Ροκ Mουσική
Α΄ Λυκείου
Drumkit

ΣΚΟΠΟΣ

Μέσα από δραστηριότητες τραγουδιού, εκτέλεσης, ενορχήστρωσης, αυτοσχεδιασμού και χορού, οι
μαθητές θα γνωρίσουν τους βασικούς ρυθμούς του ροκ drum kit και θα έρθουν σε επαφή με τη ροκ
μουσική, γενικότερα. Επίσης, θα γνωρίσουν την προέλευση και τη σημειογραφία του drum kit.

ΣΤΟΧΟΙ
Οι μαθητές θα επιτύχουν τον πιο πάνω σκοπό με το να:
1. εκτελέσουν το drum kit στο σώμα τους και σε κρουστά τάξης
2. εκτελέσουν ροκ τραγούδια αναλαμβάνοντας το μέρος της μελωδίας (τραγούδι/αυλοί), ρυθμού
(drum kit/μπάσο) και αρμονίας (boomwhackers/glocks/μπάσο/κιθάρα)
3. αυτοσχεδιάσουν ως μέρος της πιο πάνω ροκ ενορχήστρωσης
4. δημιουργήσουν χορογραφία

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
•

βασικές δεξιότητες εκτέλεσης, τραγουδιού, αυτοσχεδιασμού και σημειογραφίας
(σύμφωνα με τη βαθμίδα 3)
βασικές αξίες

•
•
•
•
•
•
•

πιάνο
αυλοί
κρουστά τάξης
drum kit
ηλεκτρικό μπάσο ή/και ηλεκτρική κιθάρα
boomwhackers/ glocks
Powerpoint: «Ροκ Μουσική: Drum kit»

•

ΜΕΣΑ ‐ ΥΛΙΚΑ
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ΠΟΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1. Εκτέλεση Drum kit (Διαφάνεια 2)
Εκτέλεση του Drum kit στο σώμα (body percussion)
Patchen Δ.Χ. (hi‐hat), Patchen Α.Χ. (snare drum), Πόδι (bass drum)

Εκτέλεση του Drum kit σε κρουστά τάξης

Μαράκες (hi‐hat), Ντέφια (snare drum), Τύμπανα (bass drum)

Εκτέλεση στο Drum kit
2. Εισαγωγή στο Drum kit
Τα τρία βασικά μέρη του Drum kit (hi‐hat, snare drum, bass drum) (Διαφάνεια 3)
Η σημειογραφία του Drum kit (Διαφάνεια 4)
Η προέλευση του Drum kit (Διαφάνεια 5)
3. Ασκήσεις Drum kit (Διαφάνεια 6)
4. Tραγούδι Eye of the Tiger ‐ Survivors (Διαφάνεια 7)
Τραγούδι και ρυθμική συνοδεία Drum kit (στροφή και ρεφρέν)
5. Εισαγωγή τραγουδιού Eye of the Tiger (Διαφάνεια 8)
Εκτέλεση θέματος εισαγωγής στους αυλούς μέσω μουσικής ορθογραφίας
Πολυφωνική εκτέλεση θέματος εισαγωγής
Ρυθμική συνοδεία Drum kit
6. Στροφή και Ρεφρέν Eye of the Tiger
Τραγούδι και ρυθμική συνοδεία Drum kit
Προσθήκη boomwhackers ή/και glocks (αρμονία)
7. Εισαγωγή τραγουδιού Smoke on the Water ‐ Deep Purple (Διαφάνεια 9)
Εκτέλεση θέματος εισαγωγής με μίμηση στους αυλούς
Πολυφωνική προσέγγιση θέματος
Ρυθμική συνοδεία Drum kit
Προσθήκη αυτοσχεδιασμού με τις νότες ΡΕ‐ΦΑ‐ΣΟΛ‐ΛΑ(b) μέσω Call and Response
(Διαφάνεια 10)
8. Συνδυασμός Eye of the Tiger και Smoke on the Water (Διαφάνεια 11)
Μορφή:
• Drum kit (2 μέτρα)
• Εισαγωγή Eye of the Tiger (Χ2)
• Drum kit (2 μέτρα)
• Εισαγωγή Smoke on the Water (X2)
• Αυτοσχεδιασμοί (Ρε‐Φα‐Σολ‐Λα(b))
ίδιες αξίες και διαφορετικές νότες
ή/και ελεύθερος αυτοσχεδιασμός
• Εισαγωγή Eye of the Tiger (Χ2)
• Εισαγωγή Smoke on the Water (X2)

9. Προσθήκη Χορού (Διαφάνεια 12)
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