθύρισε: «Μακάρι να έρθει
στον ύπνο μου η φίλη μου, η
Διώνη».

Εικόνα 1
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Η ώρα περνούσε κι ο Πορφύριος ταξίδευε μέσα στην ομίχλη των

ονείρων του. Κάποια στιγμή ακούστηκε μια φωνή:
o

Πορφύριε εδώ είμαι, τι σου συμβαίνει; Γιατί είσαι παραπονεμένος;

o

Ωωω… Διώνη, σ’ ευχαριστώ που ήρθες! Είσαι πάντα δίπλα μου,
όταν σε χρειάζομαι. Άκουσα σήμερα στις ειδήσεις πως στα Κύθηρα
εμφανίστηκε ένας καρχαρίας. Φοβήθηκα!

o

Πορφύριε, δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Θα ήθελες να κάνουμε
ένα ταξίδι στον κόσμο της θάλασσας, στο βασίλειο των ψαριών;
Εκεί, θα σου γνωρίσω τον καρχαρία που σε φόβισε τόσο πολύ.
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o

Είσαι έτοιμος;

o

Είμαι! απάντησε ενθουσιασμένος ο Πορφύριος.

Την ίδια στιγμή τα χέρια της μετατράπηκαν σε πολύχρωμα φτερά.
o

Ανέβα, λοιπόν, στη ράχη μου και κράτα με γερά, είπε η Διώνη.

Εικόνα 2

12

Ο Πορφύριος κάθισε με σιγουριά στη
ράχη της. Πέταξαν ψηλά! Πέρασαν το

πιο ψηλό βουνό και όταν κόντευαν να
φτάσουν στη θάλασσα ρώτησε όλο
αγωνία:
o

Και τώρα; Πώς θα βουτήξουμε
τώρα;

o

Πάρε βαθιά ανάσα και θα δεις!
απάντησε η Διώνη.

Εικόνα 3
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Και πριν μπουν στο νερό, τα πολύχρωμα φτερά μεταμορφώθηκαν, αυτή

τη φορά σε μαγικά πτερύγια, τα πόδια της σε τεράστια ψαρο - ουρά και
μπήκαν στο νερό!
o

Πω πωωω… τι χρώματα, τι όμορφα ψάρια και πόσο αθόρυβα

κινούνται! Θαύμασε ο Πορφύριος κι αμέσως, δείχνοντας δεξιά
τους, ρώτησε:
o

Τι ψάρια είναι αυτά;

o

Αυτά τα μικρά ψαράκια που κολυμπούν έτσι βιαστικά ονομάζονται
αθερίνες. Έχουν μάτια μεγάλα και ρύγχος μυτερό, γι αυτό και
λέγονται σουβλίτες. Κοίτα όμως εκεί πέρα! Αυτές είναι οι σαρδέλες,
ονομαστά ψάρια, θρεπτικά, πλούσια σε βιταμίνες για τον άνθρωπο.
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o

Και κει! Κοίτα! Κοίτα Πορφύριε! Αυτά τα
καφε-κόκκινα ψαράκια με το κοφτό

κάθετο κεφάλι είναι οι κουτσομούρες.
Ψάρια, που όταν μπαίνουν στο τηγάνι
καταφέρνουν

να

μετατρέπουν

το

κοκκινωπό τηγανόλαδο σε αμβροσία,
απάντησε η Διώνη.
Ο Πορφύριος συνέχισε να θαυμάζει τα ψάρια
και την κίνηση τους, ώσπου η όμορφη εικόνα
χάλασε, ο βυθός σκοτείνιασε και αυτά,

απότομα και γρήγορα εξαφανίστηκαν προς
διάφορες κατευθύνσεις.

Εικόνα 4
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o

Ωχ! Κοίτα! Τι είναι αυτό; Διώνη φοβάμαι! ακούστηκε ο μικρός
Πορφύριος.

o

Σσσσς… μείνε ακίνητος και σιωπηλός. Αυτός είναι ο καρχαρίας,
απάντησε η Διώνη.

Την ίδια στιγμή, ένα τεράστιο άσχημο ψάρι, με πτερύγια, μεγάλο

κεφάλι και δόντια πριονωτά κινήθηκε προς το μέρος τους, αργά κι
απειλητικά. Ο Πορφύριος σφίχτηκε πάνω στη Διώνη και κοίταξε
τρομαγμένος. Ο καρχαρίας άρχισε να κάνει κύκλους γύρω τους και,
ενώ ο Πορφύριος πίστευε πως θα τους κάνει μια χαψιά, η ψαρούκλα
έκανε μεταβολή κι απομακρύνθηκε.
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o

Φεύγει, φεύγει! φώναξε όλο
χαρά ο Πορφύριος.

o

Γι αυτό σου είπα να σταθείς
ακίνητος.

Οι

καρχαρίες

βλέπουν,

αφουγκράζονται

και, αν δεν τους πειράξεις ή
αν δεν πεινάνε, φεύγουν,
απάντησε

η

Διώνη

συνεχίζοντας την κάθοδο στο
βυθό.

Εικόνα 5
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Ο Πορφύριος δε μπορούσε να κρύψει τον ενθουσιασμό του
φωνάζοντας:

o

Ουάου…! Τι όμορφα χρώματα! Πόσα δένδρα, βράχια και θάμνοι!
Ένας απέραντος θαλάσσιος κήπος.

o

Αυτός είναι ο βυθός που λίγοι άνθρωποι τον έχουν δει, απάντησε η

Διώνη και σταμάτησε απότομα, καθώς κάτι φάνηκε να κινείται
πάνω σ’ ένα βράχο.
Με έκπληξη είδαν ένα χταπόδι να χορεύει μπροστά τους με τα οχτώ
πλοκάμια του. Και η Διώνη συνέχισε:
o

Τα χταπόδια έχουν εξαιρετική όραση και είναι πολύ έξυπνα. Το

σώμα τους είναι τόσο μαλακό, ώστε μπορούν να αλλάζουν γρήγορα
το σχήμα τους κι έτσι να περνούν από τα ανοίγματα των βράχων.
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Ξαφνικά ένα μαύρο υγρό τους
περιέλουσε.

o

Ωχ! Τι ήταν αυτό; Σαν το μελάνι
από την πένα του παππού μου,
απόρησε ο Πορφύριος.

o

Μόλις συναντήσαμε τον κύριο
Σουπιά,

ο

οποίος

είναι

παμπόνηρος, εκτοξεύει μελάνι
για

να

προφυλαχτεί

όταν

αισθάνεται ότι κινδυνεύει και
έχει δέκα ποδαράκια.
Εικόνα 6
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Η Διώνη απότομα διακόπτει την περιγραφή της!
Δύο σαγόνια με κοφτερά δόντια ξεπρόβαλαν από το άνοιγμα του

διπλανού βράχου.
o

Δες εκεί, αυτή είναι η σμέρνα Πορφύριε. Περιμένει στα
κοιλώματα των βράχων το θήραμά της και είναι ύπουλη, άφοβη,

μοχθηρή και πονηρή. Δεν επιτίθεται σε ανθρώπους εκτός και αν
την πειράξουν, συνέχισε η Διώνη.
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Την ίδια στιγμή, λίγο πιο μακριά ένα ψάρι
με μεγάλο κεφάλι και σώμα οβάλ έκανε

την εμφάνισή του.
o

Αυτή είναι η συναγρίδα με το
γαλάζιο-ασημί χρώμα της, το οποίο

αλλάζει ανάλογα με την ηλικία της
και το περιβάλλον. Είναι ακριβό
ψάρι, μαγειρεύεται στα κάρβουνα ή
στο φούρνο, ενώ το κεφάλι της
γίνεται μια πολύ νόστιμη σούπα,
πληροφόρησε για άλλη μια φορά η
Διώνη.

Εικόνα 7
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Συνεχίζοντας το ταξίδι βαθύτερα, φτάνουν σε μια συστάδα φυκιών. Η
εικόνα θύμιζε ένα τεράστιο σεντούκι με θησαυρούς.

