ΜΟΤΙΚΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΜΦΩΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΡΑ ΚΤΠΡΟΤ
(ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ-ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2011)

εργκέι Προκόφιεβ

Ο Πέτρος και ο λύκος

ΟΔΗΓΙΕ ΚΑΙ ΤΛΙΚΟ
ΓΙΑ ΣΟ ΔΑΚΑΛΟ
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ΔΟΜΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ ΚΑΙ ΣΙΣΛΟΙ ΣΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ ΔΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΝΑΥΛΙΩΝ
ΔΡΓΚΔΙ ΠΡΟΚΟΦΙΔΒ:
Ο Πέτρος και ο Λύκος, Έργο 67

Ι. Διζαγ ωγή

-

ΙΙ. Η ιζηορία αρτίζε ι

(CD, Τίτλος 1)

ΙΙΙ. Σο ποσλί

(CD, Τίτλος 2)

ΙV. Η πάπια – Γ ιάλογος με ηα ποσλιά

(CD, Τίτλος 3)

– Η επίθεζη ηης γάηας

(CD, Τίτλος 4)

V. Παππούς – Ο παππούς κλειδώνει ηην
πόρηα ηοσ κήποσ

(CD, Τίτλος 5)/ (Τίτλος 6)

VI. Ο λύκος

(CD, Τίτλος 7)

VII. Η αρπαγή ηης πάπιας

(CD, Τίτλος 8)

VIII. Ο λύκος κσνηγά ηο ποσλί και ηη γάηα

(CD, Τίτλος 9)

IX. Ο Πέηρος εηοιμάζεηαι να πιάζει ηον λύκο

(CD, Τίτλος 10)

X. Σο ποσλί αποζπ ά ηην προζ οτ ή ηοσ λύκοσ

(CD, Τίτλος 11)

XI. Ο Πέηρος πιάνει ηον λύκο

(CD, Τίτλος 12)

XII. Οι κσνηγοί καηαθθά νοσν

(CD, Τίτλος 13)

XIII. Η πομπή προς ηον ζωολογικό κήπο

(CD, Τίτλος 15)

- H πάπια ακούγεηαι ζ ηο ζ ηομάτ ι ηοσ λύκοσ

(CD, Τίτλος 16)

Κοσκλοθέατρο: Θοσκσδίδης Μητ ανικός
Κατασκεσή κούκλων: Ανδρούλα Δμπεδοκλέοσς
Μοσσική Διεύθσνση: Γιώργος Κοσνηούρης
υμτομισμός Προγράμματος:
Επαςμία Ρξτςιά (ΕΔΕ Μξτςικήρ)
Κψμςσαμσία Ηλία (Διξικησική λεισξτπγόρ ιδπύμασξρ ΟΚ)

Μουσικοπαιδαγωγοί:
Επαςμία Ρξτςιά (ΕΔΕ Μξτςικήρ)
Θεξδώπα Κψμςσαμσίμξτ (ΕΔΕ Μξτςικήρ)
Μαπία Γεμμάπη (ύμβξτλξρ Μξτςικήρ)
Μαπία Παοαζαφαπίξτ (ύμβξτλξρ Μξτςικήρ)

Επιμέλεια Τλικού:
Μαπία Γεμμάπη
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ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΓΙΑ ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ ΣΩΝ
ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΣΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΤΝΑΤΛΙΕ
Αγαπθτοί ςυνάδελφοι ςασ ευχαριςτοφμε για τθ ςυμμετοχι και ςυνεργαςία ςασ ςτο
πρόγραμμα αυτό.
Συμπλθρωματικό υλικό του υλικοφ που κρατάτε ςτα χζρια ςασ κα βρείτε ςτθν Λςτοςελίδα
του ΥΡΡ (Κλιμάκιο Ρλθροφορικισ- Μουςικι) ςτο λιμμα Εκπαιδευτικά Προγράμματα 
Εκπαιδευτικό Ρρόγραμμα Συμφωνικισ Ορχιςτρασ Κφπρου «Ο Ρζτροσ και ο Λφκοσ».
Στθν ιςτοςελίδα κα βρείτε:
1.Εικόνεσ των μουςικϊν οργάνων (μζγεκοσ Α4)
2. Εικόνεσ με τουσ μουςικοφσ τθσ ορχιςτρασ να παίηουν τα πιο πάνω όργανα (μζγεκοσ Α4).
3. Εικόνεσ με τουσ χαρακτιρεσ του μουςικοφ παραμυκιοφ (μζγεκοσ Α4)
4. Το τραγοφδι «Βάιτςιβιτςελο» με εικόνεσ (μζγεκοσ Α4) και φφλλο Α4 για ηωγραφιά.
5. Φωτογραφία του ςυνκζτθ (μζγεκοσ Α4)
6. Το πρόγραμμα τθσ ςυναυλίασ με επιπλζον δραςτθριότθτεσ για τα παιδιά (ςταυρόλεξα,
λαβφρινκουσ, κρυπτόλεξα, αντιςτοιχίςεισ, παηλ κ.ά.), ςε θλεκτρονικι μορφι.

ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Για την καλφτερη διεξαγωγή του προγράμματοσ και τη μεγιςτοποίηςη
τησ μάθηςησ παρακαλοφμε όπωσ προβείτε ςτισ εξήσ δράςεισ:
ΦΑΗ Α: ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΣΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙ ΜΕ ΣΑ ΠΑΙΔΙΑ
1. Παθητική ακρόαςη: Φροντίςτε για τθν πακθτικι ακρόαςθ του ζργου: Το ζργο ι μζρθ
του ζργου που προτιμοφν τα παιδιά, να ακοφγεται ςτο χϊρο τθσ τάξθσ τθν ϊρα που τα
παιδιά κάνουν άλλεσ εργαςίεσ ι παίηουν ελεφκερα ι ξεκουράηονται. Ραρατθριςτε τισ
προτιμιςεισ τουσ. Αν τουσ αρζςει ζνα ςυγκεκριμζνο κζμα περιςςότερο από άλλο,
επαναλάβετε. Αν εκδθλϊνουν δυςαρζςκεια για άλλα μζρθ του ζργου, ςυηθτιςτε τουσ
λόγουσ (φόβοσ; πολφ δυνατά; ενοχλθτικό; με αναςτατϊνει; βαριζμαι;)
2. Ειςαγωγή ςτουσ χαρακτήρεσ: Κάντε ειςαγωγι ςτουσ χαρακτιρεσ, χωρίσ να αναφερκείτε
ςτο παραμφκι. (Θ επεξεργαςία του παραμυκιοφ κα γίνει ςτα 2 εργαςτιρια και το τζλοσ του
παραμυκιοφ ςτθ ςυναυλία.)
Μπορείτε να δείξετε τισ εικόνεσ των χαρακτιρων (μπορείτε να βρείτε τισ εικόνεσ ςτθν
ιςτοςελίδα) και να ρωτιςετε τα παιδιά τι ςχζςθ μπορεί να ζχουν αυτοί οι χαρακτιρεσ
μεταξφ τουσ. Ηθτιςτε από τα παιδιά να φτιάξουν μια δικι τουσ ιςτορία με πρωταγωνιςτζσ
τουσ χαρακτιρεσ, όχι το παραμφκι που ζγραψε ο ςυνκζτθσ.
Ηθτιςτε από τα παιδιά όπου είναι δυνατόν να ηωγραφίςουν τθν ιςτορία τουσ ι να ςασ τθ
διθγθκοφν και θχογραφιςτε τισ διθγιςεισ. Κρατήςτε το υλικό αυτό για το πορτοφόλιο του
ςχολείου ςασ.
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3. Ενεργητική Ακρόαςη-Ειςαγωγή ςτα μουςικά θζματα:
Χαρακτήρασ

Σίτλοσ-Track (από τον
ψηφιακό δίςκο που ζχετε)

Διάρκεια

Πζτροσ
Πουλάκι
Πάπια
Γάτα
Παπποφσ
Λφκοσ
Κυνηγοί

1
2
3
4
5
7
13

Πλο
Από 0:00-μζχρι 0:29
Από 0:00-μζχρι 0:16
Από 0:00-μζχρι 0:43
Από 0:00-μζχρι 0:48
Πλο
Πλο (ντουφεκιζσ-τφμπανα ςτο 0:30-0:36)

Ακοφςτε τα κζματα του ζργου ζνα ζνα. Συηθτιςτε για το κάκε κζμα ζχοντασ τουσ
χαρακτιρεσ μπροςτά ςασ. «Ροιοσ μπορεί να είναι αυτόσ;», «Ρϊσ το καταλάβατε;» «Τι
νομίηετε ότι κάνει;». Ρικανζσ απαντιςεισ: «Είναι το πουλάκι, γιατί είναι γριγορο, ακοφγεται
να ζχει ψιλι φωνι, είναι χαροφμενο κλπ, πετά και κάνει αταξίεσ». Σε μεγαλφτερα παιδιά
μπορείτε να αναφζρετε και τα όργανα που παίηουν με τα ονόματά τουσ και να δείξετε τισ
εικόνεσ τουσ (Βλ. Λςτοςελίδα Μουςικισ). Επίςθσ μπορείτε να ρωτιςετε τα παιδιά «Γιατί
αυτόσ που ζγραψε τθ μουςικι, ο ςυνθζτησ δθλαδι, διάλεξε αυτό το όργανο για.. τθ γάτα;
τθν πάπια; κλπ». Αν είναι δυνατόν κρατιςτε ςθμειϊςεισ με τισ απαντιςεισ των παιδιϊν.
Κρατήςτε το υλικό αυτό για το πορτοφόλιο του ςχολείου ςασ.

