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Cyfrowi DJe
 Autor: Krzysztof Cybulski, Aleksandra Schoen-Kamińska

Lekcja 1: 
Sekwencer rytmiczny 
– wprowadzenie

Poznanie podstawowego narzędzia wykorzystywanego w wielu programach do produkcji 
muzyki - sekwencera (ang. sequencer). Poznanie podobieństw między zapisem nutowym 
a programowaniem sekwencji, poprzez próby praktyczne (szkolne instrumenty perkusyj-
ne) i bezpośrednie porównanie. 

Cele zajęć: 
Uczeń:
• nazywa wartości nut i pauz,
• gra na instrumentach perkusyjnych rytmy wyznaczone ósem-

kami i pauzami ósemkowymi,
• tworzy schematy w sekwencerze rytmicznym,
• dostrzega podobieństwa zapisu muzycznego do kodu (w sen-

sie języka programowania), 
• wie, jaką rolę odgrywa znak repetycji.

Pojęcia kluczowe:
→ rytm   → metrum   → sekwencer   → takt
→ wartości nut i pauz   → partytura   → repetycja/powtórzenie
→ metronom    → kod   → programowanie

Materiały pomocnicze:
• białe kartki formatu A4 (24 szt.),
• instrumenty perkusyjne,
• metronom (można wykorzystać narzędzie on line

http://simple.bestmetronome.com),
• sekwencer rytmiczny on-line

https://musiclab.chromeexperiments.com/Rhythm
• wydrukowane zapisy nutowe rytmu oraz sekwencji rytmicz-

nej - po 4 szt.,
• kredki,
• projektor i tablica (monitor komputera).

Czas na realizację zajęć: 45 min (1 godzina lekcyjna)

Metody pracy:
• Podająca: rozmowa kierowana,
• Praktyczna: pokaz, metoda praktycznego działania,
• Czynna: zadania stawiane uczniom,
• Programowana: użycie komputera.

Treści programowe (związek z podstawą programową)
Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych – 
II etap edukacyjny – klasy IV-VI; edukacja muzyczna. Treści szczegółowe:
1. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. 

Uczeń: 
1.1. Stosuje podstawowe pojęcia muzyczne (melodia, akompaniament, 
rytm, dźwięk,  akord, gama, tempo), 
1.3. odczytuje i zapisuje elementy notacji muzycznej (nazwy siedmiu 
dźwięków gamy oraz ich położenie na pięciolinii, klucz wiolinowy, znaki 
graficzne pięciu wartości rytmicznych nut i pauz, podstawowe ozna-
czenia metryczne, agogiczne, dynamiczne i artykulacyjne). 

2. Tworzenie wypowiedzi. Uczeń: 
2.4. Gra na instrumentach ze słuchu i z wykorzystaniem nut (solo i w ze-
spole) melodie, schematy rytmiczne, proste utwory i akompaniamenty 
(uczeń gra na jednym lub kilku instrumentach, do wyboru: flet prosty, 
instrument klawiszowy, dzwonki, instrumentarium perkusyjne Orffa). 
2.6. Tworzy proste struktury rytmiczne, sygnały dźwiękowe, swobodne 
akompaniamenty, prosty dwugłos (burdon, nagłos), ilustracje dźwięko-
we do scen sytuacyjnych, tekstów literackich i obrazów (samodzielnie 
i pod kierunkiem nauczyciela). 

3. Analiza i interpretacja tekstów kultury. Uczeń: 
3.1. Świadomie odbiera muzykę – słucha (słuchanie analityczne, ukie-
runkowane przez nauczyciela na wybrane cechy utworu).
3.7. interpretuje (gra) utwory zgodnie ze wskazówkami wykonawczymi 
umieszczonymi w nutach.

http://simple.bestmetronome.com
https://musiclab.chromeexperiments.com/Rhythm 
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Przebieg zajęć:

1. Wprowadzenie w tematykę i integracja grupy:

(metoda: podająca - rozmowa kierowana; forma pracy - zbiorowa jednolita; czas - 2 min; materiały - tablica, kreda) 

Nauczyciel rozpoczyna lekcję od przypomnienia zapisu nutowego. Zapisuje jeden takt, umieszczając na pierw-
szej mierze taktu ósemkę. Zadaje uczniom pytanie, jakimi wartościami pauz uzupełnić można takt. Uczniowie 
podają propozycje. Nauczyciel wyjaśnia uczniom, że w najbardziej prawidłowej wersji (ilustracja nr 1) będą to 
kolejno: pauza ósemkowa, pauza ćwierćnutowa oraz pauza półnutowa - bowiem grupujemy mniejsze wartości 
rytmiczne (dwie pauzy ósemkowe dają jedną ćwierćnutową, cztery ósemkowe - jedną półnutową). Możemy 
jednak również zapisać jedną ósemkę oraz siedem pauz ósemkowych - to również poprawna, choć niezbyt 
elegancka wersja zapisu (ilustracja nr 2). 

(metoda: praktyczna - pokaz, praktycznego działania; forma pracy - grupowa jednolita; czas - 6 min ; materiały - białe 
kartki formatu A4, instrumenty perkusyjne, metronom)

Nauczyciel informuje uczniów, że kolejnym krokiem, który doprowadzi  do zrozumienia zasady działania se-
kwencera oraz jego podobieństwa do zapisu nutowego, będzie proste ćwiczenie z wykorzystaniem szkolnych 
instrumentów perkusyjnych. Uczniowie zostają podzieleni na grupy.  Rozkładają na ławce lub na podłodze 
osiem czystych kartek A4 - każda z nich reprezentuje wartość ósemki, razem reprezentują jeden takt. Na kilku 
dowolnych kartkach uczniowie układają instrumenty perkusyjne, pozostałe (puste) będą reprezentować pauzy. 
Wybrany z każdej grupy uczeń w równych odstępach czasu uderza pałeczką kolejne “ósemki” - jeśli na którejś 
z kartek znajduje się instrument, uderza w niego, jeśli nie - zatrzymuje tylko pałeczkę nad kartką, lub wykonuje 
ruch, nie uderzając w kartkę (tak aby nie wydać żadnego dźwięku). Jeżeli chcemy, aby sekwencja dźwięków 
została powtórzona, po przejściu przez wszystkie 8 kartek, uczeń wraca do pierwszej z nich i odgrywa ponownie 
sekwencję, zachowując jednostajny rytm. Ćwiczenie można wykonać z metronomem lub licząc - 1 i 2 i 3 i 4 i. 
Nauczyciel zadaje pytanie, jaki znak należy umieścić na początku i końcu taktu, by uzyskać powtórzenie zapisu 
nutowego? (repetycja). 

(metoda: podająca - objaśnienie; forma pracy - grupowa jednolita; czas - 2 min) 
Nauczyciel objaśnia uczniom, że z takim sposobem zapisywania rytmu zetkniemy się w większości tzw. sekwen-
cerów. Sekwencer to urządzenie lub program komputerowy, umożliwiający zapisanie sekwencji dźwięków, które 
następnie zostaną automatycznie odtworzone w wybranym przez nas tempie. Sekwencery można podzielić na 
rytmiczne, w których zapisujemy jedynie wartość rytmiczną poszczególnych dźwięków - wówczas każdy z od-
grywanych dźwięków jest taki sam. Ten rodzaj sekwencera znajduje zastosowanie w zapisie partii instrumentów 
perkusyjnych. Drugi rodzaj to sekwencery melodyczne - tu oprócz wartości rytmicznej zapisujemy również wy-
sokość dźwięku. W sekwencerach sprzętowych (urządzeniach) wysokość dźwięku najczęściej ustawia się przy 
pomocy potencjometru (suwaka lub gałki). Część sekwencerów w postaci programu komputerowego również 
wykorzystuje do tego celu wirtualne gałki lub suwaki, wyświetlane na ekranie komputera. Bardziej zaawansowa-
ne sekwencery wykorzystują do ustalenia wysokości dźwięku np. rozwijaną klawiaturę, lub zapis w postaci tzw. 
piano roll, czyli edytora pianolowego, do którego wrócimy w kolejnych lekcjach.      

2. Część zasadnicza – 35 min.

(metoda: podająca - objaśnienie; programowana - wykorzystanie komputera; czynna - zadań stawianych uczniom; 
forma pracy - w grupach jednolita, indywidualna jednolita; czas - 25 min; materiały - komputer dla każdego ucznia, 
wydrukowane zapisy nutowe rytmu oraz sekwencji rytmicznej - 4 szt.)

Po włączeniu komputerów przez uczniów i uruchomieniu w przeglądarce strony  
https://musiclab.chromeexperiments.com/Rhythm nauczyciel wyjaśnia uczniom zasady działania 
sekwencera rytmicznego.

https://musiclab.chromeexperiments.com/Rhythm
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Po otwarciu strony, klikamy strzałkę w prawo umieszczoną w kółeczku (przechodzimy do drugiej podstrony 
z niebieskimi rogatymi stworkami). W dolnej części strony znajduje się prosty sekwencer rytmiczny: widzimy trzy 
wiersze szarych kropek, co druga kolumna przekreślona jest pionową linią - kropki reprezentują ósemki, a linie 
ćwierćnuty. Każdy z wierszy odpowiada za jeden instrument perkusyjny, podobnie jak w partyturze, czyli zapisie 
nutowym dla kilku instrumentów - przy trzech instrumentach (np. flet, klarnet i wiolonczela), zapisujemy muzykę 
na trzech równoległych pięcioliniach. Pomarańczowe kropki oznaczają nuty odgrywane na pomarańczowym 
bębnie, szare kropki to pauzy. Wciśnięcie trójkątnego przycisku uruchamia odtwarzanie sekwencji. Klikanie na 
małe szare kropki pozwala na umieszczanie nut lub ich usuwanie. 
Następująca sekwencja umożliwia odegranie prostego rytmu na zestawie perkusyjnym:

Nauczyciel pokazuje zapis nutowy powyższego rytmu (przyjmując dla uproszczenia zapis każdego z instrumen-
tów perkusyjnych na osobnej pięciolinii):

Oba zapisy dostępne są w Załączniku do niniejszego scenariusza.
• Uczniowie dobierają się w grupy. Porównują oba zapisy. Dostrzegają podobieństwo zapisu muzycznego do

kodu - na zapisie nutowym zaznaczają kod zawarty w sekwencerze, wykorzystując identyczne znaki (żółte
kwadraty, niebieskie i czerwone koła, szare kropki).

• Uczniowie przechodzą do komputerów. Poznają aplikację i samodzielnie tworzą rytmy na zestawie perkusyjnym.

3. Podsumowanie i ewaluacja:
(metoda: czynna - zadań stawianych uczniom; forma pracy - zbiorowa jednolita; czas - 10 min ; materiały: metronom, 
białe kartki A4 - 24 sztuki)

Uczniowie prezentują swoje schematy rytmiczne.
Wybierają jeden z nich. Nauczyciel prosi o ponownie rozłożenie białych kartek tak, 
by odpowiadały zapisowi sekwencera (trzy rzędy po osiem). Uczniowie stają na 
białych kartkach - ustawienie odpowiada zapisowi w sekwencerze. Pierwszy rząd 
klaszcze, drugie tupie, trzeci uderza dłońmi o kolana. Nauczyciel uruchamia metro-
nom i uczniowie odtwarzają dźwiękogestami  ten sam schemat rytmiczny. 

