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Η λέξη μουσική παράγεται από τη λέξη μούσα. Οι εννέα μούσες ήταν στην 

αρχαιότητα οι προστάτιδες των τεχνών. Η μουσική συνεργάζεται με όλες τις 

μορφές τέχνης. Όπως και κατά την αρχαιότητα, η μουσική, ο χορός και η 

ποίηση αποτελούσαν ένα αναπόσπαστο σύνολο, έτσι και στη σημερινή εποχή η 

κίνηση, ο λόγος και η μουσική συνυπάρχουν. Δεν θα μπορούσαμε να 

φανταστούμε μια παράσταση μπαλέτου χωρίς ήχους και μελωδίες, μια ταινία 

κινούμενων σχεδίων χωρίς μουσική, ένα θεατρικό, τηλεοπτικό, 

κινηματογραφικό έργο χωρίς μουσική υπόκρουση. Η μουσική είναι αυτή που 

δημιουργεί συναισθήματα στον ακροατή ή θεατή, τον συγκινεί, τον 

ευαισθητοποιεί! Πολλοί Έλληνες και ξένοι συνθέτες έγραψαν μουσική και 

τραγούδια για κινηματογραφικές ταινίες.  

 

  



 

Λίγα λόγια για την ταινία 

Η Αλίκη είναι κόρη του Διοικητή της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων. Κατά τη 

διάρκεια ενός ταξιδιού της στον Πόρο συναντάει έναν δόκιμο που το όνομά 

του είναι Κώστας  για τον οποίο αισθάνεται έντονα συναισθήματα. Όταν η 

σχολή των δοκίμων πρόκειται να υλοποιήσει ένα εκπαιδευτικό ταξίδι, η Αλίκη 

βρίσκει αφορμή να εισέλθει, κρυφά, στο πλοίο όπου εκεί θα συμβούν πολλά 

κωμικά γεγονότα. 

Τράβα μπρος  

Μουσική:Μάνος Χατζιδάκις 

Στίχοι:Αλέκος Σακελλάριος 

Τράβα μπρος και μη σε μέλλει 

Θάρρος η ζωή μας θέλει 

Κι είναι πάντοτε ωραία 

Η ελπίδα για παρέα. 

Η καρδιά σου να μη βάζει 

Ούτε πίκρα ούτε μαράζι 

Τράβα μπρος και μη σε μέλλει 

Τράβα μπρος και μη σε νοιάζει. 

Τράβα μπρος 

Κι όσα έρθουν κι όσα πάνε 

Τράβα μπρος 

Και του κεφαλιού σου κάνε 



Τράβα μπρος 

Πριν η νιότη σου να φύγει 

Τράβα μπρος 

Η ζωή μας είναι λίγη. 

Τράβα μπρος και μη σε νοιάζει 

Μια νυχτώνει μια χαράζει 

Και ο κόσμος είναι σφαίρα 

Που γυρίζει νύχτα μέρα. 

Μη λυπάσαι δεν αξίζει 

Τίποτα μη σε φοβίζει 

Τράβα μπρος και μη σε νοιάζει 

Σφαίρα είναι και γυρίζει. 

Τράβα μπρος 

Τράβα μπρος και μη σε νοιάζει 

Η ζωή μας όλο αλλάζει 

Και δεν ξέρεις τι θα βγάλει 

Απ’ τη μια στιγμή στην άλλη. 

Πιες τραγούδησε και γέλα 

Κάνε κάθε είδους τρέλα 

Τράβα μπρος και μη σε νοιάζει 

Τράβα μπρος και χαμογέλα. 

 

Η «Mary Poppins» είναι ένα μιούζικαλ φαντασίας σε μουσική Ρίτσαρντ και 

Ρόμπερτ Σέρμαν. Το Μιούζικαλ (Musical) είναι ένα κινηματογραφικό είδος το 

οποίο περιλαμβάνει και μουσικοχορευτικά κομμάτια. Το μιούζικαλ φέρει 

επιρροές από την όπερα και την οπερέτα και συνδυάζει λόγο, μουσική, 

τραγούδι και χορό. Διάσημα θέατρα που έχουν δώσει παραστάσεις με 



μιούζικαλ είναι το Μπροντγουέι (Brodway) στην Νέα Υόρκη και το Γουέστ 

Έντ (West End) στο Λονδίνο. Η ταινία «Μαίρη Πόππινς» ήταν υποψήφια για 

13 Όσκαρ, μεταξύ των οποίων και για Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας και κέρδισε 

5 βραβεία, χαρίζοντας το Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου στην Τζούλι Άντριους 

(Μαίρη Πόππινς) στην πρώτη της κινηματογραφική εμφάνιση. 