Ο βυθός ήταν γεμάτος από κοράλλια, αστερίες, κοχύλια, αγκαθωτούς
αχινούς, μύδια και στρείδια. Τα σχήματα και τα χρώματα, σου έκοβαν
την ανάσα.

o

Αυτό που βλέπουν τα μάτια μου είναι ένα όνειρο! Όνειρο
θαλασσινό!, θαύμασε ο Πορφύριος και για άλλη μία φορά ρώτησε
τη φίλη του δείχνοντας έναν βράχο.
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o

Και τι να κρύβεται πίσω από αυτόν τον τεράστιο βράχο; Πάμε να

δούμε;

Χωρίς να χάσουν λεπτό βρέθηκαν στην άλλη πλευρά περνώντας μέσα
από ένα άνοιγμα στα βράχια. Μεμιάς, το περιβάλλον θόλωσε. Ο
πολύχρωμος κόσμος εξαφανίστηκε κι έγινε γκρι.

Ένας σκουπιδότοπος απλωνόταν τώρα μπροστά τους. Σακούλες,
δίχτυα, σιδερικά, λάστιχα, κάδοι απορριμμάτων και κάθε είδος

πλαστικού κυριαρχούσαν παντού. Ο βυθός έχασε την ομορφιά του. Η
ζωή χάθηκε κι ένας νεκρός κόσμος πήρε τη θέση της.
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Ο

Πορφύριος

μονολογούσε

με

απόγνωση:
o

Πού πήγαν τα χρώματα; Πού
πήγαν τα χταπόδια που χόρευαν;
Πού είναι τα όμορφα όστρακα;
Πού

πήγε

ο

τεράστιος

πολύχρωμος κήπος;
Το βλέμμα του πήγαινε προς κάθε
κατεύθυνση ψάχνοντας απεγνωσμένα

να βρει λίγο φως, να βρει κάτι από τις
προηγούμενες εικόνες.
Εικόνα 8
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Και συνέχισε:

o

Ποτέ δε φανταζόμουν πως κάτι τόσο όμορφο θα μπορούσε τόσο
εύκολα να μετατραπεί σε τόση ασχήμια. Ο βυθός θα έπρεπε να
είναι πάντοτε γεμάτος χρώματα, μουσική, χορό και χαρά, σαν να
γίνεται ένα πανηγύρι. Με την σουπιά μαέστρο, τα φύκια να
τραγουδούν, τα χταπόδια και τα ψάρια να χορεύουν και τα
όστρακα να χτυπούν.

Η Διώνη διέκοψε τον Πορφύριο που σαν χείμαρρος μιλούσε!
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o

Πορφύριε, αυτή η καταστροφή του βυθού οφείλεται στην

απροσεξία

και

απερισκεψία

των

ανθρώπων.

Πρέπει

να

επανορθώσουμε τη ζημιά που έχει γίνει και να αλλάξουμε τον
τρόπο σκέψης και δράσης μας. Το ταξίδι μας όμως, τελείωσε. Το
σπουδαιότερο που πρέπει να θυμάσαι είναι πως εσείς τα παιδιά
έχετε μεγάλη δύναμη. Όλοι μαζί μπορείτε να παίξετε σπουδαίο
ρόλο για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα στις θάλασσες, τις λίμνες
και τα ποτάμια. Μπορείτε έτσι να προλάβετε μεγαλύτερη
καταστροφή του πλανήτη! Όσο πιο πολλά γνωρίζετε, τόσο πιο

πολλά μπορείτε να κάνετε!
Ο κόσμος είναι στα χέρια σας!
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Και γύρισαν στο σπίτι.

Ακούστηκε τότε η φωνή της μητέρας:
o

Πορφύριε, ξύπνα, είναι η ώρα να σηκωθείς και να πας σχολείο!

Ο Πορφύριος σηκώθηκε κι ετοιμάστηκε σε χρόνο ρεκόρ. Ήθελε να
φτάσει το συντομότερο δυνατόν στο σχολείο και να μοιραστεί με
τους συμμαθητές του την εμπειρία του από το ταξίδι στη θάλασσα
με τη Διώνη. Ήθελε να κάνει πράξη τις συμβουλές της, να δώσουν
όλοι μαζί ζωή στο βυθό, πνοή στον πλανήτη!
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Ο Πορφύριος στο σχολείο
Την ημέρα εκείνη η εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής, όταν μπήκε στην τάξη του
Πορφύριου, είδε όλα τα παιδιά με την προτροπή του δασκάλου των εικαστικών, να
ζωγραφίζουν ένα τεράστιο πίνακα. Ο Πορφύριος με ενθουσιασμό εξιστορούσε όσα είχε
δει με τη Διώνη στον κόσμο της θάλασσας και όλοι μαζί με τα πινέλα τους ζωγράφιζαν το
βυθό και τους κατοίκους του.
o Τι φοβερή δουλειά! θαύμασε η γυμνάστρια. Μου δίνετε μια δημιουργική ιδέα. Θα
ζωντανέψουμε το βυθό.
Τις επόμενες εβδομάδες, μαζί με τα παιδιά αποφάσισαν να ετοιμάσουν μια γιορτή
παρουσιάζοντας τον κόσμο της θάλασσας μέσα από μουσική, χορό και τραγούδι.
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Η οργάνωση της γιορτής
Α. Βασικές έννοιες:
• Σκοπός: Όλοι μαζί οι μαθητές μπορούν να παίξουν σπουδαίο ρόλο για να
επανορθώσουν τη ζημιά των ανθρώπων στις θάλασσες.
• Μέσο: Παρουσιάζοντας με χορό, τραγούδι και μουσική τον κόσμο της θάλασσας.
• Υποστηρικτές: Οι μαθητές των τάξεων και οι εκπαιδευτικοί.
• Πρωτοβουλία και απόφαση υλοποίησης: Ο σύλλογος των εκπαιδευτικών.
Β. Στάδια οργάνωσης της γιορτής
1.Σχεδιασμός
• Δημιουργούν την ομάδα δράσης.
• Καθορίζουν τις δραστηριότητες της γιορτής.
• Ορίζουν τις αρμοδιότητες και τον συντονιστή.
• Αποφασίζουν για τον χώρο της γιορτής στο σχολείο και μεριμνούν για το φαρμακείο
και το κυλικείο.
• Προγραμματίζουν την ημερομηνία στο τέλος του σχολικού έτους, την διάρκεια της
γιορτής και εναλλακτικές ημερομηνίες.
• Φροντίζουν για την προβολή της εκδήλωσης (ανακοινώσεις, δημιουργία αφίσας,
προσκλήσεις).
• Υπολογίζουν το κόστος και κάνουν τις απαραίτητες επαφές για την υποστήριξή της
(σχολική επιτροπή, σύλλογος γονέων και κηδεμόνων …).
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2.
•
•

Κατά την πραγματοποίηση της γιορτής
Ορίζουν δύο μαθητές για το χώρο υποδοχής.
Ο συντονιστής βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία µε όσους έχουν αρμοδιότητες,
έτοιμος να προτείνει λύσεις σε περίπτωση προβλήματος.

3.
•
•

Μετά τη γιορτή
Φροντίζουν να υπάρχει ομάδα καθαρισμού του χώρου της γιορτής.
Δημιουργούν ομάδα τακτοποίησης όλων των αντικειμένων που θα έχουν
χρησιμοποιήσει.
Αξιολογούν το αποτέλεσμα της γιορτής σε σχέση µε τους στόχους που έχουν θέσει.
Κρατούν αρχείο µε το υλικό της γιορτής (φωτογραφίες, βίντεο).
Αποδίδουν ευχαριστίες, προφορικές ή γραπτές, σε όλους όσους βοήθησαν στην
πραγματοποίηση της γιορτής.