Wskazówka: Jest to świetna 
okazja do zrobienia ciekawej 
dokumentacji projektu 
#SuperKoderzy w Twojej 
szkole. Może pokusisz się 
o nagranie krótkiego filmiku 
lub o zrobienie kilku zdjęć?
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Uczniowie wypowiadają się na temat poznanego programu do tworzenia sekwencerów rytmicznych.
Nauczyciel informuje uczniów o pozostałych podstronach pod adresem  
https://musiclab.chromeexperiments.com/Rhythm, które wykorzystują inne metrum - pierwsza podstrona  
metrum 3/4 (6/8), trzecia nietypowe dla muzyki europejskiej metrum 5/4 (10/8) a czwarta 6/4 (12/8). Jednak na 
razie nie będziemy się na nich skupiać, choć można poeksperymetować w domu. 

Uwagi/alternatywy:

Sekwencer on-line nie ma opcji zapisu pracy uczniów. Wskazane jest dokonanie nagrania filmu i wykonania 
zdjęć podczas pracy (przez nauczyciela lub uczniów). Będzie to świetny materiał do dokumentacji projektu.

https://musiclab.chromeexperiments.com/Rhythm
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Zadanie dla #SuperKoderów

Porównaj zapis sekwencji rytmicznej (ilustracja 1) z zapisem nutowym (ilustracja 2). 
Jakie widzisz podobieństwa?

1.

2.
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Lekcja 2: 
Sekwencer melodyczny 
– wprowadzenie

Programowanie prostych sekwencji melodycznych dzięki narzędziom online’owym; pro-
gramowanie prostej melodii w sekwencerze zaprogramowanym w Scratchu; poszukiwa-
nie podobieństw między kodem a zapisem nutowym, np. pętla „zawsze” i znak repetycji

Cele zajęć: 
Uczeń:
• nazywa wartości nut i pauz,
• nazywa dźwięki gamy C-dur,
• odczytuje zapis nutowy,
• gra prostą melodię na flecie/dzwonkach lub pianinie on line,
• tworzy melodię w sekwencerze melodycznym,
• wie, jaką rolę odgrywa znak repetycji,
• dostrzega podobieństwa zapisu muzycznego do kodu (w sen-

sie języka programowania),
• programuje prostą melodię w sekwencerze melodycznym w Sratchu

Pojęcia kluczowe:
→ rytm   → metrum   → sekwencer   → takt
→ wartości nut i pauz   → gama c-dur
→ nazwy literowe nut c(1)-d-e-f-g-a-h-c(2)   → partytura
→ agogika   → BMP   → tempo   → repetycja/powtórzenie
→ metronom   → kod   → programowanie   → skrypt

Materiały pomocnicze:
• metronom (można wykorzystać narzędzie on-line

http://simple.bestmetronome.com),
• zapis nutowy utworu „Panie Janie” dla każdego ucznia (za-

łącznik do Lekcji 2),
• sekwencer melodyczny

https://musiclab.chromeexperiments.com/Melody-Maker,
• pianino w Scratchu, autorstwa Krzysztofa Cybulskiego:

https://scratch.mit.edu/projects/116917320/
• instrumenty dla uczniów - jeśli grają na wymienionych instru-

mentach, to flety lub dzwonki; jeśli nie  - polecamy pianino
on-line http://www.primaryresources.co.uk/music/piano.html

• Sekwencer w Scratchu:
https://scratch.mit.edu/projects/116350291/

• każdy uczeń musi mieć założone własne konto na stronie
www.scratch.mit.edu (i pamiętać login i hasło),

• projektor i tablica (monitor komputera).

Metody pracy:
• Podająca: rozmowa kierowana, objaśnienie,
• Praktyczne: pokaz, metoda praktycznego działania,
• Czynna: zadania stawiane uczniom,
• Programowana: użycie komputera.

Czas na realizację zajęć: 45 min (1 godzina lekcyjna)

Treści programowe (związek z podstawą programową)
Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych – 
II etap edukacyjny – klasy IV-VI; edukacja muzyczna. Treści szczegółowe:
1. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. 

Uczeń: 
1.1. Stosuje podstawowe pojęcia muzyczne (melodia, akompaniament, 
rytm, dźwięk,  akord, gama, tempo), 
1.3. odczytuje i zapisuje elementy notacji muzycznej (nazwy siedmiu 
dźwięków gamy oraz ich położenie na pięciolinii, klucz wiolinowy, znaki 
graficzne pięciu wartości rytmicznych nut i pauz, podstawowe ozna-
czenia metryczne, agogiczne, dynamiczne i artykulacyjne). 

2. Tworzenie wypowiedzi. Uczeń: 
2.4. Gra na instrumentach ze słuchu i z wykorzystaniem nut (solo i w ze-
spole) melodie, schematy rytmiczne, proste utwory i akompaniamenty 
(uczeń gra na jednym lub kilku instrumentach, do wyboru: flet prosty, 
instrument klawiszowy, dzwonki, instrumentarium perkusyjne Orffa). 
2.6. Tworzy proste struktury rytmiczne, sygnały dźwiękowe, swobodne 
akompaniamenty, prosty dwugłos (burdon, nagłos), ilustracje dźwięko-
we do scen sytuacyjnych, tekstów literackich i obrazów (samodzielnie 
i pod kierunkiem nauczyciela). 

3. Analiza i interpretacja tekstów kultury. Uczeń: 
3.1. Świadomie odbiera muzykę – słucha (słuchanie analityczne, ukie-
runkowane przez nauczyciela na wybrane cechy utworu).
3.7. interpretuje (gra) utwory zgodnie ze wskazówkami wykonawczymi 
umieszczonymi w nutach.

http://simple.bestmetronome.com
https://musiclab.chromeexperiments.com/Melody-Maker
https://scratch.mit.edu/projects/116917320/
http://www.primaryresources.co.uk/music/piano.html  
https://scratch.mit.edu/projects/116350291/
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Przebieg zajęć:

1. Wprowadzenie w tematykę i integracja grupy:

(metoda: podająca - rozmowa kierowana, czynna: zadań stawianych uczniom, praktyczna - praktycznego działania; 
forma pracy - zbiorowa jednolita; czas - 5 min; materiały - dla każdego ucznia zapis nutowy utworu „Panie Janie”, 
instrumenty flet/dzwonki lub pianino on-line, ołówki) 

Nauczyciel zadaje uczniom pytanie „W jaki sposób zapisujemy melodie?, Co trzeba znać, by odczytać zapis me-
lodyczny?” Uczniowie odpowiadają na pytania (melodie zapisujemy na pięciolinii za pomocą różnych nut i pauz, 
uwzględniamy metrum, takty; musimy znać znak graficzny i nazwy poszczególnych nut i pauz, ich rozmieszcze-
nie na pięciolinii, rozumieć metrum, rolę kresek taktowych). 
Nauczyciel rozdaje każdemu uczniowi zapis nutowy utworu „Panie Janie”. Prosi, by każdą nutę podpisać nazwą 
literową. 
Po wykonaniu zadania, uczniowie wspólnie grają melodię „Panie Janie” (załącznik do scenariusza) -  wersja 
pierwsza: na flecie, dzwonkach lub wersja druga indywidualnie na pianinie on-line  
http://www.primaryresources.co.uk/music/piano.html  
Dla ułatwienia mogą wykorzystać opcję notes (wówczas na klawiszach pojawią się nazwy literowe). 
Nauczyciel informuje uczniów, że właśnie odczytali kod muzyczny i według jego wskazówek zagrali utwór. 

2. Część zasadnicza – 35 min.

(metoda: podająca - objaśnienie; programowana - wykorzystanie komputera; czynna - zadań stawianych uczniom; 
forma pracy - indywidualna jednolita; czas - 25 min; materiały - komputer dla każdego ucznia, wydrukowane zapisy 
nutowe melodii „Panie Janie” dla każdego ucznia) 

Nauczyciel odwołuje się do poprzednich zajęć. Po teoretycznym i praktycznym poznaniu podstaw programowa-
nia sekwencera rytmicznego, kolej na sekwencer melodyczny. 
Nauczyciel wyjaśnia uczniom zasady działania sekwencera melodycznego otwierając stronę  
https://musiclab.chromeexperiments.com/Melody-Maker. Uruchamia się znajomo wyglądająca siatka sza-
rych punktów. Podobnie jak w module “Rhytm”, poszczególne kolumny oznaczają różne wartości rytmiczne, czy 
dokładniej - różne ósemki w ramach jednego taktu. Natomiast poszczególne wiersze - w odróżnieniu od modułu 
“Rhytm” - nie oznaczają różnych brzmień perkusyjnych, lecz różne nuty odgrywane na jednym instrumencie. 
Przykładowo, następująca sekwencja:

po odtworzeniu odegra dźwięki c-d-e-f-g-a-h-c, każdy dźwięk o wartości rytmicznej ósemki. Zapis nutowy po-
wyższej sekwencji wygląda następująco:



Podstawy Scratcha / Lekcja 2 / 3

#SuperKoderzy / Cyfrowi DJe / Sekwencer melodyczny – wprowadzenie

Układ dźwięków w powyższym sekwencerze jest diatoniczny - możemy wykorzystać jedynie dźwięki gamy c-dur 
w zakresie dwóch oktaw.
W sekwencerze Melody Maker mamy możliwość zmiany tempa, w którym odgrywana jest sekwencja - porusze-
nie niebieskim suwakiem w stronę biegnącego ludzika przyspiesza odtwarzanie, w stronę idącego ludzika - spo-
walnia. Nie jest to zbyt precyzyjny sposób na określenie tempa, w praktyce muzycznej z reguły stosuje się w tym 
celu włoskie nazwy temp (agogika), bądź oznaczenia cyfrowe, czasami z dopiskiem m.m.  (np ćwierćnuta = 60 
m.m.). Odnoszą się one do jednostek, w których oznakowana jest skala metronomu. Skrót m. m. oznacza “me-
tronom Maelzla” - Johann Nepomuk Maelzel to żyjący na przełomie XVIII i XIX wieku wynalazca tego urządzenia.
Z określaniem tempa w jednostkach metronomowych, oznaczających ilość uderzeń na minutę, zetkniemy się w
kolejnych lekcjach dotyczących sekwencerów. W nomenklaturze oprogramowania do produkcji muzyki oznacza
się je skrótem BPM - beats per minute (ang. uderzenia na minutę). Z reguły jako jedno uderzenie przyjmuje się
jedną ćwierćnutę.
Uczniowie przechodzą do komputerów. Poznają aplikację, eksperymentują, samodzielnie tworzą melodię. 

