
Ψαλτική

Για τα ψαλτάκια του Β1





• Θα ήθελες να σου µάθω ψαλτική;

Γεια σου, είµαι ο Βούπας ο ψαλτάκος, εσύ;

• Έχεις ακούσει κάποιο ψαλτικό κοµµάτι που σου άρεσε;

• Τι σου αρέσει και τι όχι στην εκκλησία;

• Λοιπόν αν το θελήσεις µπορείς να µάθεις και εσύ να ψέλνεις!
Μετέχοντας και απολαµβάνοντας έτσι µια µουσική εκατοντάδων χρόνων µε

την οποία γλένταγαν και προσευχόντουσαν ανθρωποί πολλοί!

• Θέλεις να παίξουµε µουσική;

Αλήθεια, δεν είναι εντυπωσιακό ότι η λέξη «µουσική» πάει µετά τη λέξη
«παίζω»;

Γύρνα σελίδα και φύγαµε!           .

• Γράψε µου τις σκέψεις σου για τα βίντεο που έψελναν τα παιδιά.



• Δες στο σκονάκι στην τελευταία σελίδα και γράψε στην κλίµακα τις νότες.

Βρες και κύκλωσε 
την ΑΒ 

µέσα στις νότες;

κατάβασηαν
άβ
ασ
η

κορυφή κλίµακας

βάση κλίµακας

• Συµπλήρωσε τα κενά.

• Τα 3 πρώτα σηµάδια µας.

• Γράψε κάτω από τα σηµάδια τις νότες.

• Γράψε τις συλλαβές του «Κύριε ελέησον» µία σε κάθε σηµάδι.

Νη Βου Κε Νη Γα Δι

Βου Γα Ζω Κε Νη Ζω

το ίσο      το ολίγον    η απόστροφος

Νη   Πα

ΝΗ ΝΗ



Τροπάριον
«Ἰδού ὁ Νυμφίος ἔρχεται
ἐν τῷ μέσῳ τῆς νυκτός
καί μακάριος ὁ δοῦλος,
ὅν εὑρήσει γρηγοροῦντα·
ἀνάξιος δέ πάλιν,
ὅν εὑρήσει ῥαθυμοῦντα.
Βλέπε οὖν ψυχή μου,
μή τῷ ὕπνῳ κατενεχθῇς,
ἵνα μή τῷ θανάτῳ παραδοθῇς,
καί τῆς Βασιλείας ἔξω κλεισθῇς·
ἀλλά ἀνάνηψον κράζουσα·
Ἅγιος, ἅγιος,
ἅγιος εἶ ὁ Θεός ἡμῶν, 
προστασίαις τῶν ἀσωμάτων, 
σῶσον ἡμᾶς.»

Εξαποστειλάριον

Τὸν νυμφῶνά σου βλέπω,
Σωτήρ μου κεκοσμημένον
καὶ ἔνδυμα οὐκ ἔχω, 
ἵνα εἰσέλθω ἐν αὐτῷ, 
λάμπρυνόν μου τὴν στολὴν τῆς
ψυχῆς, Φωτοδότα καὶ σῶσόν με.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ
Να, ο Νυμφίος έρχεται στο μέσο
της νύχτας, κι ευτυχισμένος θα
είναι ο δούλος που θα τον βρει
ξάγρυπνο να τον περιμένει.
Ανάξιος όμως πάλι θα είναι
εκείνος, που θα τον βρει τεμπέλη
και απροετοίμαστο.
Βλέπε, λοιπόν, ψυχή μου να μη
βυθιστείς στον πνευματικό ύπνο,
για να μην παραδοθείς και μείνεις
έξω από τη βασιλεία του Θεού.
Αλλά ανάνηψε κράζοντας· Άγιος,
Άγιος, Άγιος είσαι εσύ ο Θεός·
σώσε μας μέσα από την
προστασία των ασωμάτων,
δηλαδή των Αγγέλων.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

Σωτήρα μου, βλέπω στολισμένο το
σπίτι του γάμου, αλλά δεν έχω
κατάλληλα ρούχα για να μπω
μέσα. Κάνε λαμπερή τη στολή της
ψυχής μου, Εσύ που δίνεις το
φως, και σώσε με.

ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ



= +3     +1      =        +1    -1    -1      =       -1     +1    +1      =             -1      +2     -1

-1    +1      -1   -1    -1      +1        +1      +1      +1      +1      -2            +2     -1    -1     -1      +1   +1

+1      -2      -1   -1      +1      +1            -1     +1       +1     -1    -1    -1     +1

Θα µε βοηθήσεις 
να λύσω αυτόν 

τον γρίφο;

Δες την κλίµακα και γράψε κάτω από κάθε σηµάδι τη νότα, 
για να βρούµε τη µυστική παραλλαγή!
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Και τώρα άκου την ηχογράφηση για να πούµε το µέλος!