•
•
•
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Η θεατρική παράσταση (τμήμα 25 μαθητών Β’ Δημοτικού)
Διδασκαλία
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Οι μαθητές ακούν αρκετές φορές τη μουσική.
Χτυπούν τον ρυθμό με χέρια και πόδια και διακρίνουν τις διαφορές στη μουσική.
Έπειτα χτυπούν τον ρυθμό με διάφορα όργανα, ενώ ακούνε τις μουσικές επιλογές.
Επιλέγουν κινήσεις που ταιριάζουν καλύτερα στα μέρη του μουσικού κομματιού
που έχει διάρκεια ή ακούγεται στιγμιαία, και έχει ταχύτητα γρήγορη ή αργή.
Μετρούν με τον εκπαιδευτικό τη μουσική σε 8άρια.
Δοκιμάζουν όλους τους ρόλους.
Αποφασίζουν για το ρόλο τους.
Τους δίνεται χρόνος να δημιουργήσουν.
Όλοι γίνονται θεατές όσων χορεύουν.
Γίνεται η σύνθεση του χορού.
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Ρόλοι και κατανομή
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Αφηγητής
Πορφύριος
Διώνη
Α’ ομάδα ψαριών (4 μαθητές)
Β’ ομάδα ψαριών (4 μαθητές)
Γ’ ομάδα ψαριών (4 μαθητές)
Καρχαρίας
Σουπιά
Χταπόδι (2 μαθητές)
Σμέρνα
Βράχος (9 μαθητές: 5 μαθητές και 4 από την ομάδα των ψαριών για τις ανάγκες της
χορογραφίας)
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Η γιορτή σε ενότητες
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Η εμφάνιση των ηρώων
Ο χορός των ψαριών
Η εμφάνιση του καρχαρία
Ο χορός του χταποδιού και της σουπιάς
Ο σχηματισμός του βράχου και η εμφάνιση της σμέρνας
Ο βυθός αλλάζει όψη
Ο Πορφύριος «επιστρέφει» στο κρεβάτι του
Όλοι μαζί χορεύουν επί σκηνής
Επιλογικό μέρος – Τι μας διδάσκει ο Πορφύριος

Ακολουθεί αναλυτική παρουσίαση των ενοτήτων.
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•

Η εμφάνιση των ηρώων

Εισαγωγή-Αφήγηση 1η
Ο μικρός Πορφύριος είναι ένα αγοράκι 6 ετών. Όπως όλα τα παιδιά της ηλικίας του τον
χαρακτηρίζει η περιέργεια και η τάση να δημιουργεί φιλίες. Τα καθημερινά ερεθίσματα
που δέχεται γίνονται αφορμή να κάνει διαρκώς ερωτήσεις.
Είσοδος Πορφύριου-Αφήγηση 2η
Η αγαπημένη φίλη του Πορφύριου, η Διώνη, είναι ένα πλασματάκι φανταστικό που δίνει
απαντήσεις στον Πορφύριο ταξιδεύοντας μαζί του στο σημερινό κόσμο.
Μεταμορφώνεται, αποκτώντας άλλοτε φτερά και άλλοτε πτερύγια.
Είσοδος Διώνης
Μουσική: Για την είσοδο του Πορφύριου και της Διώνης προτείνεται το απόσπασμα από
το waltz της Ωραίας Κοιμωμένης «Sleeping Beauty suite» ή το «Barcarole Les Contes d’
Hoffmann Jacques Offenbach – piano solo».
Αφήγηση 3η
Κάποιο βράδυ ο Πορφύριος έπεσε για ύπνο φοβισμένος και γεμάτος ερωτηματικά
επηρεασμένος από μια είδηση, την εμφάνιση καρχαρία σε ακτές ελληνικού νησιού.
Καθώς ταξίδευε στην ομίχλη των ονείρων του, η φίλη του η Διώνη για άλλη μια φορά δε
τον απογοήτευσε (εικόνα 1).
Εμφανίστηκε, και μαζί του ταξίδεψαν πού αλλού, στον κόσμο του βυθού (εικόνα 4).
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•

Ο χορός των ψαριών

Μουσική: «Trich Trach Polka» (Δυνατότητα αλλαγής του τέμπο, καθώς η μουσική στην
αυθεντική εκτέλεση είναι σχετικά γρήγορη, και προσαρμογής του στις δυνατότητες των
μαθητών)
Ο χορός των ψαριών (Τρεις ομάδες ψαριών με τον Πορφύριο και τη Διώνη επί σκηνής)
Π. Πω πω! Τι χρώματα! Τι όμορφα ψάρια και πόσο αθόρυβα κινούνται! Τί ψάρια είναι
αυτά;
Δ. Αυτά με τα μεγάλα μάτια και το μυτερό ρύγχος είναι οι σουβλίτες που ο κόσμος τις
γνωρίζει σαν αθερίνες. Εκείνα εκεί, είναι οι ξακουστές σαρδέλες, ψάρια θρεπτικά
πλούσια σε βιταμίνες για τον άνθρωπο.
Κι εκείνα κει, τα καφέ κόκκινα ψαράκια με την κομμένη μούρη…
Π. Το βρήκα, είναι τα μπαρμπούνια που η μαμά βάζει στο τηγάνι και είναι! Γιάμι γιάμι!
Δ. Ναι Πορφύριε, είναι της ίδιας οικογενείας, μόνο που λέγονται κουτσομούρες.
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•

Η εμφάνιση του καρχαρία

Όταν ο καρχαρίας εμφανίζεται, χαμηλώνουν τα φώτα και τα ψάρια φεύγουν (εικόνα 5).
Μουσική: «The Nutcracker suite: Dance of the Sugar Plum Fairy»
Π. Ωχ! Κοίτα! Τι είναι αυτό; Διώνη φοβάμαι!
Δ. Σσσσς… μείνε ακίνητος και σιωπηλός. Αυτός είναι ο καρχαρίας!
(Ο καρχαρίας αρχίζει να κάνει κύκλους γύρω τους και ενώ ο Πορφύριος πιστεύει ότι θα
τους κάνει μια χαψιά, η ψαρούκλα κάνει μεταβολή κι απομακρύνεται).
Π. Φεύγει, φεύγει!
Δ. Γι’ αυτό σου είπα να σταθείς ακίνητος. Οι καρχαρίες βλέπουν, αφουγκράζονται και
φεύγουν, αν βέβαια δεν τους πειράξεις ή αν δεν πεινάνε!
Αφήγηση 4η
Η Διώνη με τον Πορφύριο συνεχίζουν την κάθοδο στον βυθό, τον βυθό που δε θα πάψει
ποτέ να μαγεύει με τα εντυπωσιακά θαλάσσια είδη (γνωστά και άγνωστα). Ένα κόσμο
θαυμαστό και πολύχρωμο. Έναν απέραντο θαλάσσιο κήπο.
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•

Ο χορός του χταποδιού και της σουπιάς

Στη σκηνή μπαίνουν το χταπόδι και η σουπιά (εικόνα 6).
Μουσική: «Waltz of the hours-Coppelia»
Χορεύουν το χταπόδι και η σουπιά.
Π. Ποιός ήταν ο μαέστρος;
Δ. Ο μαέστρος ήταν ο παμπόνηρος Σουπιάς με τα 10 ποδαράκια που όταν δει κίνδυνο,
εκτοξεύει μελάνι για να προφυλαχτεί.
Π. Τα άλλα με τις χορευτικές φιγούρες; Μήπως τα χταπόδια;
Δ. Ναι, είναι τα έξυπνα χταπόδια τα οποία έχουν εξαιρετική όραση και είναι τόσο
ευκίνητα που καταφέρνουν να περνούν από τα πιο στενά ανοίγματα.
Ο σχηματισμός του βράχου και η εμφάνιση της σμέρνας
•

Ο σχηματισμός του βράχου και η εμφάνιση της σμέρνας

Αφήγηση 5η
Η περιπλάνηση της Διώνης με τον Πορφύριο συνεχίστηκε, όταν από μακριά άρχισε να
φαίνεται ένας τεράστιος βράχος.
Μουσική: «Saint-Saens: The Carnivals of the Animals-VII Aquarium»
Χορός: Μια ομάδα παιδιών σχηματίζει έναν βράχο. Είσοδος και χορός της σμέρνας
(εικόνα 7).
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Π. Πω, πω, τι τεράστιο κεφάλι είχε αυτό το ψάρι που έμοιαζε με φίδι. Πώς το λένε;
Δ. Αυτή ήταν η σμέρνα, Πορφύριε. Είναι ύπουλη, άφοβη, μοχθηρή και πονηρή και
περιμένει στα κοιλώματα των βράχων το θήραμά της. Δεν επιτίθεται σε ανθρώπους
εκτός και αν την πειράξουν.
•