(programowana - wykorzystanie komputera; czynna - zadań stawianych uczniom; forma pracy - indywidualna jed-
nolita i indywidualna zróżnicowana; czas - 20min; materiały - komputer dla każdego ucznia, wydrukowane zapisy 
nutowe melodii „Panie Janie” dla każdego ucznia, udostępnione każdemu uczniowi „pianino” w Scratchu) 

Nauczyciel informuje uczniów, że znają już podstawy zapisu nutowego, poznali właśnie sposób zapisu (lub 
programowania) prostego sekwencera. W następnej kolejności poznają jeszcze inny sposób zapisywania melodii 
- tym razem w postaci kodu w programie Sctratch. Zwraca uwagę na pewne podobieństwa zapisu nutowego
do języka programowania: zapis nutowy jest w zasadzie zestawem instrukcji dla muzyka, zapisanych w pewnym
uproszczeniu - np. pianista widząc dwie ćwierćnuty umieszczone na pierwszej i trzeciej linii w tempie 60 bpm
będzie wiedział, że ma zagrać nuty E oraz G, każdą o czasie trwania 1 sekundy (w tempie 60 bpm mamy 60
uderzeń na minutę, więc jedno uderzenie na sekundę), czyli nacisnąć i przytrzymać przez sekundę trzeci i piąty
biały klawisz w oktawie razkreślnej fortepianu. Programując sekwencer, udzielamy programowi komputerowe-
mu instrukcji, jakie dźwięki, w jakiej kolejności i w jakim tempie ma zagrać. Możemy stworzyć prosty program
(skrypt) w Scratchu, który będzie również zestawem instrukcji, umożliwiającym zagranie prostej melodii - jednak
zamiast zapisu nutowego lub sekwencerowych kropek/prostokątów, użyjemy zrozumiałych dla Scratcha modu-
łów z instrukcjami.
Dzięki wiedzy zdobytej podczas zajęć ze Scratcha, uczniowie powinni zrozumieć działanie następującego pro-
gramu https://scratch.mit.edu/projects/116917320/ - pianino. 
Nauczyciel wyjaśnia polecenie kolejnego zadania dla uczniów - należy rozwinąć rozpoczętą melodię, składającą 
się na razie z dwóch dźwięków, które mogą być np. początkiem melodii “Panie Janie” lub początkiem własnej 
kompozycji.  
Uczniowie tworzą skrypt dodając poszczególne dźwięki wskazanej lub własnej melodii. Udostępniają swój projekt. 

3. Podsumowanie i ewaluacja:

(programowana - wykorzystanie komputera; czynna - zadań stawianych uczniom, praktyczna - pokaz; forma pracy - 
grupowa jednolita; czas - 15 min; materiały - komputer dla każdego ucznia) 

Uczniowie prezentują prace wykonane w Scratchu - jedna prezentacja projektu „Panie Janie” oraz wszystkie 
własne melodie. Mogą „zajrzeć” do prac kolegów i porównać skrypty. 
Nauczyciel zadaje pytania: 
• Jakiej instrukcji (klocka) należy użyć, aby z melodią stało się to, co w zapisie nutowym uzyskujemy poprzez

znak repetycji?
• A co jeśli chcielibyśmy powtórzyć melodię więcej niż 2 razy?
• A jakiej instrukcji użyć, aby melodia odgrywana była bez przerwy do momentu wyłączenia programu (jak

w sekwencerze)?
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Nauczyciel upublicznia uczniom bardziej zaawansowany sekwencer w Scratchu  
https://scratch.mit.edu/projects/116350291/, przypominający zasadą działania sekwencer melodyczny ze 
strony “Melody-Maker”. 
Uczniowie mogą go “zremiksować” i w ten sposób zapisać własne melodie na swoich kontach Scratch. 
Uczniom dobrze radzącym sobie ze Scratchem  proponuje, aby zajrzeli do kodu i spróbowali zrozumieć jego 
zasadę działania.

Uwagi/alternatywy:

Linki do prac uczniów w Scratchu (po upublicznieniu) spisujemy w jednym miejscu (np. na Google Drive). Będą 
one stanowiły dokumentację dla #SuperKoderów w Twojej szkole.
Sekwencer on-line nie ma opcji zapisu. Wskazane jest dokonanie nagrania filmu i wykonania zdjęć podczas 
pracy (przez nauczyciela lub uczniów). Będzie to świetny materiał do dokumentacji projektu.
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Cyfrowi DJe
 Autor: Krzysztof Cybulski, Aleksandra Schoen-Kamińska

Lekcja 3: 

Nagrywamy sample! 
Uwaga! Realizacja tego scenariusza nie jest obowiązkowa dla przeprowadzenia całej ścieżki Cyfrowi DJe. Jeśli 

jednak możesz przeznaczyć na #SuperKoderów jeszcze jedną lekcję, przygotujesz teraz autorską bibliotekę sampli, 

którą wykorzystacie podczas lekcji 6 i 7.

Poznanie nowego pojęcia muzycznego (sampling) oraz programu do nagrywania (Auda-
city). Dokonanie nagrań pojedynczych dźwięków instrumentów za pomocą mikrofonu 
i programu. Dokonanie edycji nagrania: przycięcie ciszy na początku i końcu nagrania, 
znormalizowanie głośności, eksportowanie plików wav.

Cele zajęć: 
Uczeń:
• rozpoznaje i nazywa instrumenty,
• określa grupę instrumentów,
• rozpoznaje instrumenty po ich brzmieniu,
• nagrywa pojedyncze dźwięki instrumentów,
• dokonuje ich edycji w programie audiacity,
• eksportuje pliki wav,
• poznaje nowe pojęcia muzyczne „sampling, sample”.

Pojęcia kluczowe:
→ sample   → sampling   → dźwięk   → instrumenty
→ grupy instrumentów   → brzmienie   → plik wav

Materiały pomocnicze:
• program Audacity wcześniej zainstalowany na komputerach

(pobrać go można pod tym adresem:
http://www.audacityteam.org/download/),

• film - dźwięki instrumentów
https://www.youtube.com/watch?v=6y0LGu724lY#t=87

• instrumenty perkusyjne (dostępne w szkole - bębenek, trójkąt,
pudełko akustyczne, tonblok, tamburyno, giro, tarka, janczar-
ki, itp.),

• jeśli uczniowie grają na fletach, dzwonkach - również te
instrumenty,

• projektor, tablica multimedialna lub ewentualnie monitor
komputera,

• białe kartki formatu A4 i długopisy,
• mikrofony wielokierunkowe (z wtykiem jack 3,5 mm) podłą-

czone do komputerów

Metody pracy:
• Podająca: rozmowa kierowana,
• Praktyczne: pokaz, metoda praktycznego działania,
• Czynna: zadania stawiane uczniom,
• Programowana: użycie komputera.

Czas na realizację zajęć: 45 minut (1 godzina lekcyjna)

Treści programowe (związek z podstawą programową)
Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych – 
II etap edukacyjny – klasy IV-VI; edukacja muzyczna. Treści szczegółowe:
1. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. 

Uczeń: 
1.1. Stosuje podstawowe pojęcia muzyczne (melodia, akompaniament, 
rytm, dźwięk,  akord, gama, tempo), 
1.4. poprawnie używa nazw podstawowych instrumentów muzycznych. 

2. Tworzenie wypowiedzi. Uczeń: 
2.6 tworzy proste struktury rytmiczne, sygnały dźwiękowe, swobodne 
akompaniamenty, prosty dwugłos, ilustracje dźwiękowe do scen sytu-
acyjnych, tekstów literackich i obrazów (samodzielnie i pod kierunkiem 
nauczyciela).

3. Analiza i interpretacja tekstów kultury. Uczeń: 
3.3 określa grupy instrumentów (strunowe - smyczkowe, szarpane, 
uderzane; dęte  drewniane i blaszane; perkusyjne) i główne instru-
menty z tych grup. 

http://www.audacityteam.org/download/
https://www.youtube.com/watch?v=6y0LGu724lY#t=87 
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Przebieg zajęć:

1. Wprowadzenie w tematykę i integracja grupy:

(metoda podająca - rozmowa kierowana; forma pracy - zbiorowa jednolita; 3 min.) 

Nauczyciel prosi uczniów o wymienienie nazw znanych im instrumentów. Zadaje pytanie, według jakiej zasady 
można je podzielić (grupy instrumentów - perkusyjne, dęte: drewniane i blaszane, strunowe: smyczkowe, szar-
pane, uderzane). 

(metoda czynna - zadań stawianych uczniom; forma pracy - grupowa jednolita; 5 min.; materiały - fragment filmu, 
kartka i długopis dla każdej grupy) 

Nauczyciel dzieli uczniów na grupy. Zadaniem każdej grupy jest zapisanie nazwy instrumentu, którego brzmienie 
usłyszeli w krótkich utworach. Nauczyciel włącza film - dźwięki instrumentów  
https://www.youtube.com/watch?v=6y0LGu724lY#t=87 (tylko słuchanie, bez projekcji).W trakcie słuchania 
nauczyciel robi przerwy, by uczniowie zapisali rozwiązania. Grupy prezentują i porównują odpowiedzi. 

2. Część zasadnicza:

(metoda podająca - rozmowa kierowana; forma pracy - zbiorowa jednolita; 3 min.) 

Nauczyciel zadaje uczniom pytanie, czy wiedzą, czym jest sampling? 
Sampling to technika polegająca na wykorzystaniu krótkich nagrań pojedynczych dźwięków instrumentów 
muzycznych. Angielskie słowo “sample” oznacza próbkę czegoś - w tym wypadku mamy do czynienia z prób-
ką brzmienia danego instrumentu (słowo “próbka” wykorzystuje się w fachowym słownictwie naprzemiennie ze 
spolszczonym słowem “sampel”). 
Sampler to z kolei urządzenie lub program komputerowy, umożliwiający odgrywanie melodii i akordów, złożo-
nych z sampli. Przy pomocy samplera można grać brzmieniami wielu instrumentów, korzystając np. z klawiatury 
midi (o kontrolerach midi będzie mowa na kolejnej lekcji, dotyczącej Makey Makey), bądź też wykorzystując 
sekwencje i patterny zapisane w sekwencerze. Sampling umożliwia muzykom i kompozytorom korzystanie 
z brzmienia wielu instrumentów, bez konieczności zatrudniania grających na nich muzyków. Np. podczas pracy 
nad utworem wykorzystującym brzmienie orkiestry smyczkowej, kompozytor nie musi korzystać z pomocy kilku-
nastu muzyków. Zamiast tego, korzystając z samplera, może swobodnie pracować nad utworem, sprawdzając 
jak zabrzmi on na docelowych instrumentach.
Istnieje wiele metod samplingu. Poniżej opis kilku z nich:
• nagrywany jest jeden dźwięk danego instrumentu, np. C razkreślne fortepianu. Jeżeli chcemy aby zabrzmiały

inne wysokości dźwięku, sampler odtwarza pojedynczą próbkę w przyspieszonym lub zwolnionym tempie,
co powoduje podwyższenie lub obniżenie wysokości dźwięku, w ten sposób uzyskiwane są wszystkie po-
trzebne nuty;

• nagrywane są wszystkie dźwięki danego instrumentu, lub przynajmniej te dźwięki które będą potrzebne. Tą
technikę wykorzystamy.