(ΗΜΕΙΩΗ: Σχολεία που ζχουν μόνο δυο μζρεσ ανάμεςα ςτο ςεμινάριο εκπαιδευτικϊν και
το πρϊτο εργαςτιριο, μποροφν να αςχολθκοφν μόνο με τουσ χαρακτιρεσ «Ρζτροσ»,
«πουλάκι», «πάπια», «γάτα» και αν προλάβουν τον «παπποφ». Τα υπόλοιπα ςχολεία καλό
είναι να προετοιμάςουν τα παιδιά για όλουσ τουσ χαρακτιρεσ.)
4. Σραγοφδι: Να προετοιμάςετε τα παιδιά για το παραδοςιακό τραγοφδι «Βάιτςιβιτςελο».
Να ξζρουν τα λόγια και να τραγουδοφν ορκά. Οι εικόνεσ κα ςασ βοθκιςουν (Βλ. Λςτοςελίδα
για εικόνεσ)
5. Όργανα: Στα δφο εργαςτιρια κα αςχολθκοφμε με τα όργανα βιολί και κλαρινζτο. Καλό
κα ιταν να δείξετε τισ εικόνεσ των οργάνων (βλ. ιςτοςελίδα) και να αναφζρετε τα ονόματά
τουσ.
ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΣΟ 1ο ΕΡΓΑΣΗΡΙ
Για τισ ανάγκεσ του πρϊτου εργαςτηρίου ςτο οποίο κα ςυμμετάςχετε μαηί με τα παιδιά
καλείςτε:
1. Να προετοιμάςετε τα παιδιά κετικά για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτα εργαςτιρια.
2. Να βεβαιωκείτε πωσ τα παιδιά κα ξζρουν το ηευγάρι τουσ και είναι οργανωμζνα
κατά τθν είςοδο και ζξοδο τουσ από τθν αίκουςα.
3. Το κάκε παιδί να ζχει αυτοκόλλθτθ ετικζτα με το μικρό του όνομα γραμμζνο με
κεφαλαία ευδιάκριτα γράμματα.
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4. Να αναμζνετε τισ οδθγίεσ των μουςικοπαιδαγωγϊν πριν από τθν είςοδό ςασ ςτθν
αίκουςα.
ΦΑΗ Β: ΠΡΙΝ ΣΟ 2ο ΕΡΓΑΣΗΡΙ
1. Ενεργητική ακρόαςη: Εξοικειϊςτε τα παιδιά με τα κζματα όλων των χαρακτιρων (όπωσ
ΦΑΣΘ Α, ςθμείο 3) αν δεν ζχετε προλάβει να το κάνετε προθγουμζνωσ. Βεβαιωκείτε ότι τα
παιδιά ζχουν ακοφςει τθ μουςικι του «παπποφ», «λφκου» και «κυνθγϊν» (βλ. πιο πάνω)
2. Καταςκευζσ-Εικαςτικά: Φτιάξτε μίνι-κοςτοφμια για να φορζςετε ςτθ ςυναυλία (π.χ.
αυτιά για τισ γατοφλεσ, καπζλα ι τιράντεσ για τον Ρζτρο, μπαςτοφνια ι μουςτάκια για τον
παπποφ, ράμφοσ για τθν πάπια, φτερά για το πουλάκι, κυάλια ι όπλα για τουσ κυνθγοφσ.
Φωτογραφίςτε τισ καταςκευζσ ςασ για το πορτοφόλιο του ςχολείου ςασ.
3. Αυτοςχεδιαςμόσ: Με όργανα τάξθσ, ςυμβατικά όργανα ι αυτοςχζδια όργανα και άλλα
υλικά φτιάξτε ζναν ομαδικό μουςικό αυτοςχεδιαςμό με τον οποίο να παρουςιάηετε ζναν
από τουσ χαρακτιρεσ του παραμυκιοφ, όπωσ τον αντιλαμβάνονται μουςικά τα παιδιά. Ρριν
να δοκιμάςετε με όργανα κάντε ιδεοκφελλα (π.χ. ο παπποφσ: περπατά αργά, φυςάει τθ
μφτθ του, ζχει παντόφλεσ, μου δίνει δϊρα κλπ).
Ηχογραφήςτε ή/και βιντεογραφήςτε την όλη διαδικαςία και το τελικό αποτζλεςμα για το
πορτοφόλιο του ςχολείου ςασ.
4. Σραγοφδι: Κάντε επανάλθψθ του «Βάιτςιβιτςελο».
ΦΑΗ Γ: ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΤΛΙΑ
1. Προετοιμαςία για το τζλοσ τησ ιςτορίασ: Ακοφςτε το τζλοσ τθσ ιςτορίασ από το CD
(Τίτλοσ 12, 13, 15) και ςυηθτιςτε για το τι μπορεί να ςυμβαίνει με τουσ χαρακτιρεσ τθσ
ιςτορίασ ςε αυτό το ςθμείο. «Ρϊσ ακοφγεται θ μουςικι; Είναι ευχάριςτθ; Τι νομίηετε ότι
ςυμβαίνει;»
2. Σραγοφδι: Κάντε επανάλθψθ ςτο τραγοφδι «Βάιτςιβιτςελο».
3. Όργανα: Καλό είναι ςε αυτι τθ φάςθ να δείξετε τα υπόλοιπα όργανα ςε εικόνεσ και να
κάνετε τθν αντιςτοίχθςθ με όλουσ τουσ χαρακτιρεσ.
4. υμπεριφορά ακροατηρίου: Εξθγιςτε ςτα παιδιά ότι κα πάνε ςτο κζατρο για να
ακοφςουν μια ςυναυλία. Ρροετοιμάςτε τα κετικά για τθν εμπειρία. Εξθγιςτε για τθ
ςυμπεριφορά τουσ μζςα ςτο κζατρο (δεν τρϊμε οφτε πίνουμε, δεν φωνάηουμε οφτε μιλάμε
κατά τθν παράςταςθ, κλείνουμε τα κινθτά μασ-αν ζχουμε, χειροκροτοφμε όταν πρζπει- τθν
ϊρα που μπαίνουν οι μουςικοί, τθν ϊρα που μπαίνει ο μαζςτροσ, ςτο τζλοσ κλπ.). Εξθγιςτε
ςτα παιδιά τον όρο «μαζςτροσ». Εξθγιςτε επίςθσ ότι πριν να αρχίςουν να παίηουν οι
μουςικοί υπάρχει μια ςτιγμι ςτθν οποία «κουρδίηουν» τα όργανα. Το όργανο που τουσ
βοθκά να το κάνουν αυτό είναι το όμποε (θ «πάπια» ςτο παραμφκι μασ).
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ΦΑΗ Δ: ΜΕΣΑ ΣΗ ΤΝΑΤΛΙΑ
1. Μιλιςτε για τθν όλθ εμπειρία με τα παιδιά. Αφιςτε τα να εκφράςουν τθν εμπειρία
ηωγραφίηοντασ κάτι που τουσ άρεςε και κρατιςτε τισ ηωγραφιζσ για το πορτοφόλιο του
ςχολείου ςασ.
2. Οργανϊςτε το πορτοφόλιο του ςχολείου ςασ (φωτογραφίεσ. ηωγραφιζσ, βίντεο,
θχογραφιςεισ, κοςτοφμια, παρουςιάςεισ powerpoint και άλλα).Το υλικό αυτό πικανόν να
ςασ ηθτθκεί από το Μδρυμα τθσ Συμφωνικισ Ορχιςτρασ.
3. Σασ προτείνουμε τισ ακόλουκεσ προεκτάςεισ για το μακροπρόκεςμο προγραμματιςμό
ςασ:
ΠΡΟΕΚΣΑΕΙ
Αγωγή Τγείασ: Ο ςυναιςθηματικόσ κόςμοσ των παιδιϊν και η ςχζςη τουσ με
τουσ άλλουσ (Θεματική 6 Νζο Αναλυτικό Πρόγραμμα Μουςικήσ)
Οι ςχζςεισ των παιδιϊν με τουσ ενιλικεσ (οικογζνεια, κοινωνία).
Ραραλλθλιςμοί με τον «παπποφ» και τουσ «κυνθγοφσ»: Ο παπποφσ
κζλει να προςτατζψει τον Ρζτρο, ο Ρζτροσ κζλει να δράςει μόνοσ
του, οι κυνθγοί ζρχονται να ςϊςουν τθν κατάςταςθ.
Ρροβλθματιςμοί: Ροια είναι τα όρια τθσ ελευκερίασ και τθσ
πρωτοβουλίασ των παιδιϊν; Ρϊσ μποροφν τα παιδιά να
προςτατεφουν τον εαυτό τουσ από τουσ κινδφνουσ; Γιατί
χρειαηόμαςτε τθν οικογζνειά μασ;