Ο βυθός αλλάζει όψη

Αφήγηση 6η
Συνεχίζοντας το ταξίδι βαθύτερα, έφτασαν σε ένα βυθό με σακούλες, δίχτυα, σιδερικά,
λάστιχα, κάδους απορριμμάτων και κάθε είδος πλαστικού (εικόνα 8).
Π. (με απόγνωση) Πού πήγαν τα χρώματα; Πού πήγαν τα χταπόδια που χόρευαν; Πού
είναι τα όμορφα όστρακα; Πού πήγε ο τεράστιος πολύχρωμος κήπος; Ποτέ δε
φανταζόμουν πως κάτι τόσο όμορφο θα μπορούσε τόσο εύκολα να μετατραπεί σε τόση
ασχήμια.
Δ. Αυτή η καταστροφή του βυθού οφείλεται στην απροσεξία και απερισκεψία των
ανθρώπων. Πρέπει να επανορθώσουμε τη ζημιά που έχει γίνει και να αλλάξουμε τον
τρόπο σκέψης και δράσης μας. Το σπουδαιότερο που πρέπει να θυμάσαι είναι πως εσείς
τα παιδιά έχετε μεγάλη δύναμη. Αυτό που χρειάζεστε είναι γνώσεις. Ο κόσμος είναι στα
χέρια σας.
Το ταξίδι μας όμως, τελείωσε Πορφύριε.
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•

Ο Πορφύριος «επιστρέφει» στο κρεβάτι του

Αφήγηση 7η
Έτσι πήραν το δρόμο της επιστροφής. Ο Πορφύριος είχε την ευκαιρία λίγο πριν ακουστεί
η φωνή της μητέρας του να τον ξυπνά, να απολαύσει το βυθό και τον κόσμο του όπως
ακριβώς θα ήθελε να είναι. Ένα ονειρικό κόσμο γεμάτο χρώματα, μουσική, χορό και
χαρά, σαν να γίνεται ένα πανηγύρι. Με την σουπιά μαέστρο, τα φύκια να τραγουδούν, τα
χταπόδια και τα ψάρια να χορεύουν και τα όστρακα να χτυπούν.
•

Όλοι μαζί χορεύουν επί σκηνής

•

Επιλογικό μέρος – Τι μας διδάσκει ο Πορφύριος

Αφήγηση 8η
Όλοι μαζί μπορούμε να παίξουμε σπουδαίο ρόλο για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα
στις θάλασσες, τις λίμνες και τα ποτάμια.
Όλοι μαζί μπορούμε να προλάβουμε την καταστροφή του πλανήτη μας!
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Η χορογραφία
α. Ο χορός των ψαριών (χορεύουν 12 μαθητές, 4 στην κάθε ομάδα)
•
•
•
•
•
•
•

α’ ομάδα ψαριών
β’ ομάδα ψαριών
γ’ ομάδα ψαριών
Δ/π: Δεξί πόδι
Α/π: Αριστερό πόδι
Δ/χ: Δεξί χέρι
Α/χ: Αριστερό χέρι

1,2,3,4
1,2,3,4
1,2,3,4

Μουσική: «Tritsch Tratsch Polka»
Βηματισμός: Η πόλκα έχει ξεκάθαρο ρυθμό, χαρούμενο ύφος και βασικό βήμα όμοιο με
καλπασμό {αποτελείται από δύο βήματα gallop μπροστά, με ένα μικρό πήδημα μεταξύ
τους για να γίνει η αλλαγή του ποδιού (δύο με το ένα, δύο με το άλλο πόδι)}. Το
γλίστρημα είναι ένα συνδετικό, μεταβατικό βήμα. Ξεκινώντας από plié, το ελεύθερο πόδι
μετακινείται σε pointe tendu, έπειτα το βάρος μεταφέρεται σε αυτό το πόδι, και το άλλο
πόδι ακολουθεί κλείνοντας σε plié.
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Η μουσική
Η μουσική σε τρία μέρη: Για τις ανάγκες της χορογραφίας η μουσική χωρίστηκε σε 3 μέρη,
αποτελούμενα από 4 μουσικές φράσεις μετρημένες σε 8 κινήσεις με τρεις επαναλήψεις.
Παρεμβαίνουν δύο μέρη ΙV & V στα οποία διαφοροποιείται η μουσική. Η διάρκεια είναι 3΄.
1ο
2ο
3ο
4ο

8άρι
8άρι
8άρι
8άρι

Ι–Ι–ΙΙΙΙ
Ι–Ι–ΙΙΙΙ
Ι–Ι–ΙΙΙΙ
Ι–Ι–ΙΙΙΙ

II. 1ο
2ο
3ο
4ο
III. 1ο
2ο
3ο
4ο

8άρι
8άρι
8άρι
8άρι
8άρι
8άρι
8άρι
8άρι

ΙΙΙΙΙΙ––
ΙΙ––ΙΙ––
ΙΙΙΙΙΙ––
ΙΙ – ΙΙ – Ι Ι Ι Ι
ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ
ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ Ι Ι
ΙΙ – ΙΙ – ΙΙ – ΙΙ –
ΙΙΙΙΙΙΙΙ

Ι.

Ι.’ 1ο
2ο
3ο
4ο

8άρι
8άρι
8άρι
8άρι

Ι–Ι–ΙΙΙΙ
Ι–Ι–ΙΙΙΙ
Ι–Ι–ΙΙΙΙ
Ι–Ι–ΙΙΙΙ

ΙV. 1ο
2ο
3ο
4ο

8άρι
8άρι
8άρι
8άρι

– ΙΙΙΙΙ––
– ΙΙΙΙΙ––
– ΙΙΙΙΙ––
–Ι–Ι–Ι–Ι

ΙΙ.’ 1ο
2ο
3ο
4ο

8άρι
8άρι
8άρι
8άρι

ΙΙΙΙΙΙ––
ΙΙ––ΙΙ––
ΙΙΙΙΙΙ – –
ΙΙ – ΙΙ – Ι Ι Ι Ι

V. 1ο
2ο
3ο
4ο

8άρι
8άρι
8άρι
8άρι

ΙΙΙΙΙΙ – –
ΙΙ––ΙΙ––
ΙΙΙΙΙΙ––
ΙΙ – ΙΙ – Ι Ι Ι Ι
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Ι.’’ 1ο
2ο
3ο
4ο

8άρι
8άρι
8άρι
8άρι

Ι.’’’ 1ο 8άρι
2ο 8άρι
3ο 8άρι
4ο 8άρι

Ι–Ι–ΙΙΙΙ
Ι–Ι–ΙΙΙΙ
Ι–Ι–ΙΙΙΙ
Ι–Ι–ΙΙΙΙ

ΙΙ.’’ 1ο
2ο
3ο
4ο

8άρι
8άρι
8άρι
8άρι

ΙΙΙΙΙΙ––
ΙΙ––ΙΙ–Ι–
ΙΙΙΙΙΙ––
ΙΙ – ΙΙ – Ι Ι Ι Ι

ΙΙΙ.’’ 1ο
2ο
3ο
4ο

8άρι
8άρι
8άρι
8άρι

ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ
ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ Ι Ι
ΙΙ – ΙΙ – ΙΙ – ΙΙ –
ΙΙΙΙΙΙΙΙ

Ι–Ι–ΙΙΙΙ
Ι–Ι–ΙΙΙΙ
Ι–Ι–ΙΙΙΙ
Ι–Ι–ΙΙΙΙ

Η Σημειολογία στην απεικόνιση των μουσικών επιλογών, δε σχετίζεται με τη διεθνή γραφή
της μουσικής. Αποτελεί έναν τρόπο/βοήθημα για την εκπαιδευτικό να χωρίσει τη μουσική
σε κινητικές φράσεις. Τα σύμβολα και οι γραμμές παρ΄αυτά δίνουν την έννοια του ρυθμού:
Όπου Ι ή - είναι μία κίνηση ένας χτύπος και σε διάρκεια ένα τέταρτο.
Όπου ΙΙ είναι δύο κινήσεις και σε διάρκεια δύο όγδοα.
Όπου @ ισοδυναμεί με μία κίνηση σε ροή ανάλογα και το
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Ι. 1ο 8άρι
Είσοδος α’ ομάδας από την Α΄ γωνία της σκηνής με δύο βήματα πόλκας, ξεκινώντας με
Α/π 1,2 - 3,4 και στη συνέχεια 4 πλάγια βήματα με μέτρημα 5,6,7,8 και μέτωπο στο
κοινό.

Α

Γ

Β

(Σχήμα 1)

Δ
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2ο 8άρι
Είσοδος β’ ομάδας από την Β΄ γωνία της σκηνής με δύο βήματα πόλκας, ξεκινώντας με
Δ/π στο 1,2 - 3,4 και στη συνέχεια 4 πλάγια βήματα (γλίστρημα) με μέτρημα 5,6,7,8 και
μέτωπο στο κοινό. Συγχρόνως, η α’ ομάδα συνεχίζει με ίδια βήματα και παίρνει θέση σε
ημικυκλικό σχήμα στην πλευρά Β-Δ.

