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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 perkusyjne) i bezpośrednie porównanie.

Cele zajęć:
Uczeń:
•
nazywa wartości nut i pauz,
•
gra na instrumentach perkusyjnych rytmy wyznaczone ósemkami i pauzami ósemkowymi,
•
tworzy schematy w sekwencerze rytmicznym,
•
dostrzega podobieństwa zapisu muzycznego do kodu (w sensie 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 rytmicznej - 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 oznaczenia metryczne, agogiczne, dynamiczne i artykulacyjne).
2.
Tworzenie wypowiedzi. Uczeń:
2.4. Gra na instrumentach ze słuchu i z wykorzystaniem nut (solo i w zespole) 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 dźwiękowe 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, ukierunkowane przez nauczyciela na wybrane cechy utworu).
3.7. interpretuje (gra) utwory zgodnie ze wskazówkami wykonawczymi
umieszczonymi w nutach.
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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 pierwszej 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 sekwencera 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. sekwencerów. 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 odgrywanych 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 wysokość 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 zaawansowane 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.
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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 instrumentów 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 metronom i uczniowie odtwarzają dźwiękogestami ten sam schemat rytmiczny.
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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.
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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; programowanie prostej melodii w sekwencerze zaprogramowanym w Scratchu; poszukiwanie 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 sensie 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 (załącznik 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 instrumentach, 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 oznaczenia metryczne, agogiczne, dynamiczne i artykulacyjne).
2.
Tworzenie wypowiedzi. Uczeń:
2.4. Gra na instrumentach ze słuchu i z wykorzystaniem nut (solo i w zespole) 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 dźwiękowe 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, ukierunkowane przez nauczyciela na wybrane cechy utworu).
3.7. interpretuje (gra) utwory zgodnie ze wskazówkami wykonawczymi
umieszczonymi w nutach.
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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 melodyczny?” 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 rozmieszczenie 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 programowania 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 szarych 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 powyższej sekwencji wygląda następująco:
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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 - poruszenie niebieskim suwakiem w stronę biegnącego ludzika przyspiesza odtwarzanie, w stronę idącego ludzika - spowalnia. 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 “metronom 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 jednolita 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 komputerowemu 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 modułów z instrukcjami.
Dzięki wiedzy zdobytej podczas zajęć ze Scratcha, uczniowie powinni zrozumieć działanie następującego programu 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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Lekcja 3 i 4:

Sekwencer zaawansowany - część 1

Programowanie sekwencji melodycznych dzięki narzędziom online’owym - program Audiosauna. Tworzenie różnorodnych melodii z wykorzystaniem różnych wartości rytmicznych,
różnych wysokości dźwięków (bez ograniczeń do dźwięków skali c-dur), o wybranej długości. Zapisywanie kilku melodii, które będą odtwarzane równolegle z różnych ścieżek.

Cele zajęć:
Uczeń:
•
nazywa wartości nut i pauz,
•
nazywa dźwięki gamy c-dur,
•
odczytuje zapis nutowy,
•
tworzy pojedynczą melodię w zaawansowanym sekwencerze
melodycznym,
•
wie, jaką rolę odgrywa znak repetycji,
•
poznaje zapis wielościeżkowy jako odzwierciedlenie partytury,
•
poznaje pianolę - pierwszy sekwencer - elektromechaniczny instrument wynaleziony w początkach XX wieku,
•
dostrzega podobieństwa zapisu muzycznego do kodu (w sensie
języka programowania).
Pojęcia kluczowe:
→ pętla, zapętlenie → repetycja
→ ścieżka, zapis wielościeżkowy
→ gama c-dur → takt

→ szesnastka
→ partytura → pianola

Materiały pomocnicze:
•
krzyżówka i karta odpowiedzi (załącznik do niniejszej lekcji).
Darmowy generator:
https://www.krzyzowki.edu.pl/generator.php
•
projektor lub tablica multimedialna, lub większy ekran komputerowy
•
słuchawki przy każdym stanowisku,
•
film (fragment)
https://www.youtube.com/watch?v=07krQ661fok
•
sekwencer zaawansowany
http://www.audiosauna.com/studio/