Μπορεί τα μικρά παιδιά να είναι πιο εφευρετικά από τουσ
μεγάλουσ;
Οι ςχζςεισ των παιδιϊν με τουσ φίλουσ τουσ
Ο Ρζτροσ προςπακεί να προςτατζψει τουσ φίλουσ του (τα ηϊα ςε
αυτι τθν περίπτωςθ) από τον κίνδυνο. Συηθτοφμε για τα όρια και τθ
φιλία.
Θ ςχζςθ των παιδιϊν με το περιβάλλον και τθν άγρια φφςθ:
Ο Ρζτροσ φυλακίηει το Λφκο. Είναι καλό να φυλακίηουμε τθν άγρια
φφςθ; Τα άγρια ηϊα; (Μποροφν να ςυηθτθκοφν εμπειρίεσ των
παιδιϊν με άγρια ηϊα που είχαν/ουν ωσ κατοικίδια, Εμπειρίεσ από
ηωολογικοφσ κιπουσ, ντοκυμαντζρ με ηϊα ςε αιχμαλωςία κλπ)
Θ ςχζςθ των παιδιϊν με τα κατοικίδιά τουσ; (φροντίδα, φιλία,
κάνατοσ κλπ). Σχζςθ με τα αδζςποτα ηϊα.
Αντιμετϊπιςθ του φόβου
Ροια πράγματα φοβοφνται τα παιδιά; Ανάλυςθ και λφςεισ για τα
αρνθτικά ςυναιςκιματα.
τυλ και είδη μουςικήσ και οι δημιουργοί τουσ (Θεματική 3)
Ρρογραμματικι μουςικι:
-Δθμιουργία προγραμματικισ μουςικισ με κρουςτά τάξθσ για ζνα
παραμφκι
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- Ραραλλαγζσ του Ρζτρου και του Λφκου και δθμιουργία
προγραμματικισ μουςικισ από τα παιδιά για τθν παραλλαγι τουσ
(π.χ. Αλλαγι ςτθν πλοκι «Αν ο λφκοσ ιταν καλόσ…», Θ ιςτορία από
τθ κζςθ του λφκου, Μουςικι για ςυναιςκιματα από το παραμφκι
«Ο Ρζτροσ είναι χαροφμενοσ»/ «Ο Ρζτροσ είναι φοβιςμζνοσ» κλπ
Μελοποιιςτε τα ςτιχάκια που δίνουμε πιο κάτω και φτιάξτε το δικό
ςασ μιοφηικαλ (βλ. ς. 11-12).
Ραιχνίδια με τα όργανα τθσ ορχιςτρασ που πρωταγωνιςτοφν ςτο
ζργο (χροιά μουςικϊν οργάνων)
Καταςκευζσ αυτοςχζδιων μουςικϊν οργάνων από τισ τρεισ
οικογζνειεσ (ζγχορδα, πνευςτά, κρουςτά)
Μουςική και άλλεσ μορφζσ τζχνησ (Θεματική 4)
Μουςικι και κίνθςθ
Εικαςτικι ζκφραςθ (ελεφκερο ςχζδιο, μαριονζτεσ, κοςτοφμια για
μια παράςταςθ π.χ. ουρίτςεσ, φτερά, αυτάκια κλπ)
Κζατρο/Κινθματογράφοσ με χριςθ τεχνολογίασ (Φτιάχνουμε μια
μικρι ταινία ςτθν αυλι του ςχολείου μασ με πρωταγωνιςτζσ τα
παιδιά -μπορεί να είναι θ παραλλαγι τθσ ιςτορίασ που ζφτιαξαν) τθ
ςκθνοκετοφμε και τθν κινθματογραφοφμε. Δείτε τθν ταινία τθσ
Suzie Templeton «Ο Ρζτροσ και ο Λφκοσ» από το διαδίκτυο (βλ. ς.
22 πιο κάτω)
Κζατρο (Διαδραςτικό κεατρικό δρϊμενο με θκοποιό/δάςκαλο και
τα παιδιά «Μια μζρα ο λφκοσ… μπικε ςτο ςχολείο μασ. Ηιτθςε να
δει τθ δαςκάλα μασ …»)
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ΑΛΛΟ ΥΛΛΚΟ
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«Ο Πζτροσ και ο Λφκοσ»
ΣΟ ΠΑΡΑΜΤΘΙ
Σο κείμενο το παραμυθιοφ γράφτηκε από τον ίδιο τον ςυνθζτη. Σο ζργο
παρουςιάςτηκε για πρϊτη φορά ςτη Μόςχα το 1936.
(Ελληνική Μετάφραςη Βάγια Κακαβά)
Αυτι είναι θ ιςτορία του Ρζτρου και του λφκου.
Κάκε ζνασ από τουσ χαρακτιρεσ τθσ ιςτορίασ ερμθνεφεται από διαφορετικό όργανο τθσ ορχιςτρασ.
Για παράδειγμα, το πουλί, παίηεται από το φλάουτο. Να και θ πάπια. Ραίηεται από το όμποε. Θ γάτα
από το κλαρινζτο. Το φαγκότο αναπαριςτά τον παπποφ. Ο λφκοσ κα είναι το γαλλικό κόρνο και ο
Ρζτροσ τα ζγχορδα. Οι τουφεκιζσ των κυνθγϊν παίηονται από τα μεταλλικά τφμπανα.
Κάκεςτε αναπαυτικά; Τότε ασ ξεκινιςω. Νωρίσ ζνα πρωί ο Ρζτροσ άνοιξε τθν πόρτα τθσ αυλισ και
βγικε ζξω ςτο μεγάλο πράςινο λιβάδι. (CD, Τίτλος 1)
Στο κλαδί ενόσ μεγάλου δζντρου κακόταν ζνα μικρό πουλάκι που ιταν φίλοσ του Ρζτρου. «Πλα είναι
ιςυχα, όλα είναι ιςυχα», τιτίβιηε χαροφμενα». Ναι, όλα ιταν ιςυχα. (CD, Τίτλος 2)
Εκείνθ τθ ςτιγμι μια πάπια εμφανίςτθκε ςυνάμενθ κουνάμενθ. Χάρθκε που ο Ρζτροσ δεν είχε
κλείςει τθν πόρτα τθσ αυλισ και αποφάςιςε να κάνει ζνα μπανάκι ςτα βακιά νερά τθσ λιμνοφλασ που
βριςκόταν ςτο λιβάδι.
Πταν είδε τθν πάπια, το μικρό πουλάκι πζταξε προσ το γραςίδι, ζκατςε δίπλα τθσ και ςικωςε τουσ
ϊμουσ. «Τι ςόι πουλί είςαι εςφ που δεν μπορείσ να πετάξεισ;», τθ ρϊτθςε. Και θ πάπια απάντθςε:
«Τι ςόι πουλί είςαι εςφ που δεν μπορείσ να κολυμπιςεισ;» και βοφτθξε ςτθ λιμνοφλα. (CD, Τίτλος 3)
Ώρα πολλι μαλϊνανε, θ πάπια να κολυμπάει ςτθ λιμνοφλα και το πουλάκι να χοροπθδάει γφρω
τριγφρω.
Ξάφνου, κάτι τράβθξε τθν προςοχι του Ρζτρου. Μια γάτα ςερνόταν ςτο γραςίδι.
Θ γάτα ςκζφτθκε: «Το πουλί ζχει το νου του ςτον καυγά», «το μόνο που ζχω να κάνω είναι να το
αρπάξω».
Ακόρυβα, ςφρκθκε προσ το μζροσ του ςτισ μφτεσ των βελοφδινων ποδιϊν τθσ. (CD, Τίτλος 4)
«Ρρόςεξε!», φϊναξε ο Ρζτροσ, και αμζςωσ το πουλί πζταξε πάνω ςτο δζντρο ενϊ θ πάπια ζκρωξε
από τθ μζςθ τθσ λιμνοφλασ.
Θ γάτα ζφερε μερικζσ βόλτεσ γφρω από το δζντρο και ςκζφτθκε: «Αξίηει τον κόπο να ςκαρφαλϊςω
ψθλά μζχρι να φτάςω εκεί πάνω κα ζχει κάνει φτερά».
Τότε βγικε ζξω ο παπποφσ. Ιταν κυμωμζνοσ που ο Ρζτροσ είχε βγει ςτο λιβάδι. «Το λιβάδι είναι
επικίνδυνο μζροσ. Αν βγει κανζνασ λφκοσ από το δάςοσ, τι κα κάνεισ;» (CD, Τίτλος 5)
Ο Ρζτροσ δεν ζδωςε μεγάλθ ςθμαςία ςτα λόγια του παπποφ του. Αγόρια όπωσ ο Ρζτροσ δε
φοβοφνται τουσ λφκουσ. Πμωσ ο παπποφσ πιρε τον Ρζτρο, τον πιγε ςπίτι και κλείδωςε τθν πόρτα
του κιπου. (CD, Τίτλος 6)
Δευτερόλεπτα αφότου ζφυγε ο Ρζτροσ, ζνασ μεγάλοσ γκρίηοσ λφκοσ βγικε από το δάςοσ. (CD, Τίτλος