Α

Γ

Β

(Σχήμα 2)

Δ
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3ο 8άρι
Η α’ ομάδα από τη θέση που βρίσκεται στο 1,2 προβάλλει στο πλάι το Α/π λυγισμένο και
συγχρόνως φέρνουν την παλάμη του Α/χ στο ύψος των φρυδιών (σαν να θέλουν να
κοιτάξουν κάτι μακριά) και το Δ/χ στη μεσολαβή. Στο 3,4 το πόδι επιστρέφει στη θέση
του, και συνεχίζουν με μαρς στο 5,6,7,8. Συγχρόνως η β’ ομάδα συνεχίζει με ίδια βήματα
και παίρνει θέση σε ημικυκλικό σχήμα στην πλευρά Α-Γ.

Α

Β

Γ

(Σχήμα 3)

Δ
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4ο 8άρι
Και οι δύο ομάδες από τη θέση που βρίσκονται στο 1,2 προβάλλουν στο πλάι, η α’ ομάδα
το Α/π και η β’ ομάδα το Δ/π λυγισμένο και συγχρόνως φέρνουν την παλάμη του Α/χ - Δ/χ
(αντίστοιχα) στο ύψος των φρυδιών (σαν να θέλουν να κοιτάξουν κάτι μακριά), το άλλο
χέρι στη μεσολαβή. Στο 3,4 το πόδι επιστρέφει στη θέση του. Στο 5,6,7,8, εκτελούν
στροφή και δημιουργούνται ζευγάρια αντικριστά. Τα δύο χέρια βρίσκονται σε μεσολαβή.

Α

Β

Γ

(Σχήμα 4)

Δ
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ΙΙ. 1ο 8άρι
Είσοδος γ΄ ομάδας ανά δύο από κάθε γωνία της σκηνής με τρέξιμο αντικριστά μέχρι το 7,
ενώ στο 8 γυρίζουν μέτωπο εμπρός (προς στο κοινό). Οι ομάδες α΄ και β΄ μετακινούνται
με διπλό βήμα πόλκας 1,2 - 3,4 προς τα πίσω ξεκινώντας με το πίσω πόδι, ενώ κοιτάζονται
αντικριστά και κρατιούνται από τα δύο χέρια λυγισμένα στους αγκώνες ανά ζευγάρι.
Επιστρέφουν με τον ίδιο τρόπο στη θέση τους ξεκινώντας με το πόδι του κοινού 5,6,7 και
στο 8 γυρίζουν εμπρός και βρίσκονται πλάι.

Α

Γ

Β

(Σχήμα 5)
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2ο 8άρι
Όλες οι ομάδες διατηρούν τη θέση σε ζευγάρια και έχουν μέτωπο προς το κοινό. Στο 1,2
γίνεται προβολή κρουαζέ του Δ/π, τεντωμένου με επαφή των δακτύλων στο έδαφος και
του Α/π ελαφρά λυγισμένου, ενώ στο 3,4 επιστροφή στη θέση προσοχής με ελαφρύ
χτύπημα στο έδαφος. Το ίδιο γίνεται και με το άλλο πόδι 5,6 -7,8.

Α

Γ

Β

(Σχήμα 6)
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3ο 8άρι
Μετακίνηση των ομάδων εμπρός με άρση των ποδιών πίσω (φτέρνες στους γλουτούς)
και χέρια στη μεσολαβή.

Α

Γ

Β

(Σχήμα 7)

Δ
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4ο 8άρι
Μετακίνηση των ομάδων προς τα πίσω με άρση των ποδιών εμπρός (ψαλιδάκια). Μέτωπο
εμπρός και χέρια στη μεσολαβή.

Α

Γ

Β

(Σχήμα 8)

Δ
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ΙΙΙ. 1ο 8άρι
Μετακίνηση σε ακροστασία με μικρά πλάγια βήματα μεταξύ των ζευγαριών για ένα 8άρι.
Ξεκινούν οι έχοντες ζυγό αριθμό και περνούν κυκλικά μπροστά από το ταίρι τους.
Συγχρόνως οι έχοντες μονό αριθμό περνούν από πίσω.

Α

Β

Γ

(Σχήμα 9)

Δ
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2ο 8άρι
Ίδια μετακίνηση με το 1ο 8άρι. Ξεκινούν οι έχοντες μονό αριθμό και περνούν κυκλικά
μπροστά από το ταίρι τους. Συγχρόνως οι έχοντες ζυγό αριθμό περνούν από πίσω.

Α

Γ

Β

(Σχήμα 10)

Δ
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3ο 8άρι
Κάθε ζευγάρι εκτελεί στο 1,2 εκβολή του εξωτερικού ποδιού με κάμψη του σώματος
προς τα έξω. Τα χέρια είναι ανοιχτά και τα βλέμματα ανταμώνουν. Στο 3,4 το πόδι
επιστρέφει στη θέση του και στο 5, 6,7,8 πραγματοποιείται στροφή με μικρά βήματα.

Α

Γ

Β

(Σχήμα 11)

Δ
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4ο 8άρι
Οι β2, β1, α1, α2 εκτελούν πηδήματα επιτόπου, οι β4, β3 και α3, α4 προς τα πίσω και
οι γ2, γ1, γ3, γ4 προς τα εμπρός. Σχηματίζεται μία γραμμή. Όλοι έχουν μέτωπο στο
κοινό.
α.

Α

Γ

Β

(Σχήμα 12)

Δ
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β.

Α

Γ

Β

(Σχήμα 13)

Δ
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I΄. 1ο 8άρι
Στο 1,2 τα έξι κεντρικά ψάρια, ανά τρία, έρχονται με αναπήδηση αντιμέτωπα και στο
3,4 τα υπόλοιπα έξι. Στο 5,6,7 εκτελούν μαρς επιτόπου και στο 8 πιάνουν τη μέση του
μπροστινού μαθητή.

Α

Γ

Β

(Σχήμα 14)
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2ο 8άρι
Διαμορφώνονται δύο σειρές, «τρενάκια», από 6 μαθητές με αρχηγούς το γ1 και γ3, οι
οποίοι κρατιούνται με τα χέρια τους στο ύψος του στήθους. Στο 1,2 τραβά η ομάδα του
γ1, ενώ η ομάδα του γ3 έρχεται λίγο προς το μέρος τους διατηρώντας την ισορροπία
τους. Στο 3,4 επανέρχονται στη θέση τους και στο 5,6,7 και 8 γίνεται το ίδιο από την
ομάδα του γ3.

Α

Β

Γ

(Σχήμα 15)

Δ
57

3ο 8άρι
Mε πλάγια βήματα μετακινούνται τα «τρενάκια», όπως οι δείκτες ρολογιού, και
έρχονται αντίθετα.
α.

Α

Γ

Β

(Σχήμα 16)

Δ
58

β.

Α

Γ

Β

(Σχήμα 17)

Δ
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4ο 8άρι
Στο 1,2 - 3,4 - 5,6 μετακινούνται με βήματα πόλκας εναλλάξ, εμπρός και πίσω,
σχηματίζοντας νοερά ισοσκελή τρίγωνα. Στο 7,8 κάνοντας στροφή βρίσκουν τη θέση
τους με μέτωπο προς το κοινό.
α.

Α

Γ

Β

(Σχήμα 18)

Δ
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β.

Α

Γ

Β

(Σχήμα 19)

Δ
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ΙΙ΄. 1ο 8άρι
Μετακίνηση κυκλικά με βήματα Chassé 1,2 - 3,4 - 5,6 και στο 7,8 καταλήγουν εμπρός
με χτυπήματα πελμάτων και μέτωπο μπροστά.

Α

Γ

Β

(Σχήμα 20)

Δ
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2ο 8άρι
Στο 1,2 προβολή εμπρός του Δ/π με άγγιγμα φτέρνας στο έδαφος, και στο 3,4 θέση
προσοχή. Στο 5,6 - 7,8 επανάληψη με το Α/π.