• w przypadku nagrywania zestawu instrumentów perkusyjnych, nagrywamy po jednej próbce każdego instru-
mentu

(metoda praktyczna: pokaz, metoda praktycznego działania; metoda programowana - z użyciem komputera; forma 
pracy - zbiorowa jednolita; 25 min.; materiały - komputer z podłączonym mikrofonem dla każdej pary uczniów, instru-
menty wybrane przez uczniów)

Nauczyciel zapoznaje uczniów z zadaniem. Każda para wybiera 5 instrumentów perkusyjnych. Nagra pojedyn-
czy dźwięk każdego instrumentu w programie Audacity. Uczniowie mogą również wybrać instrument melodycz-
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ny - dzwonki, flet, pianino - wówczas nagrywają pierwsze sześć nut z gamy c-dur (c, d, e, f, g, a). Następnie 
każda para dokona podstawowej edycji wykonanych nagrań - przycięcia ciszy na początku i końcu nagrania, 
normalizacji głośności oraz wyeksportuje plik wav zapisując w tytule nazwę instrumentu. Równocześnie nauczy-
ciel zapoznaje uczniów z programem Audacity i wybranymi narzędziami programu.
W górnej części okna programu znajduje się pasek narzędzi z kolorowymi przyciskami zwany “panelem trans-
portu” - czerwonym przyciskiem rozpoczynamy nagrywanie dźwięku, brązowym zatrzymujemy nagrywanie. 
Zielony przycisk pozwala na odsłuchanie nagrania. Podczas nagrywania możemy wykorzystać mikrofon wbudo-
wany w komputer (najczęściej w laptopach, rzadko w komputerach stacjonarnych), mikrofon zewnętrzny podłą-
czony przez gniazdo mini jack (np. miniaturowy mikrofon wykorzystywany do komunikacji przez Skype) lub też 
bardziej profesjonalne rozwiązanie - np. mikrofon pojemnościowy podłączany do komputera przez złącze usb.

W każdym z przypadków podczas nagrywania dźwięków należy zwrócić uwagę, aby dźwięk nie był zbyt głośny - 
tzn. aby wykres fali dźwiękowej (granatowy kształt w oknie programu) nie wykraczał poza górną i dolną krawędź 
ścieżki (nie był “obcięty”). Takie nagranie ma nieprzyjemne brzmienie, mówimy że dźwięk jest “przesterowany”. 
Poniżej trzy nagrania tego samego dźwięku - na ścieżce 1 dźwięk jest przesterowany, na ścieżce 2 dźwięk jest 
nagrany prawidłowo. Na ścieżce 3. znajduje się znormalizowane nagranie ze ścieżki 2. 

Aby wszystkie nagrane próbki miały podobną głośność stosuje się tzw. normalizację głośności - z menu “efekt” 
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wybieramy opcję “normalizacja”, która optymalizuje głośność danego nagrania. Klikamy “OK”. 

Aby nagrana próbka instrumentu była słyszalna natychmiast po naciśnięciu klawisza lub przycisku “play”, 
musimy przyciąć fragment ciszy na początku nagrania. Warto również przyciąć ciszę na końcu. Aby to zrobić, 
zaznaczamy kursorem ciszę na początku i naciskamy klawisz “backspace” na klawiaturze, podobnie postępuje-
my z ciszą na końcu. 
Można również pozbyć się ciszy z początku i końca nagrania za jednym razem - wystarczy zaznaczyć fragment 
nagrania który jest nam potrzebny, a następnie kliknąć przycisk  „przytnij dźwięk”. 

Tak obrobione nagranie można już zapisać, czyli wyeksportować w postaci pliku wav. Uczniowie wybierają z 
paska narzędzi zakładkę plik / eksportuj dźwięk. Jeżeli uczniowie nagrali dźwięki o charakterze perkusyjnym, 
nazywają pliki odpowiednio, np. “tamburyn”, “trójkąt”, “klaśnięcie”. Jeżeli nagrane zostały kolejne dźwięki poje-
dynczego instrumentu melodycznego, w tytule oprócz nazwy instrumentu wpisujemy nazwę literową danej nuty, 
np. “dzwonki C”, :dzwonki D”, “pianino C” itp. Po wybraniu nazwy pliku, zapisujemy w bibliotece.



Uczniowie wybierają instrumenty perkusyjne, flet, dzwonki (według wyboru). Nauczyciel ustala z uczniami 
kolejność nagrywania sampli, by wzajemnie sobie nie przeszkadzali, a następnie nagrywają sample w parach, 
naprzemiennie. Jedna osoba z pary obsługuje program audiacity, drugi gra na instrumencie lub klaszcze, śpiewa 
pojedyncze dźwięki. Uczniowie wspólnie dokonują edycji nagranych sampli.
Uczniowie wybierają instrumenty perkusyjne, flet, dzwonki (według wyboru). Na-
uczyciel ustala z uczniami kolejność nagrywania sampli, by wzajemnie sobie nie 
przeszkadzali, a następnie nagrywają sample w parach, naprzemiennie. Jedna 
osoba z pary obsługuje program Audacity, drugi gra na instrumencie lub klaszcze, 
śpiewa pojedyncze dźwięki. Uczniowie wspólnie dokonują edycji nagranych sampli. 

3. Podsumowanie i ewaluacja.

(metoda praktyczna: pokaz; forma pracy - zbiorowa jednolita; 9 min.; materiały - komputery) 

Pary prezentują swe nagrania. Pozostali uczniowie zgadują na podstawie dźwięku, jaki to instrument. 
Uczniowie wypowiadają się na temat programu Audacity. 
Nauczyciel informuje klasę, że nagrane sample będą wykorzystane w kolejnych zadaniach projektowych. Prze-
syłają pliki mailem nauczycielowi. 

Uwagi/alternatywy:

Uczniowie swoje nagrania przesyłają nauczycielowi, do stworzenia banku sampli do projektu. Można założyć na 
dysku Google folder o tej nazwie i udostępnić uczniom, by mogli pobrać wszystkie dźwięki do dalszych zadań. 
Nauczyciel może także zebrać wszystkie dźwięki na pendrive’ie, a następnie skopiować na każdy komputer 
folder o nazwie SAMPLE. 
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Uwaga! Aby w pełni skorzy-
stać z nagranych sampli na 
kolejnych lekcjach, każda z 
par powinna nagrać sześć 
osobnych sampli. Wyko-
rzystamy je do stworzenia 
autorskiej instalacji muzycz-
nej przy pomocy kontrolera 
Makey Makey (lekcje 8 i 9)



#SuperKoderzy
www.superkoderzy.pl

Cyfrowi DJe / Lekcja 4 i 5 / 1

Cyfrowi DJe
 Autor: Krzysztof Cybulski, Aleksandra Schoen-Kamińska

Lekcja 4 i 5: 
Owocowo-muzyczne instalacje 
z kontrolerem Makey Makey 

Zapoznanie z zewnętrznymi kontrolerami jako narzędziami, za pomocą których wydo-
bywamy dźwięki. Poznanie nietypowego kontrolera: Makey Makey. Łączenie kontrole-
ra Makey Makey z prostym samplerem - interaktywnym fortepianem. Programowanie 
skryptów, pozwalających na odgrywanie sampli za pomocą Makey Makey, budowanie 
własnych kontrolerów muzycznych. Interdyscyplinarne spojrzenie na kontrolery mu-
zyczne poprzez poznanie zasad fizyki (przewodniki, obwody zamknięte).

Cele zajęć: 
Uczeń:
• poznaje rodzaje kontrolerów muzycznych i sposoby wydobywa-

nia dźwięków,
• poznaje zasady działania kontrolera Makey Makey,
• łączy kontroler Makey Makey z prostym samplerem interaktyw-

nym w postaci pianina, 
• programuje skrypty w Scratchu z wykorzystaniem sampli,
• buduje własny kontroler muzyczny,
• rozbudza swą kreatywność podczas tworzenia własnego mu-

zycznego kontrolera,
• rozwija kompetencje społeczne poprzez umiejętność pracy w grupie.

Pojęcia kluczowe:
→ kontroler zewnętrzny   → kontroler muzyczny
→ obwód zamknięty   → Makey Makey   → przewodniki
→ sample   → programowanie

Metody pracy:
• Podająca: rozmowa kierowana,
• Praktyczna: pokaz, metoda praktycznego działania,
• Czynna: zadania stawiane uczniom,
• Programowana: użycie komputera,
• Gra dydaktyczna.

Czas na realizację zajęć: 2 godziny lekcyjne (90 min.)

Materiały pomocnicze:
• komputery,
• komputer podłączony do projektora dla nauczyciela,
• słuchawki (dla każdego z uczniów), rozgałęziacze do słuchawek, 

jeśli uczniowie pracują w parach 

• płytki Makey Makey wraz z kabelkami połączeniowymi i ka-
blami usb (po jednym komplecie na parę uczniów),

• przedmioty przewodzące prąd: sztućce, owoce, kubki
plastikowe z wodą, kubki plastikowe z wodą i kwiatami, folia
aluminiowa, kartki z bloku technicznego, ołówki (miękkie, typu
b lub 2b),

• film https://vimeo.com/42879207,
• wirtualne pianino http://makeymakey.com/piano,
• projekt z samplami na platformie Scratch

https://scratch.mit.edu/projects/117412493
• gra „Muzyczne dobble” (zamieszczona w scenariuszu). Do 

stworzenia autorskiej gry „Dobble” można wykorzystać darmo-
wy generator https://micetf.fr/symbole-commun/#additions

• minimalistyczna ankieta - uzyskanie informacji zwrotnej od
uczniów, dotyczącej wyrażenia opinii o projekcie tylko jednym
słowem - https://answergarden.ch/321697

Treści programowe (związek z podstawą programową)
Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych – 
II etap edukacyjny – klasy IV-VI; edukacja muzyczna. Treści szczegółowe:
1. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. 

Uczeń: 
1.4. poprawnie używa nazw podstawowych instrumentów muzycznych. 

2. Tworzenie wypowiedzi. Uczeń: 
2.6 tworzy proste struktury rytmiczne, sygnały dźwiękowe, swobodne 
akompaniamenty, prosty dwugłos, ilustracje dźwiękowe do scen sytu-
acyjnych, tekstów literackich i obrazów (samodzielnie i pod kierunkiem 
nauczyciela).