7)

Στο άψε ςβιςε θ γάτα ςκαρφάλωςε ςτο δζντρο. Θ πάπια ζκρωξε και από το φόβο τθσ ζδωςε ζνα
ςάλτο και βρζκθκε ζξω από τθ λίμνθ. Μα όςο γριγορα κι αν προςπακοφςε να τρζξει δεν κατάφερνε
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να ξεφφγει από το λφκο. Ολοζνα και περιςςότερο τθν πλθςίαηε, ϊςπου τθν ζφταςε και τθν ζκανε μια
χαψιά. (CD, Τίτλος 8)

Και να πωσ εξελίχκθκαν τα πράγματα:
Θ γάτα κάκιςε ς’ζνα κλαδί, το πουλί ς’ζνα άλλο και ο λφκοσ ζφερνε βόλτεσ γφρω από το δζντρο,
κοιτάηοντάσ τουσ με πειναςμζνο βλζμμα, προςπακϊντασ να τουσ γραπϊςει. (CD, Τίτλος 9)
Στο μεταξφ ο Ρζτροσ ςτεκόταν πίςω από τθν πόρτα του φράκτθ και παρακολουκοφςε όςα
ςυνζβαιναν.
Ζτρεξε ςτο ςπίτι, πιρε ζνα χοντρό ςχοινί και ςκαρφάλωςε ςτον ψθλό πζτρινο τοίχο.
Ζνα από τα κλαδιά του δζντρου, που γφρω του περπατοφςε ο λφκοσ, απλωνόταν μζχρι τον τοίχο.
(CD, Τίτλος 10)

Ο Ρζτροσ κρατικθκε γερά από το κλαδί και ςκαρφάλωςε προςεκτικά ςτο δζντρο. Ο Ρζτροσ είπε ςτο
πουλί: «Ρζταξε κάτω και κάνε κφκλουσ γφρω απ’ το κεφάλι του λφκου. Ρρόςεξε μόνο μθ ςε πιάςει!».
Το πουλί παραλίγο ν’ ακουμπιςει το κεφάλι του λφκου με τα φτερά του, ενϊ ο λφκοσ προςπακοφςε
να το αρπάξει, γυρίηοντασ με μανία το κεφάλι του, πότε απ’ τθ μια πλευρά, πότε απ’ τθν άλλθ. (CD,
Τίτλος 11)

Ρϊσ κοροΐδευε αλικεια αυτό το πουλί το λφκο! Και πόςο πολφ ικελε να το αρπάξει ο λφκοσ! Μα το
πουλί ιταν ζξυπνο και ο λφκοσ απλϊσ δεν μποροφςε να κάνει τίποτα γι’ αυτό.
Στο μεταξφ ο Ρζτροσ ζφτιαξε ζνα λάςο και με μεγάλθ προςοχι άρχιςε να το κατεβάηει λίγο λίγο,
ϊςπου ζπιαςε το λφκο απ’ τθν ουρά και το τράβθξε με όλθ του τθ δφναμθ. (CD, Τίτλος 12)

Ο λφκοσ αιςκάνκθκε ότι κάποιοσ τον είχε πιάςει και άρχιςε να γυρίηει γφρω γφρω ςαν τρελόσ για να
ξεφφγει.
Πμωσ ο Ρζτροσ ζδεςε τθν άλλθ άκρθ του ςχοινιοφ ςτο δζντρο. Ζτςι το μόνο που κατάφερνε ο λφκοσ
ιταν να ςφίγγεται θ ουρά του πιο πολφ ςτο ςχοινί.
Εκείνθ τθ ςτιγμι μζςα από το δάςοσ πρόβαλαν οι κυνθγοί ,που είχαν ακολουκιςει τα’ αχνάρια του
λφκου και πυροβολοφςαν για να τον ςκοτϊςουν. (CD, Τίτλος 13)
Αλλά ο Ρζτροσ κακιςμζνοσ ςτο δζντρο φϊναξε: «Μθν πυροβολείτε! Το πουλάκι κι εγϊ πιάςαμε το
λφκο! Βοθκιςτε μασ να τον πάμε ςτο ηωολογικό κιπο.» (CD, Τίτλος 14)
Φανταςτείτε τϊρα τθ κριαμβευτικι αυτι πομπι. (CD, Τίτλος 15)
Μπροςτά ο Ρζτροσ και πίςω οι κυνθγοί να οδθγοφν το λφκο. Στθν ουρά τθσ πομπισ ο παπποφσ και θ
γάτα.
Ο παπποφσ κοφνθςε το κεφάλι του με δυςαρζςκεια. «Λοιπόν, κι αν ο Ρζτροσ δεν είχε πιάςει το λφκο;
Τι κα γινόταν τότε;»
Από πάνω τουσ το πουλάκι τιτίβιηε χαροφμενα. «Τι γενναία παλικάρια που είμαςτε ο Ρζτροσ κι εγϊ!»
Κοιτάξτε τι πιάςαμε!»
Κι αν κάποιοσ τζντωνε τ’αυτιά του, κα άκουγε και τθν πάπια να κρϊηει ςτο ςτομάχι του λφκου, γιατί
ο λφκοσ πάνω ςτθ βιαςφνθ του τθν είχε καταπιεί ηωντανι. (CD, Τίτλος 16)
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τιχάκια για τους χαρακτήρες του «Πέτρου και του Λύκου»
Μπορείτε να χρηςιμοποιήςετε τουσ ςτίχουσ αυτοφσ για δραματοποιήςεισ του παραμυθιοφ ςτο
ςχολείο ςασ με μορφή ποιητικοφ λόγου ή να τα μελοποιήςετε με τα παιδιά.
(Από το βιβλίο «Ο Ρζτροσ και ο Λφκοσ», Απόδοςθ: Κϊςτασ Ροφλοσ, Εκδ. Ραπαδόπουλοσ -2006 )
1.

ΠΟΤΛΑΚΙ

Σςίπι σίπι σςιπισπό
Βπήκα έμα χίφξτλξ
Σςίπι σξ’ οαμε οξλλξί
είμ’ έμα οαπάυψμξ
λέψ, έμα οεπήυαμξ
σςιπιφσό οξτλί!
2.