Α

Γ

Β

(Σχήμα 21)

Δ

3ο 8άρι
Στο 1 προβολή εμπρός του Δ/π με άγγιγμα φτέρνας στο έδαφος, στο 2 σταύρωμα πάνω
από το Α/π και άγγιγμα με τα δάκτυλα στο έδαφος, στο 3 προβολή εμπρός του Δ/π με
άγγιγμα φτέρνας στο έδαφος και στο 4 προσοχή. Επανάληψη για άλλο ένα 4άρι με το
Α/π (Σχήμα 21).
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4ο 8άρι
Όλοι βρίσκουν το ταίρι τους και ως ζευγάρια πια καταλήγουν ο ένας μπροστά από τον
άλλο και μέτωπο στο κοινό.
α.

Α

Γ

Β

(Σχήμα 22)

Δ
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β.

Α

Γ

Β

(Σχήμα23)

Δ
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IV.

1ο
2ο
3ο
4ο

8άρι
8άρι
8άρι
8άρι

–ΙΙΙΙΙ––
–ΙΙΙΙΙ––
–ΙΙΙΙΙ––
–Ι–Ι–Ι–Ι

1ο 8άρι
Ο μπροστινός μαθητής στο 1,2-3,4, εκτελεί 2 χόπλες, στο 5,6,7 τρία skip και στο 8 έρχεται
στο βαθύ κάθισμα (Σχήμα 23).
2ο 8άρι
Ο μαθητής που βρίσκεται πίσω εκτελεί στο 1,2- 3,4 δύο χόπλες και στο 5,6,7,8
ανασηκώνει το ταίρι του, και στριφογυρίζοντάς το καταλήγουν αντιμέτωποι

Α

Β

Γ

Δ
(Σχήμα 24)
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3ο 8άρι
Δίνουν χέρια σταυρωτά και τεντωμένα, και στριφογυρίζοντας καταλήγουν πλάι με μέτωπο
στο κοινό.

Α

Γ

Β

(Σχήμα 25)

Δ

4ο 8άρι
Στο 1,2 γίνεται πλάγια εκβολή των εξωτερικών ποδιών με σύγχρονη κάμψη του σώματος
και στο 3,4 επιστροφή στην προσοχή. Επανάληψη στο 5,6 και στο 7,8 κλείσιμο με χτύπημα
ποδιών (Σχήμα 25).
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V.

1ο
2ο
3ο
4ο

8άρι
8άρι
8άρι
8άρι

ΙΙΙΙΙΙ––
ΙΙ––ΙΙ––
ΙΙΙΙΙΙ––
ΙΙ – ΙΙ – Ι Ι Ι Ι

1ο 8άρι
Πιασμένοι από το ταίρι τους, ανά τρία ζευγάρια, στο 1,2 - 3,4 - 5,6 μετακινούνται
αντίθετα με τη φορά των δεικτών του ρολογιού με βήματα πόλκας. Στο 7,8 σταματούν
χτυπώντας τα πόδια.

Α

Γ

Β

(Σχήμα26)

Δ
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2ο 8άρι
Στο 1,2εκτελούν πηδηματάκι στα δυο πόδια με μέτωπο στο ταίρι τους. Στο 3,4 εκτελούν 2
χτυπήματα ποδιών και στέκονται με μέτωπο προς τη φορά του κύκλου. Επαναλαμβάνουν
το ίδιο στο 5,6 – 7,8.

Α

Γ

Β

(Σχήμα 27)

Δ
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3ο 8άρι
Στο 1,2 - 3,4 - 5,6 μετακινούνται προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού με βήματα
πόλκας, καθώς χωρίζονται από το ταίρι τους, με τα χέρια στη μεσολαβή. Στο 7,8
σταματούν χτυπώντας τα πόδια.

Α

Γ

Β

(Σχήμα 28)

Δ
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4ο 8άρι
Η γ’ ομάδα καταλήγει με τρέξιμο σε ζευγάρια ο ένας πίσω από τον άλλο και με μέτωπο
στο κοινό, ενώ οι α’ και β’ ομάδα φεύγει από τη σκηνή από την Α και Β γωνία
αντίστοιχα.

Α

Β

Γ

(Σχήμα 29)

Δ
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Ι΄΄. 1ο 8άρι
Στο 1,2 κάθε ζευγάρι με αναπήδηση έρχεται στο βαθύ κάθισμα. Στο 3,4 με αναπήδηση
έρχεται στο πλάι και σε εκβολή. Το χέρι βρίσκεται στην ημιανάταση εκατέρωθεν. Στο
5,6,7,8 με ψαλιδάκια ο μπροστινός μαθητής μετακινείται προς τα πίσω.

Α

Β

Γ

(Σχήμα 30)

Δ
72

2ο 8άρι
Στο 1,2 γίνεται αναπήδηση στο βαθύ κάθισμα. Στο 3,4 γίνεται αναπήδηση στο πλάι και
εκβολή. Το χέρι βρίσκεται στην ημιανάταση εκατέρωθεν. Στο 5,6,7,8 οι μπροστινοί
μαθητές με ψαλιδάκια μετακινούνται διαγώνια προς τα πίσω.

Α

Γ

Β

(Σχήμα 31)

Δ
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3ο 8άρι
Στο 1, γ4 και γ2 κάνουν αναπήδηση στα δύο πόδια, στο 2 έκταση του Δ/π δεξιά με
λύγισμα (flex). Στο 3,4 γίνεται το ίδιο με το Α/π. Στο 5,6,7,8 εκτελούν ρόδα και βγαίνουν
από τη σκηνή. Οι γ3 και γ1, στο 1 κάνουν αναπήδηση στα δύο πόδια, στο 2 έκταση του
Δ/π δεξιά με flex. Στο 3,4 γίνεται το ίδιο με το Α/π. Στο 5,6,7,8 πλησιάζουν μεταξύ τους
και δίνουν τα χέρια.

Α

Β

Γ

(Σχήμα 32)

Δ
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4ο 8άρι
Με 4 βήματα πόλκας βγαίνουν χορεύοντας από τη σκηνή από τη γωνία Β.

Α

Β

Γ

(Σχήμα 33)

Δ
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ΙΙ΄΄. 1ο 8άρι και 2ο 8άρι
Είσοδος ψαριών από τη Β γωνία της σκηνής σε δύο γραμμές εκτελώντας ψαλιδάκια στο
1,2,3,4, και φέρνοντας τις φτέρνες στους γλουτούς στο 5,6,7,8.

Α

Γ

Β

(Σχήμα 34)

Δ
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3ο 8άρι
Η γ’ ομάδα ψαριών περνά κάτω από τις άλλες δύο ομάδες και παίρνει θέση στις δύο
γραμμές.
α.

Α

Β

Γ

(Σχήμα 35)

Δ
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β.

Α

Γ

Β

(Σχήμα 36)

Δ
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4ο 8άρι
Οι δύο γραμμές γίνονται μία με τρέξιμο.
α.

Α

Γ

Β

(Σχήμα 37)

Δ
79

β.

Α

Γ

Β

(Διαφάνεια 38)

Δ
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ΙΙΙ΄΄. 1ο 8άρι και 2ο 8άρι
Στο 1,2,3,4 κινείται η γ’ ομάδα, στο 5,6,7,8 η α’ ομάδα, στο 1,2,3,4 η β’ ομάδα εκτελούν
διαδοχικά προβολή του αριστερού ποδιού πλάι με έκταση χεριών και ελαφριά κάμψη του
κορμού αριστερά. Στο 5,6,7,8 όλες οι ομάδες εκτελούν αναπήδηση με προβολή του δεξιού
ποδιού δεξιά (Σχήμα 38).
3ο 8άρι
Ανά ομάδα γυρίζουν με αναπήδηση στα δύο πόδια, χέρια στη μεσολαβή και μέτωπο προς
τον Πορφύριο και τη Διώνη που εισέρχονται χορεύοντας προς το μέρος τους. Ο Πορφύριος
στο 1,2,3,4 εκτελεί ρόδα, η Διώνη τον ακολουθεί και στο 5,6,7,8 τον στριφογυρίζει
πιάνοντάς τον από το χέρι, καθώς φτάνει στο κέντρο της σκηνής. Τα ψαράκια με τα χέρια
τους κάνουν κινήσεις εντυπωσιασμού παρακολουθώντας τους.

Α

Γ

Β

(Σχήμα 39)

Δ
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4ο 8άρι
Οι ομάδες μετακινούνται με τρέξιμο σε τρεις περιοχές της σκηνής περικυκλώνοντας τον
Πορφύριο και τη Διώνη.