3. Analiza i interpretacja tekstów kultury. Uczeń:
3.1 Świadomie odbiera muzykę – słucha (słuchanie analityczne, ukie-
runkowane przez nauczyciela na wybrane cechy utworu).
3.3 określa grupy instrumentów (strunowe - smyczkowe, szarpane, 
uderzane; dęte  drewniane i blaszane; perkusyjne) i główne instru-
menty z tych grup. 

https://vimeo.com/42879207
http://makeymakey.com/piano
https://scratch.mit.edu/projects/117412493 
https://answergarden.ch/321697
https://bit.ly/dobbletool
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Przebieg zajęć:

1. Wprowadzenie w tematykę i integracja grupy:

(metoda gra dydaktyczna; forma pracy - grupowa jednolita; czas - 5 min; materiały - zestaw kart dobble dla każdej 
pary uczniów) 

Nauczyciel wyjaśnia uczniom zasady gry „Muzyczne dobble” (załącznik nr 1). 
Gra to zestaw trzynastu okrągłych kart, zawierających wyrazy związane z projektem. Wszystkie są uczniom 
znane, oprócz jednego „makey”. Każda karta jest unikalna i łączy się z innymi kartami tylko jednym wyrazem. 
Uczniowie grają w parach. Każdy z nich ma po sześć kół (leżą przed nimi odwrócone na stole - nie trzymają ich 
w ręku), jedna karta leży na stole. Na hasło start dzieci biorą jedno koło do ręki i szukają wspólnego wyrazu z ko-
łem leżącym na stole. Kto pierwszy odnajdzie wyraz, kładzie kartę na stole i bierze następną. Wygrywa osoba, 
która najszybciej pozbędzie się swoich kół. 
Warto zestawy kart skserować na kolorowych kartkach - każdy zestaw będzie inny, od razu rozpoznawalny.  Na-
uczyciel może poprosić kilkoro chętnych uczniów o wycięcie kart w domu. Rozdaje każdej parze zestaw wcze-
śniej wydrukowanych i wyciętych kart. Informuje uczniów, że mogą ją powtórzyć dwa, trzy razy. Po wykonaniu 
zadania nauczyciel zadaje uczniom pytanie: Czy na kartach gry muzycznej jest wyraz, z którym się nie spotkali-
ście? (makey - czyt. mejki). Za chwilę dowiecie się, czym jest Makey Makey...

(metoda podająca - pogadanka; forma pracy - grupowa jednolita; czas - 5 min; materiały - komputer podłączony do 
projektora) 

Nauczyciel  przekazuje informacje, dotyczące poprzednich zajęć. 
Komputer może stać się w dość łatwy sposób instrumentem muzycznym. Jednakże nasza praca z sekwencera-
mi przypominała bardziej pracę kompozytora niż wykonawcy-instrumentalisty. Układaliśmy, a więc komponowa-
liśmy sekwencje, które następnie, po wciśnięciu przycisku “start” były odgrywane automatycznie przez wirtualne 
instrumenty. Co jednak zrobić, jeśli chcemy wykorzystać brzmienia generowane przez owe wirtualne instrumen-
ty, i grać przy ich pomocy na żywo (w tzw. czasie rzeczywistym)? 
Na początku pierwszej lekcji dotyczącej programu Audiosauna wydobywaliśmy dźwięki, klikając myszą na 
wirtualne klawisze syntezatora, wyświetlonego na ekranie. Przyznać jednak trzeba, że taki sposób gry na 
wirtualnym instrumencie nie jest zbyt wygodny - można wcisnąć tylko jeden klawisz jednocześnie (więc nie 
można grać dwudźwięków lub akordów), nie da się zagrać szybszych melodii. Dlatego muzycy wykorzystu-
jący komputery korzystają najczęściej z pomocy tzw. kontrolerów. Ilustracja do ewentualnego wyświetlenia 
uczniom – załącznik nr 2.

Na niniejszej lekcji poznamy nietypowy kontroler, który nie posiada przycisków ani klawiszy. Co więcej, nie 
posiada nawet obudowy. Umożliwia jednak - przy niewielkim wkładzie pracy i wyobraźni - stworzenie własnych, 
niepowtarzalnych kontrolerów i instalacji muzycznych. Kontroler ten to Makey Makey.
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2. Część zasadnicza:

(metoda praktyczna - pokaz; forma pracy - zbiorowa jednolita; czas - 5 min; materiały - komputer podłączony do 
projektora) 

Nauczyciel odtwarza wideo, prezentujące działanie Makey Makey: https://vimeo.com/42879207
Następnie wyjaśnia zasadę działania Makey Makey (której zrozumienie potrzebne jest do dalszej pracy), wycho-
dząc od podstaw działania standardowych kontrolerów:
Zasada działania przycisków lub klawiszy w standardowych kontrolerach (w dużym uproszczeniu) jest następu-
jąca: wciśnięcie przycisku powoduje zamknięcie obwodu elektrycznego i przepływ prądu, dzięki czemu kompu-
ter “wie”, że dany przycisk został wciśnięty. Działa to na podobnej zasadzie jak włącznik światła umieszczony 
w ścianie - wciśnięcie włącznika zamyka obwód i umożliwia przepłynięcie prądu z sieci do żarówki. 
Makey Makey zamiast włącznika lub przycisków posiada metalowe styki. Aby za jego pomocą uzyskać dźwięk 
(lub - precyzyjniej - przesłać do komputera informację, że dany dźwięk ma być zagrany), również musimy 
zamknąć obwód elektryczny, łącząc podłużny styk, umieszczony w dolnej części płytki (oznaczony słowem 
“earth”) z jednym z sześciu styków oznaczonych symbolami strzałek, słowami “space” i “click”. 

Możemy to zrobić na kilka sposobów:
• łącząc styk “earth” z dowolnym innym stykiem przy pomocy kabelka (np. dołączonego do Makey Makey

kabla z tzw. krokodylkami, który można przyczepiać do dowolnych przedmiotów),
• dotykając styku “earth” i dowolnego innego styku - wtedy nasze ciało staje się przewodnikiem elektrycznym

i zamyka obwód,
• łącząc ze sobą te dwa sposoby - 

np. jedną ręką dotykamy styku “earth”, 
a drugą dotykamy kabelka, podpiętego 
do któregoś z pozostałych styków,

• do kabelka może być podłączony
dowolny inny przedmiot, który choć
w niewielkim stopniu przewodzi
prąd - np. łyżka, banan, kawałek folii
aluminiowej, ciastolina itp. - wówczas,
dotykając drugą ręką tego przedmiotu
(pierwszą ręką wciąż dotykamy styku
“earth”), również zamykamy obwód
elektryczny.
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Należy dodać, że zarówno ciało ludzkie, jak i owoce, ciastolina itp. przewodzą prąd dużo słabiej niż przedmioty 
metalowe, jednak w stopniu wystarczającym dla Makey Makey.
Możemy zatem, korzystając z rozmaitych przedmiotów podłączonych kabelkami do Makey Makey, zbudować 
własne kontrolery muzyczne, za pomocą których będzie można grać melodie lub rytmy.

(metoda praktyczna - praktycznego działania; czynna - zadań stawianym uczniom; programowana - z wykorzysta-
niem komputera; forma pracy - grupowa jednolita; czas - 50 min; materiały - dla każdej pary uczniów zestaw Makey 
Makey, dla każdego ucznia zestaw słuchawek, komputer) 

Uczniowie w grupach podłączają płytki Makey Makey do komputera za pomocą 
kabla usb. 
Uczniowie otwierają stronę http://makeymakey.com/piano/ z przykładowym 
programem - prostym samplerem z dźwiękami fortepianu. Uczniowie wydobywa-
ją dźwięki, dotykając jedną ręką styku „earth”, drugą ręką dotykając styków ze 
strzałkami oraz oznaczeniami „space” i „click”, zamykając w ten sposób obwód 
elektryczny, co zostało już wcześniej omówione. Angielskie słowo “earth”, używa-
ne wymiennie ze słowem “ground”, oznacza w tym kontekście tyle co “masa” lub 
“uziemienie”.

#SuperKoderzy / Cyfrowi DJe / Owocowo-muzyczne instalacje z kontrolerem Makey Makey

W niektórych przypadkach zdarza się, że samo dotknięcie styków ze strzałkami, “space” i “click”, bez dotyka-
nia drugą ręką styku “earth”, wystarcza aby zabrzmiał dźwięk. Dzieje się tak wówczas, gdy osoba dotykająca 
styków jest dobrze uziemiona - np. poprzez podłogę w pomieszczeniu, albo gdy przedmiot podpięty do styków 
płytki (np. duży owoc) posiada dużą pojemność elektryczną.
Po zabawie z gotowym programem – pianinem – uczniowie przechodzą do zaprogramowania w Scratchu wła-
snego instrumentu. Jeżeli nauczyciel przeprowadził z uczniami lekcję fakultatywną (nr 7) dotyczącą samplingu, 
uczniowie będą mogli wykorzystać sample nagrane podczas tej lekcji. W przeciwnym wypadku, uczniowie wy-
korzystają sample wbudowane w środowisko Scratch lub dodatkowe sample zawarte w następującym projek-
cie, który będzie można zremiksować: https://scratch.mit.edu/projects/117412493

Wstępem do programowania będzie zrozumienie sposobu, w jaki Makey Makey komunikuje się z komputerem:
Uczniowie otwierają dowolny edytor tekstu (wordpad, notatnik, word), tworzą nowy dokument, po czym dotyka-
jąc uziemienia płytki, dotykają kilkukrotnie styk “space”. Kursor w oknie edytora tekstu przesuwa się, tak samo 
jak przy naciskaniu spacji na klawiaturze. Dzieje się tak dlatego, że komputer rozpoznaje Makey Makey jako 
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Płytka Makey Ma-
key, zestaw kabli 
z krokodylkami 
oraz kabel usb do 
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Wskazówka: warto, by  
przed przeprowadzeniem 
lekcji nauczyciel podłączył 
płytki do wszystkich kompu-
terów i upewnił się, że dzia-
łają na każdym komputerze. 
Czasem występują problemy  
np. z konkretnym gniaz-
dem usb - wówczas należy 
podłączyć płytkę do innego 
gniazda.



standardową klawiaturę alfanumeryczną - czyli „myśli”, że Makey Makey jest klawiaturą. Dotykanie czterech sty-
ków w kształcie strzałek przynosi taki efekt, jak wciskanie klawiszy ze strzałkami na klawiaturze komputera, styk 
„space” to spacja, „click” to kliknięcie lewym klawiszem myszy. 
Jeżeli zatem chcemy, aby dotknięcie któregoś ze styków (np. strzałki w lewo) odtwarzało dźwięk C, musimy na-
pisać w Sctratchu program, zawierający następujące wyrażenie  warunkowe: „jeżeli klawisz >>strałka w lewo<< 
wciśnięty, odtwórz dźwięk C”.

Uczniowie logują się na swoje konta na stronie https://scratch.mit.edu/. Wspólnie z nauczycielem mogą wy-
brać kilka wariantów swojej pracy:

A. Uczniowie decydują się stworzyć „od zera” swój program w Scratchu

Uczniowie klikają „stwórz”, aby utworzyć nowy projekt i rozpoczynają pracę od skasowania wyjściowego
duszka - kotka. Następnie klikają “nowy duszek / wybierz duszka z biblioteki”. W bibliotece duszków klikają
kategorię “motyw / music”. Każdy z duszków mieszczących się w tej kategorii posiada wbudowane sam-
ple danego instrumentu. Po wybraniu jednego z duszków, sample można odsłuchać klikając na duszka (1),
po czym klikając zakładkę “dźwięki” (2). Wybierając symbol głośnika z nazwą sampla (3), można zobaczyć
wykres jego fali dźwiękowej i odtworzyć go klikając znajomy trójkątny przycisk “play” (4).