ΣΟ ΠΟΤΛΑΚΙ ΚΑΙ Η ΠΑΠΙΑ ΚΑΤΓΑΔΙΖΟΤΝ
Σςίξτ σςίξτ
Πα οα οα!
Πα οα
Σςίξτ σςίξτ
Πα!
Σι σι βι
Σξτ οα οα οα
Α οα οα οα οα οα οα!

3.

ΣΟ ΠΟΤΛΑΚΙ ΛΕΕΙ ΚΑΚΙΕ
Σα υσεπά ςξτ σα καημέμα
Σι σα έφειρ διολψμέμα;
Πέσανε σα μα φαπείρ!
Δεμ σα φπηςιμξοξιείρ!

4.

Η ΠΑΠΙΑ ΘΤΜΩΝΕΙ
Πα–οαπάσα μαρ ςοξτπγίση
οξτ θέλψ οα-οα-οάψ,
Δεμ οεσώ, μα οεποασάψ!
και μη μξτ ςηκώμειρ μύση.

5.

ΓΑΣΑ
Έμα χιφξτλάκι δε υσάμει βεβαίψρ
για μια γασξύλα οξτ έφει οειμάςει
Ατσό σξ οξτλάκι θα ήσαμ ψπαίξρ
μεζέρ σημ κξιλιά μξτ για μα ση φξπσάςει!
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6.

ΠΑΠΠΟΤ
Δε ςξτ είοα μα οπξςέφειρ
μημ εμυαμιςσεί ξ λύκξρ;
Σξ μεγάλξ ςαπκξυάγξ
οξτ΄ φει δύξ μέσπα μήκξρ;

7.

ΛΤΚΟ
Είμαι αοίςσετσξ οόςξ οειμάψ
λη ση μέπα ςσξ δάςξρ γτπμάψ,
έμα μξμάφα ξ δόλιξρ ζησάψ:
μαααααααααααααααααααα
Να υάψ!

8.

ΚΤΝΗΓΟΙ
Μερ σξ δάςξρ οεποασώ
Σπέφψ και οτπξβξλώ,
Μοαμ εκεί και μοξτμ εδώ,
Έμα λύκξ κτμηγώ!

9. ΠΕΣΡΟ
Μοξπεί μα υαίμξμαι
Μικπό κι αδτμασξύλι
οισςιπίκι μα έφψ
μταλό!
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ΜΕΡΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΑ ΜΟΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΠΟΤ ΠΡΩΣΑΓΩΝΙΣΟΤΝ ΣΟ ΜΟΤΙΚΟ
ΠΑΡΑΜΤΘΙ «ΠΕΣΡΟ ΚΑΙ ΛΤΚΟ» ΣΟΤ ΕΡΓΚΕΙ ΠΡΟΚΟΦΙΕΒ
Βιολί:
Ανικει ςτθν οικογζνεια των εγχόρδων. Ζχει τζςςερισ χορδζσ διαφορετικοφ
πάχουσ (ςολ, ρε, λα, μι). Το βιολί ςτθρίηεται ςτον ϊμο ενϊ με το ζνα χζρι ο
μουςικόσ απλϊσ πιζηει τισ χορδζσ χωρίσ να το κρατά κακόλου. Με το άλλο χζρι
κινεί το δοξάρι επάνω ςτισ χορδζσ. Το δοξάρι είναι ςυνικωσ φτιαγμζνο από
τρίχεσ αλόγου. Πταν οι μουςικοί παίηουν τισ χορδζσ τραβϊντασ τισ με το χζρι,
αυτό λζγεται «πιτςικάτο». Οι βιολιςτζσ μακαίνουν να βρίςκουν τισ νότεσ ςτθν
ταςτιζρα του βιολιοφ, «με το αυτί».
Φαγκότο:
Ανικει ςτθν οικογζνεια των ξφλινων πνευςτών. Λζγεται και βαρφαυλοσ. Ππωσ
και το όμποε, ζχει διπλό καλάμι ςτο επιςτόμιο. Μπορεί να παίξει πολφ
χαμθλζσ, μεςαίεσ αλλά και ψθλζσ νότεσ. Ζχει μικοσ 1 μζτρο και 30 εκατοςτά.
Αν μποροφςαμε να το «ξετυλίξουμε» κα ζφτανε μζχρι τα 2 μζτρα και 50
εκατοςτά.

Φλάουτο:
Ανικει ςτθν οικογζνεια των ξφλινων πνευςτών παρόλο που είναι φτιαγμζνο
από αςιμι ι κάποτε και χρυςό. Λζγεται και πλαγίαυλοσ γιατί το κρατάμε πλάγια
όταν παίηουμε.

Όμποε:
Ανικει ςτθν οικογζνεια των ξφλινων πνευςτών. Είναι φτιαγμζνο από ξφλο που
λζγεται ζβενοσ. Ζχει μικοσ 60 εκατοςτά. Ζχει διπλό καλάμι (γλωττίδα) ςτο
επιςτόμιό του. Για να περάςει ο αζρασ από αυτι τθ γλωςςίδα χρειάηεται
μεγάλθ δφναμθ. Είναι αρκετά δφςκολο ςτο χειριςμό του.

Κλαρινζτο:
Ανικει ςτθν οικογζνεια των ξφλινων πνευςτών. Είναι φτιαγμζνο από ζβενο. Στο
επιςτόμιό του ζχει μονό καλάμι (γλωττίδα). Το κλαρινζτο (κλαρίνο) το
ςυναντάμε ςε παραδοςιακζσ ορχιςτρεσ και ςε ορχιςτρεσ που παίηουν μουςικι
τηαη.

Κόρνο:
Ανικει ςτθν οικογζνεια των χάλκινων πνευςτών. Λζγεται και
γαλλικό κόρνο. Είναι φτιαγμζνο από χαλκό ι ορείχαλκο. Ζχει
μικοσ 3 μζτρα και 96 εκατοςτά αλλά ο ςωλινασ του είναι
τυλιγμζνοσ ςαν «ςαλιγκάρι» και καταλιγει ςε μια μεγάλθ
«καμπάνα». Ζχει κλειδιά και βαλβίδεσ.

Σφμπανα:
Ανικουν ςτθν οικογζνεια των κρουςτών.
Τα τφμπανα τθσ ςυμφωνικισ ορχιςτρασ ονομάηονται «τυμπάνια».
Είναι θμιςφαιρικοί λζβητεσ καλυμμζνοι ςτο ςτόμιό τουσ με μεμβράνη
από τεχνθτό ι φυςικό δζρμα, το οποίο τεντϊνει ι χαλαρϊνει με ζνα
μθχανιςμό που βρίςκεται ςτο χείλοσ του τφμπανου. Με αυτό
13 τον τρόπο
ρυκμίηεται το τονικό φψοσ του ιχου που παράγει θ μεμβράνθ. Είναι
δθλαδι τφμπανα που παίηουν ςυγκεκριμζνεσ νότεσ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΟ ΤΝΘΕΣΗ (Για το δάςκαλο)
Ραρακαλϊ ςυμβουλευτείτε τθ διαςκευι του παρόντοσ υλικοφ ςτο βιβλιαράκι με το
Ρρόγραμμα τθσ Συμφωνικισ Ορχιςτρασ θ οποία περιζχει ερωτιςεισ προσ τα παιδιά που
ςυνδζουν λεπτομζρειεσ τθσ ηωισ του ςυνκζτθ με τθ ηωι των παιδιϊν.

Sergei Prokofiev (εργκέι Προκόφιεβ)
1891-1953

ΠΑΙΔΙΚΑ ΦΡΟΝΙΑ


Γεμμήθηκε ςσξ φψπιό βξμσςόβκα σηρ Οτκπαμίαρ ςσιρ 25 Αοπιλίξτ 1891

Η εκκληςία ςτο χωριό του
Προκόφιεβ,, όπου βαφτίςτηκε


Ο οασέπαρ σξτ επγκέι

Αλενέγιεβισρ ήσαμ γεψπγόρ,
τοεύθτμξρ εοιςσάσηρ ςε μια
μεγάλη υάπμα.