Α

Γ

Β

(Σχήμα 40)

Δ
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Ι΄΄΄. 1ο 8άρι
Αντιμέτωπα σε ζευγάρια τα ψάρια και ο Πορφύριος με τη Διώνη εκτελούν στο 1
παλαμάκι, στο 2 παλαμάκι με το ταίρι τους, στο 3,4 επανάληψη και στο 5,6,7,8 στροφή
με τρέξιμο αγκαλιάζοντας ο ένας τον άλλο στη μέση.
2ο 8άρι
Το ίδιο με παλαμάκι στο 1 και κρούση αντίθετης παλάμης στο 2. Επανάληψη στο 3,4 και
στο 5,6,7,8 στροφή με τρέξιμο αγκαλιάζοντας ο ένας τον άλλο στη μέση.

83

3ο 8άρι
Στο 1,2 πιάνονται από τα χέρια αντιμέτωποι και έρχονται με βήμα κοντά λυγίζοντας τους
αγκώνες, ενώ στο 3,4 απομακρύνονται, και στο 5,6,7,8 περνούν στριφογυριστά κάτω
από τα χέρια τους, ταυτόχρονα.

Α

Β

Γ

Δ
(Σχήμα 41)
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4ο 8άρι
Στο 1,2,3,4 το ίδιο με το 3ο 8άρι, στο 5,6 χωρίζουν με στροφή και στο 7,8 καταλήγουν σε
μία πόζα με μέτωπο προς τον Πορφύριο και τη Διώνη (Σχήμα 40).

β. Η εμφάνιση του καρχαρία (από τη γωνία Δ).
Με το άκουσμα του ήχου «ντουμ» φεύγουν οι ομάδες από τις κοντινές γωνίες.

Α

Γ

Β

(Σχήμα 42)

Δ
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Μουσική: «The Nutcracker suite: Dance of the Sugar Plum Fairy» (part, 0’23΄΄)
Α΄
Β΄
Γ΄
Δ΄

Μέρος : «ντουμ» - - - - - - -- -Μέρος : «ντουμ» - - - - - - -- -Μέρος : «ντουμ» - - - - «ντουμ» - - - - «ντουμ» - - - Μέρος : «ντουμ - ντουμ»

Στο Α΄ «ντουμ» της μουσικής μπαίνει στη σκηνή ο καρχαρίας, ενώ η β΄ ομάδα ψαριών
φεύγει φοβισμένη από την Β γωνία. Ο Πορφύριος και η Διώνη κοιτάζουν προς το
μέρος του καρχαρία.
Στο Β΄ «ντουμ» φεύγουν η α΄ και η γ΄ ομάδα ψαριών από την Α γωνία καθώς το
βλέμμα του καρχαρία πέφτει επάνω τους.
Στο Γ΄ «ντουμ» ο καρχαρίας έχει αρχίσει να κινείται κυκλικά γύρω από τον Πορφύριο
και τη Διώνη. Σε κάθε «ντουμ» γίνεται αργό και μεγάλο βήμα και στάση από τον
μαθητή-καρχαρία και συνέχιση της κίνησης με μικρά βήματα μέχρι το επόμενο
«ντουμ».
Στο Δ΄ «ντουμ» έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος γύρω από τους ήρωες και ο καρχαρίας
βγαίνει από τη σκηνή μέχρι να σταματήσει σταδιακά, να «σβήσει», η μουσική.

86

α.
(Σχήμα 40)

β.

Α

Β

Γ

(Σχήμα 43)

Δ
87

γ. Η Σουπιά και το χταπόδι
Μουσική: «Waltz of the hours”– Coppelia (part, 1’30’’)»

Α. Εισαγωγή-Εμφάνιση Σουπιάς
Β. Ι_ _Ι_ _Ι_ _Ι_ _Ι_ _Ι _ _ _ _ _
Γ1 01 02 03 04 05 06 07 08
Γ2 01 02 03 04 05 06 07 08
Γ3 01 02 03 04 05 06 07 08
Γ4 01 02 03 04 05 06 07 08
{Κάθε 0 ισοδυναμεί με ¾ και το μέτρημα είναι: 1-2,3}
Δ1 Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι
Δ2 Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι
Δ3 Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι
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Α. Είσοδος της σουπιάς από Α γωνία με μικρά βήματα σε ακροστασία και ελαφριά
κίνηση των χεριών κοντά στο σώμα (ο μαθητής φορά «πτερύγια» από ύφασμα).
Β. Σε μέτρημα 3/4 στο 1 γίνεται βήμα με όλο το πέλμα και λυγισμένο το Δ/π (βύθισμα),
ενώ στο 2,3 πατά το Α/π σε ακροστασία και τα χέρια/«πτερύγια» κάνουν ελαφριές
κινήσεις μπρος-πίσω. Επαναλαμβάνεται η κίνηση κυκλικά. Συνολικά το μέτρημα έχει
ως εξής: 1 – 2,3 1 – 2,3 1 – 2,3 1 – 2,3. Πριν το τελευταίο τριάρι, βγάζει η σουπιά
από τη πλάτη ένα κοντάρι που θα το χρησιμοποιήσει ως μπαγκέτα για να δώσει
ρυθμό.

Α

Β

Γ

Δ

(Σχήμα 44)
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Το Χταπόδι (δύο μαθητές (α) και (β) με ενωμένες τις πλάτες κι έχοντας ως πλοκάμια
τα χέρια και τα πόδια). Είσοδος από Β γωνία με τον α΄ οδηγό και κατεύθυνση τη
γωνία Γ.
Γ1 Δ/χ ανεβαίνει στο 01, κατεβαίνει στο 02. Το ίδιο με το Α/χ στο 03 και 04. Στο 05
06 07 08, την ώρα που ανεβαίνει το ένα χέρι κατεβαίνει το άλλο. Ταυτόχρονα
μετακινούνται με βήματα στο κέντρο.
Γ2 Δ/χ και Α/π απλώνονται στο 01, μαζεύονται στο 02. Το ίδιο για 03 και 04 με Α/χ
και Δ/π. Στο 05 06 07 08, γίνεται άπλωμα και των δύο χεριών με ένα πόδι.
Γ3 Ίδιες κινήσεις με το Γ1 αλλά κυκλικά η μετακίνηση, για να βρεθεί οδηγός ο άλλος
μαθητής.
Γ4 Στο 01 02 03 04 τα χέρια απλώνουν/μαζεύουν προχωρώντας με βήματα. Στα
05, 06 εκτελούν μισή στροφή για να έρθει η μία τους πλευρά προς τη σουπιά. Στο
07 08 κυκλική κίνηση κεφαλιού. Καταλήγουν αντιμέτωποι.
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Δ1, Δ2, Δ3, χορεύουν βαλς.

Α

Γ

Β

(Σχήμα 45)

Δ
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δ. Βράχος – Σμέρνα (9 μαθητές)
Μουσική: «Saint-Saens: The Carnivalsof the Animals-VII Aquarium» (μέχρι το 1΄14’’ της
μουσικής).

Α. 1o 8/άρι Ι Ι Ι Ι Ι @ @ @
2o 8/άρι Ι Ι Ι Ι Ι @ @ @
3o 8/άρι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι
4o 8/άρι Ι Ι Ι Ι Ι @ @ @
Β. II II II II II II II II II II II II II II II II
II II II II II II II II II II II II II II II II
Γ. 1o 8/άρι Ι Ι Ι Ι Ι @ @ @
2o 8/άρι Ι Ι Ι Ι Ι @ @ @
3o 8/άρι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι
4o 8/άρι Ι Ι Ι Ι Ι @ @ @
Βράχος: 1η τριάδα
2η τριάδα
3η τριάδα

92

Α. Συνολικά χορεύουν 9 μαθητές. Οι 4 έχουν διπλό ρόλο, αφού αρχικά ήταν ψάρια.
Εισέρχονται στη σκηνή κατά τριάδες. Ο χορός τους βασίζεται στη δημιουργική κίνηση
και αποτελείται από κινητικές φράσεις των 8. Μετακινούνται ακολουθώντας τη
μουσική με βασικά βήματα και γίνεται παιχνίδι με σωματικά σχήματα –ατομικά ή σε
ζευγάρια-επίπεδα στο χώρο, κίνηση και ακινησία. Ο μαθητής Σμέρνα κυρίως
χρησιμοποιεί τα χέρια του. Σε κάθε τριάδα ,οι μαθητές αριθμούν τους εαυτούς τους
σε 1,2,3.
1ο 8άρι
Η πρώτη τριάδα μπαίνει στη σκηνή από τη γωνία Β. Η κινητική φράση αποτελείται
από 2 βήματα, μία πτώση , κύλισμα και σχήμα στο χαμηλό επίπεδο.
2ο 8άρι
Η πρώτη τριάδα δίνει διάφορα σχήματα στο σώμα, ενώ κινούνται στο χαμηλό
επίπεδο. Χρησιμοποιούν μάζεμα - τέντωμα του σώματος και καταλήγουν σε πόζα
ανοιχτού σχήματος. Η δεύτερη τριάδα εισέρχεται με την ίδια ακολουθία κινήσεων βήματα, πέσιμο, κύλισμα - και καταλήγουν σε σωματικό σχήμα (μεσαίο επίπεδο)
δημιουργώντας ζευγάρι με την πρώτη ομάδα αντίστοιχα, η οποία εξακολουθεί να
βρίσκεται στο χαμηλό.