Metody pracy:
•
Podająca: rozmowa kierowana, objaśnienie,
•
Praktyczna: pokaz, metoda praktycznego działania,
•
Czynna: zadania stawiane uczniom,
•
Eksponująca: film,
•
Programowana: użycie komputera.
Czas na realizację zajęć: 90 minut (2 godziny lekcyjne)
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 oznaczenia metryczne, agogiczne, dynamiczne i artykulacyjne).
2.
Tworzenie wypowiedzi. Uczeń:
2.4. Gra na instrumentach ze słuchu i z wykorzystaniem nut (solo i w zespole) 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 dźwiękowe 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, ukierunkowane przez nauczyciela na wybrane cechy utworu).
3.7. interpretuje (gra) utwory zgodnie ze wskazówkami wykonawczymi
umieszczonymi w nutach.
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Przebieg zajęć:
1. Wprowadzenie w tematykę i integracja grupy:			
(metoda - zadań stawianym uczniom, podająca - rozmowa kierowana; forma pracy - grupowa jednolita, zbiorowa
jednolita; czas - 5 minut; materiały - krzyżówka tematyczna dla każdej grupy, jedna karta odpowiedzi do samokontroli
powieszona na tablicy)

Nauczyciel prosi uczniów o dobranie się w pary. Rozdaje krzyżówki tematyczne. Uczniowie rozwiązują je i dokonują samokontroli. Odczytują hasło SEKWENCER.
Nauczyciel zadaje pytania: Jakie sekwencery już poznaliśmy? (rytmiczny, melodyczny); Jakie wartości nut mogliśmy w nich zapisać? (tylko ósemki); W ilu taktach mogliśmy zapisać nasz rytm lub prostą melodię? (tylko w jednym); Jaki znak zastosować, by wyznaczony rytm lub melodia w jednym takcie się powtarzała? (repetycja/pętla)

2. Część zasadnicza – 35 min.
(metoda podająca - rozmowa kierowana; forma pracy - zbiorowa jednolita; czas - 5 min.)

Nauczyciel informuje uczniów, że poznają bardziej zaawansowaną formę sekwencera, w której znajdą jednak
wiele elementów poznanych na poprzedniej lekcji, przy okazji pracy z prostymi sekwencerami melodycznymi. Te
elementy to:
•

Dźwięki zapisane w postaci poziomych prostokątów,

•

Podobnie jak w zapisie nutowym, pozycje prostokątów w poziomie oznaczają kolejność następowania
dźwięków (czyli rytm), natomiast pozycje prostokątów w pionie oznaczają wysokość dźwięku,

•

Możliwość zapisania krótkiej melodii o długości 1. taktu, która może być wielokrotnie powtórzona (najczęściej w nieskończoność, aż do zatrzymania odtwarzania poprzez wciśnięcie przycisku “stop”). W przypadku
zapisu nutowego stosujemy znak repetycji, w przypadku pracy z programami muzycznymi częściej używane
jest określenie, że dany takt jest ZAPĘTLONY (od słowa pętla, ang. loop).

Zaawansowany sekwencer posiada jednakże kilka nowych opcji, które pozwalają na tworzenie bardziej różnorodnych melodii:
•

Nuty mogą mieć różny czas trwania, czyli różną wartość rytmiczną. W poprzednich, prostych sekwencerach,
wszystkie nuty posiadały wartość ósemki, tutaj nuta może mieć dowolną wartość rytmiczną – od całej nuty,
do szesnastki (czyli wartości rytmicznej o połowę krótszej od ósemki; 1 ósemka = 2 szesnastki).

•

Wysokości dźwięków mogą być chromatyczne - nie jesteśmy ograniczeni do dźwięków skali c-dur (czyli białych klawiszy fortepianu - możemy wykorzystać też czarne). Zapisana melodia może mieć dowolną długość
- od jednego do wielu taktów.

•

Możemy zapisać kilka melodii, które będą odtwarzane równolegle z kilku ŚCIEŻEK.