Η μησέπα σξτ Μαπία

Γπηγξπίεβμα ήσαμ οξλύ μξπυψμέμη και έοαιζε οξλύ καλό οιάμξ


Ο επγκέι δεμ είφε αδέλυια (ξι δύξ αδελυέρ σξτ οέθαμαμ ςση γέμμα)



Η μησέπα σξτ οπόςενε όσι σξτ άπεςε η μξτςική και όσαμ έγιμε 7 φπξμώμ
άπφιςε μα σξτ μαθαίμει μξτςική και οιάμξ, φψπίρ όμψρ μα σξμ οιέζει.
Αμσί μα σξτ κάμει εμσασικά μαθήμασα οιάμξτ σξμ άυημε μα ενεπετμά
μόμξρ σξτ ση μξτςική



Ο μικπόρ επγκέι έγπαχε σημ οπώση σξτ ςύμθεςη για οιάμξ όσαμ ήσαμ 5
φπξμώμ και σημ ξμόμαςε «Ιμδιάμικξρ Καλοαςμόρ» (‘Indian Gallop’)



Η μησέπα σξτ σξμ βξήθηςε μα γπάχει ση ςύμθεςη ατσή με μόσερ.
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Σα οπώσα σξτ έπγα σα μάζετε ςε ςημειψμασάπια σα ξοξία ξμόμαζε
«μικπά κξτσαβάκια» και οξλλέρ υξπέρ απγόσεπα, όσαμ ήσαμ οια μεγάλξρ,
ναμαγύπιζε ς’ ατσά.



Σξτ άπεςε μα γπάυει για ση ζψή σξτ ςε έμα ημεπξλόγιξ και
απγόσεπα έγπαχε σα αοξμμημξμεύμασά σξτ.



Έγπαχε ςσξ ημεπξλόγιό σξτ για σα οαιδικά σξτ
φπόμια:
«σαμ με έβαζαμ ςσξ κπεβάσι για ύομξ, δεμ ήθελα
μα κξιμηθώ! Έμεμα ναολψμέμξρ εκεί και άκξτγα σξμ
ήφξ αοό σιρ ςξμάσερ για οιάμξ σξτ Μοεσόβεμ μα έπφεσαι
ςσξ δψμάσιό μξτ σανιδεύξμσαρ μέςα αοό σα άλλα δψμάσια σξτ
ςοισιξύ. Ήσαμ η μησέπα μξτ οξτ έοαιζε…»



Σξτ άπεςαμ οξλύ σα Μαθημασικά και η Εοιςσήμη



Η μεγάλη σξτ αγάοη εκσόρ αοό ση μξτςική
ήσαμ σξ ςκάκι. ε ηλικία 7 φπξμώμ ήνεπε μα
οαίζει οξλύ καλό ςκάκι.



Ο επγκέι οέπαςε ετστφιςμέμα οαιδικά
φπόμια. Ο γξμείρ σξτ σξμ τοεπαγαοξύςαμ και
μεγάλψςε ςαμ ετγεμήρ-οαπόλξ οξτ ξ
οασέπαρ σξτ ήσαμ αολά ξ εοιςσάσηρ- ςε
έμα μεγάλξ αγπξσόςοισξ σξ ξοξίξ
οεπισπιγτπιζόσαμ αοό μια σεπάςσια
αγπξσική έκσαςη.



Η μησέπα σξτ διέκπιμε σξ σαλέμσξ σξτ και
ςτφμά έμιψθε σύχειρ οξτ σξ οαιδί σηρ
μεγάλψμε μακπιά αοό σα οξλισιςσικά κέμσπα σηρ εοξφήρ, ση Μόςφα και
σημ Αγία Πεσπξύοξλη. Έσςι αοξυάςιςε μα σξμ οαίπμει μαζί σηρ ςε
ενξπμήςειρ ςσιρ οόλειρ ατσέρ για μα αοξκσήςει μξτςικά επεθίςμασα. σξ
οπώσξ σξτ σανίδι με ση μησέπα σξτ, οηγαίμει ςση Μόςφα όοξτ
οαπακξλξτθεί δύξ όοεπερ («Υάξτςσ» σξτ Γκξτμό και «Ππίγκηοαρ Ίγκξπ»
σξτ Μοξπξμσίμ). Η εμοειπία ατσή σξτ κάμει σεπάςσια εμσύοψςη.
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Θ Ρετροφπολθ όπωσ είναι ςιμερα



σαμ γτπίζει ςσξ ςοίσι σξτ γπάυει (ςε ηλικία 9 φπξμώμ) σημ οπώση σξτ
όοεπα. Σηρ δίμει σξμ σίσλξ «Ο γίγαμσαρ» και εσξιμάζει μια οαπάςσαςη για
σημ ξικξγέμεια και σξτρ υίλξτρ σξτ ςσξ ςοίσι σξτ θείξτ σξτ.

Ο ΓΙΓΑΝΣΑ (Όπερα)
Η όοεπα ατσή έφει φαθεί. ώζξμσαι μόμξ μεπικέρ μελψδίερ.
Ση γπάυει με ση βξήθεια σηρ μησέπαρ σξτ η ξοξία σξμ βξηθά μα ση
γπάχει με μόσερ.
Σημ αμεβάζει ςσξ ςοίσι σξτ θείξτ σξτ με σξμ νάδελυό σξτ Αμσπέι μα
οαίζει ςσξ οιάμξ.
Οι πόλξι:
Ο γίγαμτας (οαίζει η θεία σξτ Σασιάμα)
Ο εργκέγιεφ (οαίζει ξ ίδιξρ)
Η Ουστίμα- η ηπψίδα (η ναδέλυη σξτ Κάσια)
Ο Γιεγκόροφ- υίλξρ σξτ επγκέγιευ (ξ νάδελυόρ
σξτ ιξύπα)
Ο βασιλιάς- έμα άλλξ μέλξρ σηρ ξικξγέμειαρ
Η τοόθεςη σηρ όοεπαρ: Έμαρ κακόρ γίγαμσαρ
οπξςοαθεί μα αοαγάγει ση μικπή Οτςσίμα. Ο
Εννιά τρονών στο πιάνο τοσ με την
πρώτη τοσ όπερα «Ο Γίγαντας»
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επγκέι και ξ Γιεγκόπξυ, ξι υίλξι σηρ, οπξςοαθξύμ μα ση ςώςξτμ με ση
βξήθεια σξτ καλξύ βαςιλιά.
Ο ίδιξρ θτμάσαι για εκείμη ση βπαδιά:
«Παπόλξ οξτ κάμαμε οπόβερ και είφα διετθύμει, είφα σόςξ άγφξρ οξτ όσαμ βγήκα ςση
ςκημή σπαγξύδηςα λάθξρ μέπξρ!»



σαμ γίμεσαι 10 φπξμώμ η μησέπα σξτ, σξτ υέπμει ςσξ ςοίσι έμα
δάςκαλξ μξτςικήρ και οιαμίςσα αοό ση Μόςφα, για μα σξμ διδάνει
καλύσεπα. Ο μικπόρ επγκέι γπάυει ακόμα μια όοεπα και 70 κξμμάσια
για οιάμξ.



σαμ γίμεσαι 13 φπξμώμ μεσακξμίζει μαζί με ση μησέπα σξτ ςσημ
Αγία Πεσπξύοξλη.



ε ηλικία 13 φπξμώμ γίμεσαι δεκσόρ ςσξ
Κξμςεπβασόπιξ σηρ Αγίαρ Πεσπξύοξληρ. Είμαι ξ
μικπόσεπξρ ςε ηλικία ςοξτδαςσήρ. Εμυαμίζεσαι
μοπξςσά ςσημ ενεσαςσική εοισπξοή, σηρ ξοξίαρ
οπξεδπεύει ξ διάςημξρ ςτμθέσηρ ΡίμςκιΚόπςακξυ («Πέσαγμα σηρ Μέλιςςαρ»,
«εφεπαζάμσ»). Κπασά δτξ σεπάςσιξτρ υακέλξτρ με σιρ ςτμθέςειρ σξτ: 4
όοεπερ, 2 ςξμάσερ, μία ςτμυψμία και οξλλά κξμμάσια για οιάμξ.
Ο Ρίμςκι-Κόπςακξυ εμθξτςιάζεσαι μαζί σξτ.



σξ Κξμςεπβασόπιξ ςοξτδάζει με άλλξτρ οξτ έφξτμ διολάςια ηλικία
αοό ατσόμ. Σα έπγα σξτ ήσαμ οξλύ οπξφψπημέμα για σημ εοξφή σξτ
και είφαμ έμσξμξτρ οειπαμασιςμξύρ οξτ ςόκαπαμ σξτρ δαςκάλξτρ σξτ.
Αοό σξτρ δαςκάλξτρ και σξτρ ςτμυξισησέρ σξτ είφε έμσξμερ εοικπίςειρ,
αλλά δεμ έοαχε μα οιςσεύει ςσξμ εατσό σξτ. Πξλλξί μόμιζαμ όσι είμαι
χηλξμύσηρ. Αοέκσηςε ση υήμη σξτ «σπξμεπξύ οαιδιξύ», οπάγμα οξτ
αοξλάμβαμε.