93

3ο 8άρι
Η πρώτη και δεύτερη τριάδα αλλάζουν σωματικό σχήμα με κινητικές ερωτήσειςαπαντήσεις χρησιμοποιώντας αντίθετες ή συμμετρικές κινήσεις. Εναλλάσσουν το
χαμηλό με το μεσαίο επίπεδο. Η τρίτη τριάδα εισέρχεται κάνοντας βήμα, στροφές,
ισορροπία και καταλήγει σε τριάδα με τα αντίστοιχα νούμερα, αλλά σε ψηλό επίπεδο
(κινητικός αυτοσχεδιασμός).

4ο 8άρι
Στο 1,2 κινούνται οι έχοντες το νούμερο 1 από όλες τις τριάδες, στο 3,4 οι έχοντες το
νούμερο 2, στο 5,6 οι έχοντες το νούμερο 3, στο 7,8 όλοι μαζί δημιουργώντας ένα
ασύμμετρο σχήμα με το σώμα τους που μοιάζει στο σύνολό του με βράχο. Πίσω
εμφανίζεται ο μαθητής Σμέρνα, ο οποίος αφήνει διάφορα αντικείμενα στο έδαφος,
χρήσιμα για την επόμενη σκηνή του σκουπιδότοπου. Μένουν ακίνητοι στο σχήμα όση
ώρα χορεύει η Σμέρνα.
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Β. Η Σμέρνα από ένα άνοιγμα μεταξύ των μαθητών που υποδύονται τον Βράχο βγάζει
πότε το ένα και πότε το άλλο χέρι, κάνοντας κινήσεις φιδιού.
Γ. 1ο 8άρι
Οι μαθητές Βράχος αλλάζουν μέτωπα ανά τρεις με την ίδια κίνηση.

2ο 8άρι
Η Σμέρνα μετακινείται σε σχέση με το βράχο. Ρολλάρει μπροστά από το βράχο για ένα
τεσσάρι.
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3ο 8άρι και 4ο 8άρι
Η Σμέρνα χορεύει με φιδίσιες κινήσεις μπροστά από τον Βράχο και αποχωρεί. Ενώ η
μουσική χαμηλώνει σταδιακά οι μαθητές - Βράχος αποχωρούν από τη σκηνή
τμηματικά (ο Βράχος διαλύεται) και έχουμε διάλογο του Πορφύριου με τη Διώνη.

Α

Β

Γ

Δ

(Σχήμα 46)
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Ο Πορφύριος με τη Διώνη συνεχίζουν το ταξίδι βαθύτερα, ώσπου φτάνουν σε ένα
βρώμικο βυθό.
Διάλογος των ηρώων, συνειδητοποίηση της καταστροφής του θαλάσσιου πλούτου
εξαιτίας της ανθρώπινης συμπεριφοράς και προτάσεις για πρόληψη και
αντιμετώπιση της καταστροφής του. Το ταξίδι τελειώνει και παίρνουν το δρόμο της
επιστροφής.
Ο Πορφύριος ονειρεύεται ένα βυθό καθαρό γεμάτο χρώματα, μουσική, χορό και
χαρά, σαν να γίνεται ένα πανηγύρι.
Όλοι μαζί χορεύουν επί σκηνής
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ε. Τελικός χορός
Ο τελικός χορός των πλασμάτων του βυθού προτείνεται να βασιστεί στον
αυτοσχεδιασμό και στη δημιουργικότητα των ίδιων των μαθητών. Οι μουσικές επιλογές
είναι στο ίδιο ύφος με τις προηγούμενες που χρησιμοποιήθηκαν, έχουν ξεκάθαρα
μουσικά μέρη, είναι χαρούμενες και υπάρχει δυνατότητα κινητικού παιχνιδιού.
Μουσικές επιλογές:
 «Rondo Alla Turca» Mozart https://youtu.be/quxTnEEETbo 3΄24΄΄
 «Annen-Polka op. 117» Johann Strauss II https://youtu.be/gDnmKpt_jMA 4΄20’’
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Μουσική πρόταση: Μουσική «Rondo Alla Turca»
Α. 1ο 8άρ
2ο 8άρ
3ο 8άρ
4ο 8άρ

Ι_Ι_ΙΙΙΙ
Ι_Ι_Ι_Ι_
Ι_Ι_ΙΙΙΙ
Ι_Ι_Ι_Ι_

Β. 1ο 8άρι Ερ. Ι Ι _ _ Απ. Ι Ι _ _
2ο 8άρι Ερ. Ι Ι _ _ Απ. Ι Ι _ _
3ο 8άρι
Ι _ Ι_ ΙΙΙΙ
4ο 8άρι
Ι_ Ι_Ι_Ι_
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Α. Είσοδος στη σκηνή όλων για να βρουν τη θέση τους. Οι μαθητές μπορούν να
επιλέξουν να μπουν κατά ομάδες ή ατομικά.
Π.χ. α. Ο Πορφύριος και η Διώνη β. Ο καρχαρίας με το τύμπανο κρατά το ρυθμό γ. Η
σουπιά με τα πιατίνια συνοδεύει δ. Η σμέρνα χορεύει με το χταπόδι (2 μαθητές) ε. Τα
ψαράκια σε δυο ομάδες χορεύουν στ. Τα φύκια (οι μαθητές του βράχου) με ντέφια
χτυπούν το ρυθμό και χορεύουν.
(Αν ο αφηγητής παίζει κάποιο μουσικό όργανο, μπορεί να έχει ρόλο μουσικού και να
συνοδέψει τους ήρωες κατά την είσοδο στη σκηνή
Johann Strauss II – From Die Fledermaus https://youtu.be/beI_q5PLfDE )
Β. Τα 8άρια ακούγονται σαν «ερώτηση» - «απάντηση». Η «ερώτηση» διαρκεί όσο ένα
4αρι και καταλήγει σε πόζα, για να γίνει η «απάντηση» κινητικά από άλλο πρόσωπο ή
ομάδα. Γίνεται επανάληψη του αρχικού μέρους (Α) για δύο 8άρια.
Μπορούν να χορέψουν μόνο Διώνη με Πορφύριο και να προσκαλέσουν τον αφηγητή
στη σκηνή.
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Γ. Ακολουθεί ένα μέρος από τέσσερα 8άρια. Σε αυτό το σημείο χορεύουν όλοι
αυτοσχεδιάζοντας. Στα δύο πρώτα μπορεί να δοθεί έμφαση στο Σουπιά και τον
καρχαρία που παίζουν με το τύμπανο και τα πιατίνια.
1ο 8άρι
2ο 8άρι
3ο 8άρι
4ο 8άρι

_Ι_Ι
_Ι_Ι
_Ι_Ι
_Ι_Ι

ΙΙΙΙ
ΙΙΙΙ
ΙΙΙΙ
ΙΙΙΙ

Δ. (4 8άρια)
Στο σημείο αυτό αυτοσχεδιάζοντας ,δημιουργούνται ομάδες με διάφορους
σχηματισμούς.

Επαναλαμβάνονται τα (Β) και (Α) μέρη. Δίνουμε την ευκαιρία
δώσουν το δικό τους τέλος.

στους μαθητές να
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