Z wieloma ścieżkami (zwanymi również “śladami”, ang. “track”) mieliśmy już do czynienia podczas wcześniejszych lekcji - korzystając z modułu “rhythm” na stronie chromeexperiments, zapisywaliśmy rytm dla trzech
instrumentów perkusyjnych na trzech osobnych liniach. Dla porównania został wówczas przedstawiony zapis
nutowy tego samego rytmu - miał on formę PARTYTURY, w której trzy pięciolinie odczytywane były jednocześ
nie, w tym samym rytmie, każda przez innego wykonawcę. Zapis wielościeżkowy jest właśnie odzwierciedleniem partytury - umożliwia zapisanie kilku równoległych linii melodycznych (lub rytmicznych) dla trzech różnych
instrumentów.

Cyfrowi DJe / Lekcja 3 i 4 / 2

#SuperKoderzy / Cyfrowi DJe / Sekwencer zaawansowany – część 1

(metody: podająca - rozmowa kierowana, eksponująca - film; forma pracy - zbiorowa jednolita; czas - 5 min.; materiały - fragment filmu https://www.youtube.com/watch?v=07krQ661fok, dla nauczyciela komputer z podłączonym
projektorem)

W sekwencerze melodycznym na stronie chromeexperiments prostokąt symbolizujący każdy z dźwięków skali
c-dur miał inny kolor - dźwięk c był niebieski, d zielony, e żółty itp. – w celu ułatwienia orientacji, który prostokąt
oznacza jaką wysokość dźwięku. W zapisie nutowym pięciolinia umożliwia łatwe zorientowanie się, która z nut
oznacza jaki dźwięk. W przypadku zaawansowanego sekwencera sposób na ułatwienie orientacji jest inny: prostokąty umieszczone są na siatce (podobnej do siatki punktów z poprzedniej lekcji), której poszczególne wiersze mają dwa różne odcienie szarości - jasnoszary oznacza dźwięki białych klawiszy fortepianu (dźwięki gamy
c-dur), ciemnoszary oznacza dźwięki czarnych klawiszy. Taki rodzaj zapisu, różniący się nieco od klasycznego
sekwencera oraz zapisu nutowego, nosi nazwę EDYTOR PIANOLOWY (ang. piano roll). Jest to niezwykle wygodne narzędzie do zapisywania i edycji melodii, wykorzystywane w znakomitej większości programów muzycznych.
Nazwa edytora wzięła się od instrumentu zwanego pianolą - był to w pewnym sensie pierwszy sekwencer elektromechaniczny instrument wynaleziony w początkach XX wieku. Muzykę zapisywano dla niego na długich
dziurkowanych zwojach papieru, zwiniętych w rolki. Taka rolka, rozwinięta i ułożona poziomo, stał się pierwowzorem dla edytora pianolowego, wykorzystywanego w wielu programach muzycznych.
Nauczyciel włącza film, uczniowie oglądają działanie pianoli. Zwraca szczególną uwagę na zapisy melodii
w zwojach (partytura).

Pianola oraz
zwój papieru
z dziurkowanym
zapisem melodii.

(metody: podająca - rozmowa kierowana, czynna - zadań stawianych uczniom, praktyczna - pokaz i metoda praktycznego działania; programowana - użycie komputera; forma pracy - indywidualna jednolita; czas - 60 min.; materiały - komputer dla każdego ucznia oraz zapis nutowy melodii „Panie Janie”, słuchawki przy każdym stanowisku,
dla nauczyciela komputer z podłączonym projektorem)

Nauczyciel informuje, że podczas indywidualnej pracy można korzystać ze
słuchawek, uwrażliwia na szkodliwość
głośnego słuchania muzyki, wyświetla
kolejne obrazy, wyjaśnia, uczniowie
pracują indywidualnie. Uczniowie
poznają program według instrukcji
nauczyciela.
Otwierają stronę
http://www.audiosauna.com/studio/
i klikają przycisk CLOSE AD w lewym
dolnym rogu (w celu zamknięcia reklamy) - czerwona strzałka z cyfrą 1.
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Na ekranie pojawia się wizerunek instrumentu klawiszowego, w tle po lewej stronie widoczna jest pionowa
klawiatura oraz wspomniana wcześniej siatka, której wiersze posiadają dwa odcienie szarości. Na tej siatce
umieszczane będą prostokąty, oznaczające nuty.
Na wirtualnym instrumencie klawiszowym uczniowie, klikając myszą, naciskają środkowy klawisz C. Zabrzmi
syntetyczny dźwięk i jednocześnie podświetli się klawisz C na pionowej klawiaturze, umieszczonej po lewej
stronie ekranu. Naciśnięcie dowolnego innego klawisza spowoduje podświetlenie się analogicznych klawiszy na
pionowej klawiaturze. Czynność ta pomoże zrozumieć powiązanie pomiędzy dźwiękami na klawiaturze, a poziomymi liniami (wierszami) siatki sekwencera/edytora pianolowego.
Klikamy symbol “x” w górnym prawym rogu syntezatora (strzałka z cyfrą 2) - na razie widok syntezatora nie
będzie nam potrzebny. W lewym górnym rogu okna widzimy tzw. przybornik - zestaw narzędzi do edytowania
zapisu pianolowego:

Symbol:
•

długopisu pozwala na wpisywanie nut-prostokątów,

•

gumki do ścierania pozwala usuwać błędnie wpisane nuty,

•

strzałki pozwala przesuwać już wpisane nuty,

•

“1/16” pozwala na ustawienie najmniejszej wartości rytmicznej, którą można zapisać przy pomocy długopisu
(1/16 oznacza szesnastkę, ⅛ ósemkę itp.),

•

umieszczone pod przybornikiem białe cyfry (częściowo przykryte zielonym prostokątem) oznaczają
numery kolejnych taktów. Zielony prostokąt oznacza obszar który będzie “zapętlony” czyli powtarzany
podczas odtwarzania - w wyjściowym ustawieniu powtarzane będą takty 1 i 2. Uczniowie klikają na
prawy koniec zielonego prostokąta i przesuwają go w lewą stronę, tak aby zapętlony był tylko pierwszy
takt.

Rozpoczynają wpisywanie melodii. Nauczyciel proponuje melodię - pierwszy takt melodii “Panie Janie” z poprzedniej lekcji, na podstawie której można stworzyć kanon (zbudowanie kanonu z dwóch kopii melodii będzie
jednym z zadań dla uczniów).
Uczniowie z pomocą nauczyciela wpisują melodię na podstawie zapisu nutowego (zapis nutowy jest załącznikiem do Lekcji nr 2). Nauczyciel może przygotować wcześniej także zapis melodii w edytorze pianolowym
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Audiosauny, jako podpowiedź, lub skorzystać z zapisu nutowego bądź z poniższego rysunku:

Aby rozpocząć wpisywanie melodii, wybieramy narzędzie długopis i klikamy w odpowiednie miejsca na siatce powinno to być intuicyjne po opanowaniu prostych sekwencerów na poprzednich lekcjach. Należy zwrócić uwagę, że aby uzyskać pożądany czas trwania nuty (czyli długość prostokąta) należy kliknąć w wybranym miejscu,
i przytrzymując wciśnięty klawisz myszy, przeciągnąć ją w prawo aż do uzyskania odpowiedniej długości nuty
(np. ósemki).

Po wpisaniu melodii, klikamy przycisk “start/play” w dolnej lewej części okna (strzałka z cyfrą 3.) Jeżeli chcemy
zmienić tempo, zmieniamy wartość “Tempo” ustawioną wyjściowo na 120 BPM. Zwróćmy uwagę, że przycisk
z symbolem powtórzenia (zapętlenia) - dwie zaokrąglone strzałki na prawo od przycisku start - jest podświetlony
na szaro. Oznacza to, że fragment melodii zaznaczony zielonym prostokątem będzie odtwarzany w pętli.
Uczniowie wciskają przycisk “stop” (z czarnym kwadratem, obok start) i dopisują drugi takt melodii. Aby odtworzyć dwa takty, należy ponownie kliknąć na prawy koniec zielonego prostokąta i przeciągnąć go w prawo, tak
aby obejmował dwa takty. Ponownie klikamy “start” i odsłuchujemy zapisane dwa takty melodii.
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3. Podsumowanie i ewaluacja:
(metoda: programowana - wykorzystanie komputera; czynna - zadań stawianych uczniom; forma pracy - indywidualna jednolita, zbiorowa jednolita; czas - 15 minut; materiały - komputer dla każdego ucznia)

Uczniowie indywidualnie prezentują swoje melodie. Wypowiadają się nt. sekwencera zaawansowanego. Porównują go z melodycznym i rytmicznym.
Nauczyciel prosi o zapisanie na komputerze swojego projektu - File/save to My Computer (uczniowie mogą
nadać tytuł). Projekt będzie wykorzystany na następnych zajęciach.