B. Jeśli nauczyciel i uczniowie decydują się skorzystać z gotowego projektu z samplami

Uczniowie otwierają projekt https://scratch.mit.edu/projects/117412493/. Następnie klikają “zajrzyj do
środka”, po czym klikają “remiks”. W projekcie tym znajdą duszki i sample przygotowane specjalnie z myślą
o #SuperKoderach. Po kliknięciu dowolnego duszka, można przesłuchać sample do niego przypisane – jest
to opisane w punkcie A, powyżej.

#SuperKoderzy / Cyfrowi DJe / Owocowo-muzyczne instalacje z kontrolerem Makey Makey
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C. Jeśli zrealizowano Lekcję 7 (fakultatywną) dotyczącą nagrywania własnych sampli, uczniowie tworzą
nowego duszka o dowolnym wyglądzie

Następnie należy załadować do Scratcha sample nagrane na ostatniej lekcji. 
Zaznaczywszy duszka, uczniowie klikają zakładkę „Dźwięki” i wybierają symbol 
folderu „wczytaj dźwięk z pliku”. Wybierają pierwszy sampel z dysku komputera 
i klikają przycisk “otwórz”. 
Czynności należy powtórzyć, dodając do duszka sześć wybranych sampli. Gdy 
pliki wav są załadowane, można przejść do kolejnego etapu.

Gdy uczniowie zdecydowali się, z których duszkiem i brzmieniem którego instrumentu chcą pracować (czyli 
wybrali opcję A, B lub C), przechodzimy do programowania skryptu, który pozwoli na odgrywanie sampli za 
pomocą Makey Makey.
Program będzie zawierał sześć skryptów, po jednym dla każdego styku płytki. Przypomnijmy: przykładowo, dla 
dźwięku C skrypt ma wykonywać następujący warunek: :”jeżeli klawisz >>strzałka w lewo<< wciśnięty, odtwórz 
dźwięk C”
Skrypt dla pierwszego dźwięku będzie wyglądał następująco:

#SuperKoderzy / Cyfrowi DJe / Owocowo-muzyczne instalacje z kontrolerem Makey Makey
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i gdzie zapisali efekty swojej 
pracy.
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Skrypt uruchamiany jest poprzez wciśnięcie zielonej flagi. Kod wewnątrz pętli “zawsze” jest wykonywany przez 
cały czas. Wewnątrz pętli znajduje się wyrażenie warunkowe “jeżeli - to”. W fioletowym klocku “zagraj dźwięk” 
uczniowie wybierają nazwę sampla (1), który ma zabrzmieć (nazwa będzie się różnić zależnie od wybranego 
duszka lub od nazw sampli załadowanych do Scratcha przez uczniów). Klocek “czekaj aż” (2) pozwala zapo-
biec szybkiemu powtarzaniu sampla przy wciśnięciu klawisza na dłużej - uczniowie mogą sprawdzić, jak skrypt 
zachowuje się bez tego fragmentu kodu.
Następnie uczniowie duplikują powyższy skrypt pięciokrotnie. W każdej z kopii w klocku “klawisz naciśnięty” 
wybierają klawisz odpowiadający kolejnym stykom Makey Makey oraz kolejny sampel - dźwięk (c, d, e, f, g oraz 
a;). W ostatniej kopii skryptu należy zamienić klocek “klawisz naciśnięty” na “wciśnięty klawisz myszy” - styk na 
płytce Makey Makey oznaczony słowem “click” imituje wciśnięcie lewego klawisza myszy, stąd ta zmiana.
Jeśli uczniowie zdecydowali się na wybór wbudowanych w Scratcha duszków przedstawiających instrumen-ty 
perkusyjne, każdy z duszków posiada brzmienie tylko jednego instrumentu. Wówczas należy wstawić kilka 
duszków, i dla każdego z nich napisać tylko jeden skrypt, uruchamiający brzmienie danego instrumentu. 

Po wykonaniu zadania uczniowie upubliczniają i prezentują swoje projekty. Koledzy mogą „zajrzeć” do ich 
skryp-tów. 

(metoda praktyczna - praktycznego działania, czynna - zadań stawianym uczniom; programowana - z wykorzysta-
niem komputera; forma pracy - grupowa jednolita; czas - 10 min; materiały - dla każdej pary uczniów zestaw Ma-key 
Makey, dla każdego ucznia zestaw słuchawek, komputer, owoce i przedmioty przewodzące prąd typu: sztućce, 
banany, kiwi, plastikowe kubeczki z wodą, plastikowe kubeczki z wodą i kwiatami, kartki z bloku technicznego, folia 
aluminiowa - wybór uczniów) 

Nauczyciel informuje uczniów o ostatnim zadaniu. To będzie zbudowanie własnego “interfejsu użytkownika” - 
czyli podłączenie do płytki Makey Makey za pomocą kabli krokodylkowych dowolnych przedmiotów przewodzą-
cych prąd. 
Uczniowie wybierają dowolne przedmioty i układają je w sposób, który umożliwi im granie melodii lub rytmów. 
Pomysły na realizacje tej części lekcji można zaczerpnąć z zamieszczonego wcześniej wideo lub dziesiątek 
innych filmów i zdjęć zamieszczonych w internecie (źródło - filmy You Tube - Makey Makey). Na tym etapie liczy 
się przede wszystkim własna inwencja i wyobraźnia uczniów.
Uczniowie wybierają materiały i w parach tworzą własne „dziwne” instrumenty. 

3. Podsumowanie i ewaluacja.

(metoda praktyczna - pokaz; programowana - z użyciem komputera; forma pracy - grupowa, zbiorowa jednolita; czas 
- 15 min.; materiały - zestaw Makey Makey, komputery)

Każda z par prezentuje swój „instrument”.

Nauczyciel informuje uczniów o istniejących gotowych aplikacjach muzycznych, współgrających 
z Makey Makey:
· bębny http://makeymakey.com/bongos/
· bębny https://elgaragehub.com/MakeyMakeyOfflineApps/drums/index.html
· efekty dźwiękowe http://ronwinter.tv/drums.html

Uczniowie wybierają jedną z nich, podłączają Makey Makey i eksperymentują.
Nauczyciel wspólnie z uczniami podsumowuje lekcje. Uczniowie również wyrażają swoje opinie na temat 
projektowego spotkania.
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#SuperKoderzy
www.superkoderzy.pl
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Cyfrowi DJe
 Autor: 2Ya`Za[VM�*`I\SZRP��(SLRZHUKYH�:JOVLU�2HTPǉZRH

Lekcja 1: 
Sekwencer rytmiczny  
– wprowadzenie

7VaUHUPL�WVKZ[H^V^LNV�UHYaǇKaPH�^`RVYa`Z[`^HULNV�^�^PLS\�WYVNYHTHJO�KV�WYVK\RJQP�
T\a`RP���ZLR^LUJLYH��HUN��ZLX\LUJLY���7VaUHUPL�WVKVIPLǉZ[^�TPǇKa`�aHWPZLT�U\[V^`T�
a programowaniem sekwencji, poprzez próby praktyczne (szkolne instrumenty perkusyj-
UL��P�ILaWVǋYLKUPL�WVY}^UHUPL��

*LSL�aHQǇǅ! 
<JaLǉ!
� UHa`^H�^HY[VǋJP�U\[�P�WH\a�
� gra na instrumentach perkusyjnych rytmy wyznaczone ósem-

RHTP�P�WH\aHTP�}ZLTRV^`TP�
� [^VYa`�ZJOLTH[`�^�ZLR^LUJLYaL�Y`[TPJaU`T�
� KVZ[YaLNH�WVKVIPLǉZ[^H�aHWPZ\�T\a`JaULNV�KV�RVK\��^�ZLU-

ZPL�QǇa`RH�WYVNYHTV^HUPH���
� ^PL��QHRǃ�YVSǇ�VKNY`^H�aUHR�YLWL[`JQP�

7VQǇJPH�RS\JaV^L!
ĺ rytm   ĺ metrum   ĺ sekwencer   ĺ takt    
ĺ�^HY[VǋJP�U\[�P�WH\a���ĺ partytura   ĺ repetycja/powtórzenie   
ĺ metronom    ĺ kod   ĺ programowanie

4H[LYPHé`�WVTVJUPJaL!
� IPHéL�RHY[RP�MVYTH[\�(������Za[����
� PUZ[Y\TLU[`�WLYR\Z`QUL�
� TL[YVUVT��TVǏUH�^`RVYa`Z[Hǅ�UHYaǇKaPL�VU�SPUL� 

http://simple.bestmetronome.com��
� sekwencer rytmiczny on-line  

https://musiclab.chromeexperiments.com/Rhythm
� wydrukowane zapisy nutowe rytmu oraz sekwencji rytmicz-

ULQ���WV���Za[��
� RYLKRP�
� WYVQLR[VY�P�[HISPJH��TVUP[VY�RVTW\[LYH��

*aHZ�UH�YLHSPaHJQǇ�aHQǇǅ!����TPU����NVKaPUH�SLRJ`QUH�

Metody pracy:
� 7VKHQǃJH!�YVaTV^H�RPLYV^HUH�
� 7YHR[`JaUH!�WVRHa��TL[VKH�WYHR[`JaULNV�KaPHéHUPH�
� *a`UUH!�aHKHUPH�Z[H^PHUL�\JaUPVT�
� 7YVNYHTV^HUH!�\Ǐ`JPL�RVTW\[LYH�

;YLǋJP�WYVNYHTV^L��a^PǃaLR�a�WVKZ[H^ǃ�WYVNYHTV^ǃ�
7VKZ[H^H�WYVNYHTV^H�RZa[HéJLUPH�VN}SULNV�KSH�ZaR}é�WVKZ[H^V^`JO�¶�
00�L[HW�LK\RHJ`QU`�¶�RSHZ`�0=�=0"�LK\RHJQH�T\a`JaUH��;YLǋJP�ZaJaLN}éV^L!
��� 6KIP}Y�^`WV^PLKaP�P�^`RVYa`Z[HUPL�aH^HY[`JO�^�UPJO�PUMVYTHJQP��

<JaLǉ! 
�����:[VZ\QL�WVKZ[H^V^L�WVQǇJPH�T\a`JaUL��TLSVKPH��HRVTWHUPHTLU[��
Y`[T��KǍ^PǇR���HRVYK��NHTH��[LTWV�� 
�����VKJa`[\QL�P�aHWPZ\QL�LSLTLU[`�UV[HJQP�T\a`JaULQ��UHa^`�ZPLKTP\�
KǍ^PǇR}^�NHT`�VYHa�PJO�WVéVǏLUPL�UH�WPǇJPVSPUPP��RS\Ja�^PVSPUV^ �̀�aUHRP�
NYHÄJaUL�WPǇJP\�^HY[VǋJP�Y`[TPJaU`JO�U\[�P�WH\a��WVKZ[H^V^L�VaUH-
JaLUPH�TL[Y`JaUL��HNVNPJaUL��K`UHTPJaUL�P�HY[`R\SHJ`QUL���

��� ;̂ VYaLUPL�^`WV^PLKaP��<JaLǉ! 
�����.YH�UH�PUZ[Y\TLU[HJO�aL�Zé\JO\�P�a�^`RVYa`Z[HUPLT�U\[��ZVSV�P�^�aL-
ZWVSL��TLSVKPL��ZJOLTH[`�Y`[TPJaUL��WYVZ[L�\[^VY`�P�HRVTWHUPHTLU[`�
�\JaLǉ�NYH�UH�QLKU`T�S\I�RPSR\�PUZ[Y\TLU[HJO��KV�^`IVY\!�ÅL[�WYVZ[ �̀�
PUZ[Y\TLU[�RSH^PZaV^ �̀�Ka^VURP��PUZ[Y\TLU[HYP\T�WLYR\Z`QUL�6YɈH��� 
�����;̂ VYa`�WYVZ[L�Z[Y\R[\Y`�Y`[TPJaUL��Z`NUHé`�KǍ^PǇRV^L��Z^VIVKUL�
HRVTWHUPHTLU[ �̀�WYVZ[`�K^\NéVZ��I\YKVU��UHNéVZ���PS\Z[YHJQL�KǍ^PǇRV-
^L�KV�ZJLU�Z`[\HJ`QU`JO��[LRZ[}^�SP[LYHJRPJO�P�VIYHa}^��ZHTVKaPLSUPL�
P�WVK�RPLY\URPLT�UH\Ja`JPLSH���

��� (UHSPaH�P�PU[LYWYL[HJQH�[LRZ[}^�R\S[\Y �̀�<JaLǉ! 
�����Ǌ^PHKVTPL�VKIPLYH�T\a`RǇ�¶�Zé\JOH��Zé\JOHUPL�HUHSP[`JaUL��\RPL-
Y\URV^HUL�WYaLa�UH\Ja`JPLSH�UH�^`IYHUL�JLJO`�\[^VY\���� 
�����PU[LYWYL[\QL��NYH��\[^VY`�aNVKUPL�aL�^ZRHa}^RHTP�^`RVUH^Ja`TP�
umieszczonymi w nutach.

Cyfrowi DJe

Lekcja 6 i 7:
Tworzymy swoje midi kontrolery!  

Autorzy: Aleksandra Schoen-Kami!ska, Joanna Apanasewicz

Poznanie mo"liwo#ci wej#$ literowych Makey Makey. %&czenie kontrolera 
Makey Makey z prostym samplerem. Programowanie skryptów i budowanie 
w'asnych kontrolerów muzycznych. Interdyscyplinarne spojrzenie na kontrolery 
muzyczne poprzez poznanie zasad fizyki (przewodniki, obwody zamkni(te). 

Cele zaj($:
Ucze!:
• poznaje mo"liwo#ci wykorzystania dodatkowych zworków 

literowych kontrolera Makey Makey, 
• $%czy kontroler Makey Makey z prostym samplerem interaktyw-

nym w postaci wykonanego przez siebie instrumentu muzycz-
nego, 

• programuje skrypty w Scratchu wykorzystuj%c modu$ Makey 
Makey z wykorzystaniem sampli,

• buduje w$asny kontroler muzyczny na osiem d&wi'ków, 
• Rozbudza swoj% kreatywno#( podczas tworzenia w$asnego 

muzycznego kontrolera,
• rozwija kompetencje spo$eczne poprzez umiej'tno#( pracy 

w grupie

Poj(cia kluczowe:
ĺ kontroler zewn'trzny ĺ kontroler muzyczny  
ĺ obwód zamkni'ty ĺ Makey Makey ĺ przewodniki ĺ sample  
ĺ programowanie ĺ zworki literowe ĺ gama C-dur  
ĺ nazwy literowe d&wi'ków

Materia'y pomocnicze:
• Zakodowany utwór „Panie Janie” (za$%cznik nr 1),
• zakodowana informacja dla ka"dej pary/trójki uczniów (za$%cz-

nik nr 2), 
• zakodowany utwór „)abka ma$a” (za$%cznik nr 3),
• tarcza do oceny projektu (za$%cznik nr 4), 
• pinezki lub ma$e naklejki do tarczy z ocen%, 
• komputery, 
• komputer pod$%czony do projektora dla nauczyciela,
• s$uchawki (dla ka"dego z uczniów), rozga$'ziacze do s$ucha-

wek,
• p$ytki Makey Makey wraz z kabelkami po$%czeniowymi, ka-

belkami m'sko-m'skimi i kablami usb (po jednym komplecie 
na par'/troje uczniów), 

• w zale"no#ci od wyboru instrumentu materia$y potrzebne 
do jego wykonania. Tu podano materia$y do wykonania pia-
ninka: plastikowe du"e widelce lub $y"ki (8 sztuk), pokrywka 
od pude$ka na buty, folia aluminiowa, rolka po r'czniku papie-
rowym, pistolet i klej „na ciep$o”, 

• wirtualne pianino na 6 d&wi'ków 
https://apps.makeymakey.com/piano/ 

• wirtualne pianino  
https://ericrosenbaum.github.io/MK-1/ 

• projekt Scratch pianino https://scratch.mit.edu/pro-
jects/324522029/ 

• projekt Scratch gitara elektryczna  
https://scratch.mit.edu/projects/554181334/ 

• film instrukta"owy #Superkoderski warsztat z Makey Makey 
(cz.2), jak wykona( pianino i pod$%czy( do projektu w Scratch 
https://youtu.be/QOJ8crACgk8?t=5044 

• Poradnik Joanny Apanasewicz pt. „Poradnik i scenariusze 
dla koduj%cych nauczycielek i nauczycieli*– Makey Makey”, 
poradnik napisany w ramach projektu Zaprogramuj Przysz$o#(, 
Warszawa 2018,  
https://zaprogramujprzyszlosc.edu.pl/uploaded_fi-
les/154090558487_zp-makey-makey-digital-2018–10–30.pdf 

• skrócony link w/w poradnika  
https://tiny.pl/9xl8d 

• instrukcja wykonania gitary 
 https://tiny.pl/9xd73 

Metody pracy:
• Podaj%ca: rozmowa kierowana, rozmowa swobodna,
• Praktyczne: pokaz, metoda praktycznego dzia$ania,
• Czynna: zada! stawianych uczniom,
• Programowana: u"ycie komputera.

Czas na realizacj( zaj($:
2 godziny lekcyjne (90 min.) 

Tre#ci programowe (zwi&zek z podstaw& programow&)
Podstawa programowa kszta$cenia ogólnego dla szkó$ podstawo-
wych*– II etap edukacyjny*– klasy IV–VIII. Tre#ci szczegó$owe:

I.  Indywidualna i zespo$owa ekspresja muzyczna. W zakresie gry 
na instrumentach. Ucze!:
1) gra na instrumentach ze s$uchu lub/i przy pomocy nut 

(w zespole lub/i solo) na jednym lub kilku instrumentach 
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Przebieg zaj($

1. Wprowadzenie w tematyk( i integracja grupy

(forma pracy!– grupowa jednolita; czas!– 10 min; materia"y!– jeden zestaw Makey Makey, gotowa aplika-
cja pianino na 6 d#wi$ków, wydrukowany zapis zakodowanego utworu „Panie Janie”)

Nauczyciel przekazuje informacje, dotycz%ce poprzednich zaj'(: 

Na poprzednim spotkaniu poznali#my mo"liwo#ci p$ytki Makey Makey. To nietypowy kontroler, który nie posiada 
przycisków ani klawiszy, co wi'cej, nie posiada nawet obudowy, umo"liwia jednak*– przy niewielkim wk$adzie 
pracy i wyobra&ni*– stworzenie w$asnych, niepowtarzalnych kontrolerów. Zaprogramowali#my instrumenty 
w Scratchu i pod$%czyli#my do p$ytki. Dzi'ki niej poznali#my zasady dzia$ania kontrolerów muzycznych. 

Nauczyciel otwiera stron' http://makeymakey.com/piano/, prosi ch'tnych uczniów, by pod$%czyli Makey 
Makey do komputera, chwycili przewody krokodylkowe i przewód z uziemieniem. Jedna osoba zagra utwór 
„Panie Janie” na d$oniach kolegów. 

melodycznych (do wyboru np. flet pod$u"ny, fla"olet /flecik 
polski/, pianino, keyboard, gitara, dzwonki, metalofon, ksy-
lofon i inne) oraz perkusyjnych niemelodycznych:
a) schematy rytmiczne, 
b) melodie, 
c) proste utwory,
d) akompaniamenty,

2) tworzy z pomoc% nauczyciela i samodzielnie:
a) swobodny akompaniament rytmiczny i melodyczny.

3) improwizuje oraz tworzy*– pod kierunkiem nauczyciela 
lub/i samodzielnie*– ró"norodne wypowiedzi muzyczne 
wed$ug ustalonych zasad, z u"yciem dost'pnych lub wyko-
nanych przez siebie instrumentów.

II. Kultura muzyczna, narodowe i #wiatowe dziedzictwo kulturowe. 
Ucze!:
1) uczestniczy w tworzeniu artystycznych projektów edukacyj-

nych o charakterze interdyscyplinarnym (równie" z wykorzy-
staniem technologii informacyjnej).

Podstawa programowa kszta$cenia ogólnego dla szkó$ podstawo-
wych*– II etap edukacyjny*– klasy IV–VIII, informatyka:
I.  Rozumienie, analizowanie i rozwi%zywanie problemów. Ucze!:

1) formu$uje i zapisuje w postaci algorytmów polecenia sk$ada-
j%ce si' na:
a) sterowanie robotem lub obiektem na ekranie;

2) w algorytmicznym rozwi%zywaniu problemu wyró"nia 
podstawowe kroki: okre#lenie problemu i celu do osi%gni'-
cia, analiza sytuacji problemowej, opracowanie rozwi%-
zania, sprawdzenie rozwi%zania problemu dla przyk$ado-
wych danych, zapisanie rozwi%zania w postaci schematu 
lub programu.

II. Programowanie i rozwi%zywanie problemów z wykorzystaniem 
komputera i innych urz%dze! cyfrowych. Ucze!:
1)  projektuje, tworzy i zapisuje w wizualnym 

j'zyku programowania:
a) pomys$y historyjek i rozwi%zania problemów, w tym pro-

ste algorytmy z wykorzystaniem polece! sekwencyjnych, 
warunkowych i iteracyjnych oraz zdarze!,

b) prosty program steruj%cy robotem lub innym obiektem 
na ekranie komputera; 
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(metoda podaj%ca!– pogadanka, zada& stawianych uczniom; forma pracy!– grupowa jednolita; czas!– 10 
min; materia"y dla ka'dej pary/trójki uczniów, p"ytka Makey Makey, przewody krokodylkowe oraz prze-
wody m$sko-m$skie) 

Na dzisiejszych zaj'ciach poznamy kolejne mo"liwo#ci Makey Makey. Wiemy ju", "e mo"emy wybrzmie( 6 
d&wi'ków, gdy pod$%czymy przewody pod styki czterech strza$ek, spacji i styku click. 