σξ Κξμςεπβασόπιξ βπίςκει έμα υίλξ. Σξμ λέμε Μιαςκόβςκτ και είμαι
10 φπόμια μεγαλύσεπόρ σξτ. Υαίμεσαι μα σξμ κασαλαβαίμει. Γπάυξτμ
και οαίζξτμ μαζί μξτςική. Κάμξτμ οξλλέρ οειπαμασικέρ
ςτμθέςειρ και σιρ οαίζξτμ ξ έμαρ ςσξμ άλλξμ



Ο επγκέι γίμεσαι έμαρ εναιπεσικόρ οιαμίςσαρ



Οι ςτμθέςειρ σξτ ενακξλξτθξύμ μα είμαι οπψσόστοερ και
οπξφψπημέμερ για σημ εοξφή. Παίπμει οξλύ φαμηλξύρ βαθμξύρ.



Οι κακέρ κπισικέρ για σα έπγα σξτ δεμ σξμ εμξφλξύμ. τμεφώρ
δξκιμάζει σα όπιά σξτ.
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ΣΑ ΩΡΙΜΑ ΦΡΟΝΙΑ


Σξ 1917 ξ Σςάπξρ Νικόλαξρ φάμει σξ θπόμξ σξτ και ξι Μοξλςεβίκξι
αμεβαίμξτμ ςσημ ενξτςία. Ακξλξτθεί ξ εμυύλιξρ οόλεμξρ.



Σξ μέξ καθεςσώρ δίμει ελετθεπίερ ςσξτρ καλλισέφμερ αλλά σατσόφπξμα
οεπιξπίζει σημ καλλισεφμική σξτρ ελετθεπία.



Σξ 1918 ξ επγκέι υεύγει για σημ Αμεπική (Νέα Τόπκη, αμ Υπαμςίςκξ)

Με τουσ γιουσ του Σιάτοςλαβ και Πλεγκ

Στο ςπίτι του ςτθ Νζα Υόρκθ



Σξ 1919 ςση Νέα Τόπκη γμψπίζει σημ οπώση γτμαίκα σξτ Λίμα οξτ
είμαι ςξοπάμξ. Αοξκσξύμ δύξ γιξτρ σξμ βιάσξςλαβ και σξμ λεγκ.



Ο επγκέι αμσιμεσψοίζει ξικξμξμικέρ δτςκξλίερ ςσημ Αμεπική και έσςι
μεσακξμίζει ςσξ Παπίςι.



Πάμσα οεθτμά ση Ρψςία και σξ 1935 ναμαγτπίζει
οάλι εκεί. Η ξικξγέμειά σξτ σξμ ακξλξτθεί έμα φπόμξ
μεσά.



ση Ρψςία σξ σαλιμικό καθεςσώρ κασαοιέζει σξτρ
καλλισέφμερ. Τοάπφει μεγάλη λξγξκπιςία.



ε λίγα φπόμια φψπίζει αοό ση γτμαίκα σξτ Λίμα και
οαμσπεύεσαι ση Μίπα Μέμσελςξμ



Γπάυει οξλλά άλλα έπγα: ςξμάσερ για οιάμξ, σημ όοεπα

Με τθ δεφτερθ γυναίκα του Μίρα

«Πόλεμξρ και Ειπήμη», οξλλέρ τμυψμίερ (έπγα για ξπφήςσπα), σξ
μοαλέσξ «Ρψμαίξρ και Ιξτλιέσα»
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Ο Ππξκόυιεβ αγαοξύςε οξλύ σα οαπαμύθια. Εκσόρ αοό σξμ «Πέσπξ και σξ
Λύκξ» έγπαχε κι έμα μοαλέσξ με σίσλξ «σαφσξοξύσα»



Πέθαμε σξ 1953 ςε ηλικία 61 φπξμώμ.



Πέθαμε σημ ίδια μέπα με σξ δικσάσξπα σηρ Ρψςίαρ
σάλιμ. Καμείρ εκσόρ αοό σξτρ καλξύρ σξτ υίλξτρ δεμ
έμαθε για σξ θάμασό σξτ οαπά μόμξ μέπερ μεσά. λα
σα αληθιμά λξτλξύδια είφαμ νξδετσεί για σημ κηδεία
σξτ σάλιμ και έσςι για σξμ Ππξκόυιεβ
φπηςιμξοξιήθηκαμ φάπσιμα λξτλξύδια. Αμσί για ζψμσαμή μξτςική, ςσημ
κηδεία σξτ ακξύςσηκε αοόςοαςμα αοό σξ έπγξ σξτ «Ρψμαίξρ και
Ιξτλιέσα» ςε έμα καςεσόυψμξ, γιασί όλξι ξι μξτςικξί εοιςσπασεύσηκαμ για
σημ κηδεία σξτ σάλιμ.
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Για παιδιά (και μεγάλους) που εμδιαφέρομται μα μάθουμ
περισσότερα για το λύκο!
Ππάγμασα οξτ ίςψρ θα αλλάνξτμ ση γμώμη οξτ είφερ για σξτρ λύκξτρ
Ο λφκοσ ςτα παραμφκια είναι ςυνικωσ ο κακόσ. Πμωσ ίςωσ κα ικελεσ να ξζρεισ ότι ςτθν
πραγματικότθτα ο λφκοσ είναι ζνα από τα πολλά ηϊα που κινδυνεφουν να εξαφανιςτοφν.
Μεπικέρ οληπξυξπίερ για σξ λύκξ
Ο λφκοσ (Canis Lupus όπωσ είναι το επιςτθμονικό του όνομα), εμφανίςτθκε ςτθ γθ πριν από
ενάμιςι εκατομμφριο χρόνια, δθλαδι πολφ πριν από τα αυτοκίνθτα, τισ μπάλεσ
ποδοςφαίρου και τα παγωτά!
Στθν Κφπρο δεν ζχουμε λφκουσ. Θ πιο κοντινι μασ χϊρα ςτθν οποία ηουν λφκοι είναι θ
Ελλάδα. Αν καλζςουμε τουσ λφκουσ τθσ Ελλάδασ ςε πάρτι, κα χρειαςτοφμε μια αίκουςα που
να χωράει γφρω ςτα 500-700 άτομα, γιατί περίπου τόςοι λφκοι υπάρχουν ςτθν Ελλάδα.