Uwagi/alternatywy:
Utwory stworzone w programie audiosauna nie mogą być bezpośrednio udostępnione w sieci, ale można je zapisać na dysku w postaci plików do dalszej edycji (rozszerzenie .song) lub w postaci plików wav., które następnie można udostępnić innym np. za pośrednictwem strony https://soundcloud.com/. Nauczyciel tworzy dla
klasy profil na stronie soundcloud.
Plików stworzonych na tych zajęciach jeszcze nie publikujemy.
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1. Potrzebny do skrzypiec, wiolonczeli, kontrabasu.
2. Grał na nim F. Chopin.
3. Duży zespół instrumentalny, liczący zazwyczaj od
kilkunastu do kilkudziesięciu, a nawet ponad stu
instrumentalistów.
4. Inaczej repetycja.
5. W pieśni lub piosence jest to powtarzająca się
melodia i związany z nią tekst, występujący
zwykle po zakończeniu zwrotki.
6. Muzyczna ósemka, szesnastka.
7. Pauza to inaczej ... w muzyce.
8. Polski taniec narodowy.
9. Najważniejszy „Mazurek...”
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Rozwiązanie krzyżówki:
1.

smyczek

2.

fortepian

3.

orkiestra

4.

powtórzenie

5.

refren

6.

nuta

7.

cisza

8.

polonez

9.

Dąbrowskiego
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Cyfrowi DJe
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Sekwencer zaawansowany - część 2

Programowanie sekwencji melodycznych dzięki narzędziom online’owym - program Audiosauna. Tworzenie różnorodnych melodii z wykorzystaniem różnych wartości rytmicznych, różnych wysokości dźwięków (bez ograniczeń do dźwięków skali c-dur), o wybranej długości od jednego do wielu taktów, zapisaniu kilku melodii, które będą odtwarzane
równolegle z kilku ścieżek. Rozwijanie muzykalności przy użyciu programów do tworzenia muzyki elektronicznej.
Cele zajęć:
Uczeń:
•
nazywa wartości nut i pauz,
•
nazywa dźwięki gamy c-dur,
•
odczytuje zapis nutowy,
•
tworzy melodie w zaawansowanym sekwencerze melodycznym,
•
wie, jaką rolę odgrywa znak repetycji,
•
poznaje zapis wielościeżkowy jako odzwierciedlenie partytury,
•
dostrzega podobieństwa zapisu muzycznego do kodu (w sensie
języka programowania),
•
jest świadomy różnic, występujących w sekwencerach prostych
i zaawansowanych,
•
rozwija muzykalność przy użyciu programów do tworzenia muzyki
elektronicznej.
Pojęcia kluczowe:
→ pętla, zapętlenie → metrum → wartości nut → repetycja
→ ścieżka, zapis wielościeżkowy → partytura → gama c-dur
→ takt → pattern → aranżacja
Materiały pomocnicze:
•
projektor i tablica (monitor komputera),
•
wykreślanka muzyczna (jedna na parę uczniów), stanowi ona
załącznik do niniejszej lekcji. Darmowy generator:
https://www.krzyzowki.edu.pl/generator.php
•
projekty uczniów wykonane w programie audiosauna (prace
z poprzednich zajęć),
•
zapis nutowy melodii „Panie Janie” dla każdego ucznia (stanowiący załącznik do lekcji nr 2),
•
słuchawki przy każdym stanowisku,
•
karteczki samoprzylepne (typu post-it),
•
tabela na tablicy,
•
sekwencer zaawansowany
http://www.audiosauna.com/studio/
•
aplikacja https://soundcloud.com