Nauczyciel prosi uczniów o odwrócenie p$ytki. 

Od spodu na p$ytce znajduje si' wej#cie na kabel USB typu mini B oraz cztery zworki. Wszystkie zworki maj% 
wej#cia na cienkie przewody po$%czeniowe tzw. m'sko-m'skie. Po odwróceniu p$ytki, po lewej stronie mamy 
zwork' z wyj#ciami klawiszy W, A, S, D, F, G, po prawej*– wyj#cia do pod$%czenia myszy, a u do$u po przeciwnej 
stronie wej#cia mini B znajduje si' zworka z wyj#ciem uziemienia. 

I w$a#nie zworka z wyj#ciami klawiszy W, A, S, D, F, G da nam mo"liwo#ci zwi'kszenia ilo#ci d&wi'ków 
w naszym instrumencie. 

Nauczyciel na swoim komputerze uruchamia aplikacj' https://ericrosenbaum.github.io/MK-1/ 

Wykorzystuj%c gotow% aplikacj' pianina, pod$%czcie Makey Makey. Na klawiszach pianina jest zawarta infor-
macja, które klawisze podpi%( do odpowiednich styków i wej#( literowych. W tej aplikacji mo"na podpi%( 11 
d&wi'ków. Wy wykorzystajcie tylko 8 d&wi'ków gamy C-dur (od strza$ki w lewo do litery S). Wykorzystajcie 
przewody krokodylkowe i m'sko-m'skie. W przypadku pod$%czenia przewodów m'sko-m'skich musimy 
do metalowej ko!cówki podpi%( przewód krokodylkowy. U$ó"cie przewody w taki sposób, by uzyska( d&wi'ki 
gamy C-dur. Chwy(cie przewody i graj%c na swych d$oniach sprawd&cie, czy dobrze je pod$%czyli#cie.

2. Cz(#$ zasadnicza

(metoda praktyczna!– pokaz; forma pracy!– grupowa jednolita; czas!– 10 min; materia"y!– komputer pod-
"%czony do projektora, komputery dla uczniów, zestawy Makey Makey) 

Nauczyciel informuje uczniów o zaprogramowaniu skryptu o#miu d&wi'ków pianina (lub innego wybranego 
instrumentu) w programie Scratch z wykorzystaniem rozszerzenia Makey Makey. 
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Zalologujcie si' na swoje konta na stronie https://scratch.mit.edu, kliknijcie przycisk „stwórz” i rozpocznijcie 
prac' od skasowania wyj#ciowego duszka*– kotka. Nast'pnie kliknijcie „nowy duszek/wybierz duszka z biblio-
teki” (1). W bibliotece duszków wybierzcie kategori' „motyw/music”. Ka"dy z duszków mieszcz%cych si' w tej 
kategorii posiada wbudowane sample danego instrumentu.

Uwaga! W bibliotece duszków nie ma pianina. Mo"ecie wybra$ radio i z wbudowanych sampli wybra$ 
d)wi(ki pianina. 

Po wyborze duszka (1) i sceny (2) musimy wybra( rozszerzenie Makey Makey (3). Dzi'ki niemu bardzo szybko 
utworzymy skrypt dla naszego instrumentu.

Nie ma przyj'tej zasady, jakie powinni#my wybra( klawisze. W tym skrypcie wykorzystamy klawisze literowe 
oraz dwa klawisze strza$ek. Im w$a#nie przypiszemy d&wi'ki. Aby wybra( d&wi'ki pianina, musimy klikn%( 
w zak$adk' „d&wi'ki”, usun%( z lewego paska d&wi'ki przypisane radiu, klikn%( w przycisk „wybierz d&wi'k”. 
Pojawi si' okno z bibliotek% d&wi'ków. Wpisujemy w wyszukiwark' „piano” i wybieramy d&wi'k C Piano.
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Nast'pnie przechodzimy do zak$adki „skrypt”. Dla ka"dego d&wi'ku tworzymy podobny blok. Wykorzystujemy:

• zielony klocek z rozszerzania Makey Makey. Wybieramy po kolei „kiedy naci#ni'to klawisz...”, (w, a, s, d, 
f, g, strza$ka w gór', strza$ka w dó$), (uwaga*– uczniowie mog' d&wi'ki przypisa( do innych klawiszy*– to ich 
wybór), 

• fioletowy klocek z zasobów „d)wi(ki”. +%czymy w blok i wybieramy po kolei d&wi'ki: C Piano, D Piano, E 
Piano, F Piano, G Piano, A Piano, B Piano (zwró(my uwag' uczniów, "e d&wi'k B to H), C2 Piano (uwaga*– 
uczniowie mogli wybra( inny instrument, wówczas nazwy d&wi'ków b'd% inne np. C Guitar), 

• pomara!czowy klocek z „kontroli”*– „czekaj 0.1 sekund”. Interwa$ czasowy 0.1 jest konieczny, by unikn%( 
podwójnego d&wi'ku. Mo"e si' zdarzy( taka sytuacja, "e ucze! przypadkowo dotknie i zagraj% równocze-
#nie dwa d&wi'ki. Interwa$ spowoduje „oddzielenie” d&wi'ku. 
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W ten sposób stworzyli#my proste pianino.

Uczniowie sprawdzaj% zaprogramowane d&wi'ki, odgrywaj%c je po kolei za pomoc% wybranych klawiszy na kla-
wiaturze komputera. 

(metoda praktyczna!– praktycznego dzia"ania; czynna!– zada& stawianym uczniom; programowana!– 
z wykorzystaniem komputera; forma pracy!– grupowa jednolita; czas!– 45 min; materia"y!– dla ka'dej 
pary/trójki uczniów zestaw Makey Makey, dla ka'dego ucznia zestaw s"uchawek, komputer, materia"y 
do wykonania samplera: folia aluminiowa, pokrywka od pude"ka na buty, osiem palstikowych widelców/
"y'ek, klej „na ciep"o”, rolka po papierowym r$czniku) 

Nauczyciel rozdaje uczniom zadanie*– kartk' z kodem (po rozszyfrowaniu tekst brzmi „Na zaj'ciach wykonamy 
jeszcze swoje w'asne midi kontrolery”).
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#SuperKoderzy / Cyfrowi DJe / Tworzymy swoje midi kontrolery!

Nauczyciel w$%cza instrukcj' filmow% jak wykona( pianinko, które b'dzie samplerem 
https://youtu.be/QOJ8crACgk8?t=5044. Uczniowie krok po kroku wykonuj% zadanie.  

1. Ka"d% $y"k' lub widelec oklejamy od spodu foli% aluminiow%, zostawiaj%c na ko!cach kawa$ki folii, do 
których przyczepimy krokodylki*– to b'd% klawisze. 

2. Pokrywk' od butów pokrywamy z wierzchu foli%*– to b'dzie nasze uziemienie.

3. Sztu(ce przyklejamy do rolki po r'czniku papierowym tak, aby lekko wisia$y nad pokrywk%. 

4. Pod$%czamy krokodylki do $y"ek, a uziemienie do folii na pokrywce. 

5. Uruchamiamy program w Scratchu i przyczepiamy kable wed$ug instrukcji. 

6. Aby zagra( na takim pianinie, nie trzeba trzyma( uziemienia, gdy" $y"ka styka si' z foli% na pokrywce, a ta 
jest pod$%czona do uziemienia*– daje nam to zamkni'cie obwodu, a tym samym wywo$uje okre#lon% reakcj' 
d&wi'kow%. 
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3. Podsumowanie i ewaluacja

(metoda praktyczna!– pokaz, programowana!– z u'yciem komputera; forma pracy!– grupowa, zbiorowa 
jednolita; czas!– 10 min.; materia"y!– zestaw Makey Makey, komputery)

Nauczyciel rozdaje uczniom zapis literowy utworu „)abka ma$a”.

Ka"da z par/trójek zaprezentuje wykonany przez siebie „instrument”, graj%c utwór „)abka ma$a” w oparciu 
o zapis literowy. 

(metoda podaj%ca!– rozmowa kierowana i swobodna, forma pracy!– zbiorowa jednolita; 5 min.; mate-
ria"y!– tarcza przypi$ta do tablicy/gazetki i kolorowe pinezki lub drobne samoprzylepne naklejki) 

Nauczyciel informuje uczniów o zako!czeniu projektu „Cyfrowi DJe”, podsumowuje go z uczestnikami. 

Dzi'ki poznanym narz'dziom cyfrowym znale&li#my zwi%zki muzyki z programowaniem. Wiemy, "e muzyka to 
nie tylko nuty, ale tak"e inne kody. Poznali#my sekwencery. Dzi'ki programowi Audacity umiemy nagrywa( 
i edytowa( sample. Wiecie, czym jest elektroniczna p$ytka Makey Makey. Wisienk% na muzycznym torcie by$y 
projekty stworzone w Scratchu i Wasze pianinowe midi kontrolery.

Nauczyciel razem z uczniami rozmawia o projekcie, wykorzystanych narz'dziach i zadaniach wykonanych przez 
nich samych. O tym, co wed$ug nich by$o $atwe, trudne, ciekawe, ma$o interesuj%ce. Uczniowie mog% równie" 
poda( co im si' nie podoba$o, co chcieliby zmieni(. Nauczyciel prosi uczniów o dokonanie oceny projektu, 
uwzgl'dniaj%c skal' na tarczy zaprezentowanej na tablicy. 
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Uwagi/alternatywy:

Wykonanie zdj'( oraz filmów z zaj'( b'dzie wspania$% pami%tk% oraz doskona$ym materia$em promocyjnym 
na stronie projektu oraz stronie szko$y. 

Poradnik Joanny Apanasewicz „Makey Makey” mo"e sta( si' &ród$em inspiracji dla uczniów i tematem kolej-
nych ju" pozaprojektowych spotka!, do czego bardzo zach'camy!

Na zako!czenie prezentujemy zdj'cia jeszcze innego, bardziej powi%zanego z plastyk%, sposobu wykorzystania 
p$ytki „Makey Makey”. Zdj'cia pokazuj% zaj'cia w ramach #cie"ki DJe, przeprowadzone w Niepublicznej Szkole 
Podstawowej Specjalnej im. O. A. Kordeckiego w Cz'stochowie, pod kierunkiem pani Iwony Nowakowskiej. 
Uczniowie prezentuj% przygotowan% kompozycj' pt.: „Muzyczne malowanie z Makey Makey”. Na wcze#niej-
szych zaj'ciach uczestnicy opracowali program w Scratchu, wykorzystuj%c wcze#niej nagrane d&wi'ki, które 
dopasowali do ka"dego p'dzla. Po uruchomieniu programu, w trakcie malowania s$yszeli utwory muzyczne. 
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