Πϊσ είναι ςτην εμφάνιςη;
Ο λφκοσ μοιάηει με μεγάλο άγριο ςκφλο. Το τρίχωμά του είναι καφζ και θ ράχθ του γκρίηα.
Ηυγίηει περίπου 20 ωσ 40 κιλά και είναι 1 – 1,5 μζτρο μακρφσ.
Ζχει 42 δόντια. Οι κυνόδοντζσ του είναι πολφ μεγάλοι. Μπορεί και μζχρι 7 εκατοςτά. (Ράρε
μια ρίγα και μζτρθςε για να δεισ. Μετά ςφγκρινε με τουσ δικοφσ ςου κυνόδοντεσ!)
Το δάγκωμα του λφκου ζχει τεράςτια δφναμθ (γι’ αυτό μακριά τα χεράκια από το ςτόμα του
λφκου)
Τα πόδια του είναι γερά και ψθλά και τον βοθκοφν να τρζχει πολφ γριγορα ακόμα και ςτο
χιόνι.
Ζχει πολφ καλι ακοι και πολφ καλι όςφρθςθ. Μπορεί να μυρίςει το κιραμά του από
απόςταςθ 3 χιλιομζτρων.
Πϊσ είναι με την οικογζνειά του;
Ο λφκοσ είναι πολφ καλόσ οικογενειάρχθσ! Ηει ςε μια ομάδα που λζγεται αγζλθ και
αποτελείται από 7 ωσ 10 λφκουσ.
Σε κάκε αγζλθ υπάρχει ο αρχθγόσ. Ζνασ αρςενικόσ λφκοσ που παίρνει ςθμαντικζσ
αποφάςεισ για τθν ομάδα. Ρθγαίνει πρϊτοσ ςτο κυνιγι
και οι άλλοι τον ακολουκοφν.
Οι λφκοι ςυνεργάηονται πολφ καλά μεταξφ τουσ όταν
κυνθγοφν γιατί απ’ αυτό εξαρτάται θ επιβίωςι τουσ.
Οι λφκοι γεννοφν 3-7 λυκάκια. Οι γονείσ και οι άλλοι λφκοι
τθσ αγζλθσ τα προςζχουν, και τα ταϊηουν. Πταν γίνουν 22
μθνϊν μποροφν να δθμιουργιςουν τθ δικι τουσ αγζλθ και
να φτιάξουν το δικό τουσ ςπιτικό.
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Πϊσ επικοινωνοφν μεταξφ τουσ οι λφκοι;
Επειδι οι λφκοι ηουν ςε ομάδεσ, χρειάηεται να επικοινωνοφν καλά μεταξφ τουσ. Επειδι δεν
ζχουν τθλζφωνα, επικοινωνοφν με ιχουσ, δθλαδι με ουρλιαχτά. Με αυτό τον τρόπο
προειδοποιοφν τισ ξζνεσ αγζλεσ να μζνουν μακριά από τθν περιοχι τουσ.
Από μικρά τα λυκάκια μακαίνουν να ουρλιάηουν και να αναγνωρίηουν μια μεγάλθ ποικιλία
ιχων. Είναι δθλαδι, πολφ καλοί «μουςικοί»!
Εκτόσ από τουσ ιχουσ, οι λφκοι φανερϊνουν τισ διακζςεισ τουσ με εκφράςεισ του
προςϊπου και ςυγκεκριμζνεσ ςτάςεισ του ςϊματοσ που εκφράηουν κυμό, απειλι, υποταγι,
κυριαρχία, φόβο, δειλία, διάκεςθ για παιχνίδι ι για καυγά.
Ο λφκοσ ςτουσ μφθουσ
Ο λφκοσ ςτθν αρχαία ελλθνικι μυκολογία ςυνόδευε τθ κεά Άρτεμθ ςτο κυνιγι.
Ο λφκοσ είναι πρωταγωνιςτισ ςε πολλοφσ μφκουσ του Αιςϊπου
(ηιτθςε από ζναν ενιλικα να ςου πει μερικοφσ) και ςε πολλζσ παροιμίεσ και παραμφκια τθσ
Ελλάδασ και τθσ Κφπρου (ηιτθςε πάλι από ζνα μεγάλο να ςκεφτεί τζτοια παραμφκια και
παροιμίεσ με λφκουσ και να ςου πει- μια γιαγιά ι ζνασ παπποφσ… κάτι κα ξζρουν).
Ο λφκοσ κινδυνεφει
Ο λφκοσ είναι ζνα δυνατό και όμορφο ηϊο. Πμωσ θ καταςτροφι του δάςουσ από τον
άνκρωπο ζχει μειϊςει τθ φυςικι λεία, δθλαδι τθν τροφι του λφκου (ελάφια, λαγοί,
ηαρκάδια, αγριοκάτςικα κ.ά.). Ζτςι ο λφκοσ αναγκάηεται να επιτεκεί ςτα κοπάδια και τα ηϊα
των ανκρϊπων. Γι’ αυτό οι άνκρωποι κζλουν να εξοντϊςουν το λφκο.
Ακόμα κάποιοι άνκρωποι προςπακοφν να εξθμερϊςουν τουσ λφκουσ και να τουσ ζχουν για
κατοικίδια, αντί για ςκφλουσ. Αυτό όμωσ δεν είναι ςωςτό αφοφ οι άνκρωποι ςτεροφν τθν
ελευκερία του περιφανου αυτοφ ηϊου.

Ο λύκξρ είμαι μέπξρ σηρ άγπιαρ υύςηρ και εκεί
οπέοει μα ςτμεφίςει μα τοάπφει!

Οι πληροφορίεσ πιο πάνω προζρχονται από το βιβλίο τησ Μάιρασ Παπαθαναςοποφλου «Ζχω ράμματα για τη
γοφνα ςου», Εκδόςεισ Πατάκη (2002)
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Χρήσιμες πηγές για τους εκπαιδευτικούς
Α. ΙΣΟΕΛΙΔΕ
Ο ΠΕΣΡΟ ΚΑΙ Ο ΛΤΚΟ (ΣΟ ΜΟΤΙΚΟ ΕΡΓΟ)




«Ο Πζτροσ και ο λφκοσ» (με μαριονζτεσ)- δείτε τθν βραβευμζνθ με Πςκαρ ταινία τθσ Suzie Templeton
(2006)
http://www.tudou.com/programs/view/urVezuOEeC0/
http://www.youtube.com/watch?v=fe0pQNdlhiM (παρακολουκιςτε τθ διαδικαςία καταςκευισ των
μαριονζτων)
«Ο Πζτροσ και ο Λφκοσ» Σαινία κινουμζνων ςχεδίων του Walt Disney (1946)
Μζροσ 1: http://www.youtube.com/watch?v=ILI3s7Wonvg
Μζροσ 2: http://www.youtube.com/watch?v=vCgJXD3J9Wc&feature=related

Για να ακοφςετε και να δείτε ξανά κάποια από τα όργανα που είδατε ςτη ςυναυλία:










Σο πουλάκι και ο Πζτροσ (Φλάουτο και beatboxing)- Για να δείτε το φλάουτο ςε δράςθ και τι μπορεί
να κάνει!
http://www.youtube.com/watch?v=c6SHsF1n9Qw
Σο φαγκότο: http://www.youtube.com/watch?v=CZ1Nz3UOOas&feature=related
Σο κλαρίνο: http://www.youtube.com/watch?v=DVXFONkLPok&feature=related
Σο όμποε: http://www.youtube.com/watch?v=jVbT8XQkJx8
Σο γαλλικό κόρνο: http://www.youtube.com/watch?v=I6DjQ1-T3z8
Όργανα τησ υμφωνικήσ Ορχήςτρασ
http://www.sfskids.org/templates/instorchframe.asp?pageid=3
http://www.dsokids.com/listen/instrumentlist.aspx?
Για να ακοφςετε και να δείτε τα όργανα τθσ Συμφωνικισ Ορχιςτρασ (Γλϊςςα ιςτοςελίδων: Αγγλικι)
Ο ΛΤΚΟ (ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ)
Μαθαίνω για το λφκο
http://www.arcturos.gr/gr/wildlife/A2.asp
Ρεριβαλλοντικι οργάνωςθ ΑΚΤΟΥΟΣ
http://arcturos.gr
Για τθν προςταςία τθσ άγριασ ηωισ και του περιβάλλοντοσ. Ρροςτατεφει ανάμεςα ςε άλλα άγρια ηϊα
και τουσ λφκουσ που ζχουν απομείνει ςε περιοχζσ τθσ Ελλάδασ.

Β. «Ο ΠΕΣΡΟ ΚΑΙ Ο ΛΤΚΟ» ΚΑΙ ΑΛΛΑ BIΒΛΙΑ ΜΕ ΛΤΚΟΤ
















Κϊςτασ Ροφλοσ: «Ο Ρζτροσ και ο Λφκοσ» (με CD), Εκδόςεισ Ραπαδόπουλοσ
Selina Hastings (Μετφρ. Ηωι Βαλάςθ): «Ο Ρζτροσ και ο Λφκοσ», Εκδόςεισ Μίνωασ
Άνν Κίνγκ Χζρρινγκ: «Ο Ρζτροσ και ο Λφκοσ», Εκδόςεισ Γνϊςθ
Μάιρα Ραπακαναςοποφλου: «Ζχω ράμματα για τθ γοφνα ςου», Εκδόςεισ Ρατάκθ
Αγγελικι Ραπαδοποφλου: «Ο Λφκοσ που δεν ικελε να είναι πια κακόσ», Εκδόςεισ Φερενίκθ
Διμθτρα Μιττα: «Ο χορτοφάγοσ λφκοσ», Εκδόςεισ Ελλθνικά Γράμματα
Κατερίνα Αναγνϊςτου: «Ο λφκοσ και θ μαμά», Εκδόςεισ Ελλθνικά Γράμματα
Φράνςθ Στακάτου: «Ο μπαμπάσ μου ο καλόσ, μεγάλοσ, γκρίηοσ λφκοσ», Εκδόςεισ Αγκυρα
Κατερίνα Ραπανικολοποφλου: «Ο λφκοσ ο Νίκοσ και θ προβατίνα θ Ματίνα», Εκδόςεισ Δίπτυχο
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