 

Λίγα λόγια για την ταινία 

Ο Τζορτζ Μπανκς και η σύζυγός του Γουίνιφρεντ είναι και οι δύο πολύ 

απασχολημένοι με τις προσωπικές τους υποθέσεις και δεν έχουν χρόνο για 

να φροντίσουν τα παιδιά τους. Έτσι διάφορες γκουβερνάντες αναλαμβάνουν 

τη φροντίδα των μικρών Μάικλ και Τζέιν, οι οποίες μετά από λίγες μέρες 

εγκαταλείπουν την οικογένεια εφόσον δεν μπορούν να επιβληθούν στα δυο 

παιδιά. Μια ημέρα, στην είσοδο της οικίας των Μπανκς βρίσκονται μια σειρά 

από γκουβερνάντες για να περάσουν από συνέντευξη από τον κύριο Μπανκς 

με σκοπό να βρεθεί η κατάλληλη για τα παιδιά του. Ξαφνικά ένας δυνατός 

άνεμος τις παρασέρνει  μακριά και τότε κατεβαίνει από τον ουρανό η Μαίρη 

Πόππινς που με τη βοήθεια της μαγικής της ομπρέλας προσγειώνεται στην 

είσοδο της οικείας των Μπανκς. Κατά τη διάρκεια της παραμονής της Μαίρη 

Πόππινς στο σπίτι των Μπανκς, ανοίγεται μπροστά στα μάτια του Μάικλ και 

της Τζέιν ένας μαγικός κόσμος, γεμάτος χαρά που έχει εκείνους ως 

πρωταγωνιστές. Στα ονειρεμένα τους ταξίδια έχουν για συντροφιά τους 

πάντα τη Μαίρη Πόππινς και τον καπνοδοχοκαθαριστή Μπερτ. 

 



«Η Μελωδία της Ευτυχίας» 

 

 

 



 

Ντο-Ρε-Μι (Do-Re-Mi) 

Ελληνική απόδοση: Κώστας Μόσχος 

Ντο, ντομάτες ζουμερές, 

Ρε, ρεβύθια κι αρακάς, 

Μι, δυο μήλα δροσερά, 

Φα, φασόλια και φακές, 

Σολ, ψημένος σολωμός, 

Λα, λαχανικά πολλά, 

Σι, σιτάρι στο ψωμί, 

Και ξαναγυρνώ στο Ντο, ο, ο, ο, Ντο! 

Ντο Ρε Μι Φα Σολ Λα Σι Ντο! 

 



Τραγούδι από το μιούζικαλ «Η Μελωδία της Ευτυχίας» των Ρίτσαρντ 

Ρότζερς και Όσκαρ Χάμερστέιν. Τα λόγια του τραγουδιού «παίζουν» με τα 

ονόματα των φθόγγων της μουσικής κλίμακας (ντο, ρε, μι…). Το μιούζικαλ 

γυρίστηκε ταινία το 1965 και κέρδισε πέντε όσκαρ από την Αμερικανική 

Ακαδημία Κινηματογράφου. 

Λίγα λόγια για την ταινία 

 Η ιστορία, χρονολογείται λίγο πριν το ξέσπασμα του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου 

και αναφέρεται στην προσπάθεια μιας οικογένειας να διαφύγει από το 

ναζιστικό καθεστώς του Χίτλερ. Ειδικότερα, μια νεαρή Αυστριακή -η Μαρία- 

βρίσκεται σε μοναστήρι με σκοπό να γίνει καλόγρια. Η ηγουμένη του 

μοναστηριού ανακαλύπτει πως η ζωή στο μοναστήρι δεν ταιριάζει στην 

ιδιοσυγκρασία της Μαρίας και τη στέλνει  γκουβερνάντα για τα παιδιά  ενός 

αριστοκράτη χήρου, του πλοίαρχου Φον Τραπ, πιστεύοντας πως η ζωή της θα 

είναι καλύτερη έξω από το μοναστήρι. Η Μαρία γίνεται αγαπητή από την 

οικογένεια, κερδίζοντας της καρδιές των παιδιών και του βαρόνου με τον 

χαρούμενο, πρόσχαρο και ζεστό χαρακτήρα της, όπως επίσης  με τη μουσική 

και τα τραγούδια της.   

«Ο Ροζ Πάνθηρας» 

 

Ο «Ροζ Πάνθηρας» είναι ένας φανταστικός χαρακτήρας κινούμενων 

σχεδίων. Η σιωπηλή ροζ φιγούρα με το αργό περπάτημα και τα μισόκλειστα 

μάτια,  καταστρώνει σχέδια και μπλέκει συνεχώς σε μπελάδες.Το μουσικό 

θέμα που συντροφεύει τον «Ροζ Πάνθηρα» στις ταινίες του, είναι του 

Αμερικανού συνθέτη Χένρυ Μαντσίνι. 



«ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΩ ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ» 

(ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ) 

 

Στο πρώτο μέρος της εκπαιδευτικής δραστηριότητας  «Αναγνωρίζω τα 

συναισθήματα» οι μαθητές/τριες των  Δ’ – Ε ’- ΣΤ’ τάξεων συνέδεσαν  

καρτέλες όπου αναγράφονται συναισθήματα με φωτογραφίες προσώπων, ενώ 

στο δεύτερο μέρος της δραστηριότητας, μετά από την παρακολούθηση ενός 

σύντομου βίντεο, επέλεξαν ένα από τα προτεινόμενα μουσικά αποσπάσματα το 

οποίο θα ταίριαζε περισσότερο ως μουσική επένδυση (soundtrack) στο 

βίντεο.  

Η εκπαιδευτική δραστηριότητα «Αναγνωρίζω τα συναισθήματα» βρίσκεται  

στον παρακάτω σύνδεσμο: 

         http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-10756 

 

Πηγές: 

http://ebooks.edu.gr/ebooks/handle/8547/4878 

https://tinyurl.com/y6pay8rn  

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-10756
http://ebooks.edu.gr/ebooks/handle/8547/4878
https://tinyurl.com/y6pay8rn