Metody pracy:
•
Podająca: rozmowa kierowana, objaśnienie,
•
Praktyczna: pokaz, metoda praktycznego działania,
•
Czynna: zadania stawiane uczniom,
•
Programowana: użycie komputera.
Czas na realizację zajęć: 90 minut (2 godziny lekcyjne)
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 oznaczenia metryczne, agogiczne, dynamiczne i artykulacyjne).
2.
Tworzenie wypowiedzi. Uczeń:
2.4. Gra na instrumentach ze słuchu i z wykorzystaniem nut (solo i w zespole) 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 dźwiękowe 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, ukierunkowane przez nauczyciela na wybrane cechy utworu).
3.7. interpretuje (gra) utwory zgodnie ze wskazówkami wykonawczymi
umieszczonymi w nutach.
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Przebieg zajęć:
1. Wprowadzenie w tematykę i integracja grupy:			
(metoda - czynna: zadań stawianych uczniom; forma pracy - grupowa jednolita; czas - 3 min; materiały - wykreślanka
muzyczna dla pary uczniów)

Nauczyciel prosi uczniów o dobranie się w pary i rozdaje uczniom kartę pracy. Zadaniem uczniów jest odnalezienie
wyrazów w wykreślance muzycznej. Uczniowie odczytują znalezione wyrazy, które ściśle wiążą się z projektem.
Słowa do odnalezienia: nuty, pięciolinia, partytura, kod, pianola, sekwencer, rytm, metrum, repetycja, gama, takt,
instrumenty, ścieżka.
(metoda - podająca: rozmowa kierowana; forma pracy - grupowa jednolita; czas - 2 min; materiały - komputer, jeden
projekt stworzony w programie audiosauna)

Nauczyciel odwołuje się do poprzednich zajęć, w którym uczniowie stworzyli projekt w programie Audiosauna
(zapisali dwa takty melodii „Panie Janie”). Odtwarza jeden wybrany, uczniowie słuchają.

2. Część zasadnicza:
(metody: podająca - rozmowa kierowana, czynna - zadań stawianych uczniom, praktyczna - pokaz i metoda praktycznego działania; programowana - użycie komputera; forma pracy - zespołowa jednolita, indywidualna jednolita;
czas - 70 min.; materiały - komputer dla każdego ucznia, słuchawki przy każdym stanowisku, zapis nutowy melodii
„Panie Janie” dla uczniów, dla nauczyciela komputer z podłączonym projektorem)

Nauczyciel informuje, że podczas indywidualnej pracy można korzystać ze słuchawek, uwrażliwia na szkodliwość głośnego słuchania muzyki, wyświetla kolejne obrazy, wyjaśnia. Uczniowie pracują indywidualnie.
Nauczyciel informuje uczniów, że dotychczas pracowali nad zapisaniem pojedynczej melodii. W oknie programu
widoczny był edytor pianolowy - siatka, na której z prostokątów układaliśmy pojedynczą linię melodyczną. Czynność tą można porównać do wpisywania nut na pojedynczej pięciolinii.
Podczas tej lekcji wprowadzamy jednak kolejne pojęcie - PATTERN (co po polsku oznacza wzór, wzorek, ale w polskiej nomenklaturze muzycznej przyjęła się już angielska nazwa, więc wskazane jest używanie formy anglojęzycznej).
W sekwencerze zaawansowanym mamy możliwość stworzenia
kilku melodii i każdą z nich możemy zapisać w postaci osobnej
sekwencji, zwanej również patternem. Aby zrozumieć, jaka korzyść
wynika ze stosowania patternów, klikamy klawisz “show arrange”
w prawym górnym rogu (drugi od prawej, strzałka z cyfrą 4.):
W oknie programu (przeglądarki) ukazuje się nowy
widok, nazwany “arrange”,
czyli aranżacja. Widok aranżacji odpowiada partyturze
dla trzech instrumentów.
Widzimy przed sobą trzy
ścieżki (ścieżki odpowiadają
pojedynczym pięcioliniom w
partyturze), nazwane “Analog
Synth 1”, “FM Synth 1” oraz
“Sampler 1”.
Uczniowie otwierają projekt
zapisany na poprzednich
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zajęciach – File / Open from My Computer. To melodia „Panie Janie” widoczna w postaci granatowego prostokąta na ścieżce “Analog Synth 1”. Ten granatowy prostokąt to właśnie pattern.
Pattern można przeciągać za pomocą myszki w prawo i w lewo - zmienia się wówczas jego umiejscowienie
w czasie - oraz w górę i w dół na inne ścieżki - wówczas pattern będzie odgrywany brzmieniem innego instrumentu (“Sampler 1” to ścieżka instrumentów perkusyjnych, gdzie każda nuta odpowiada innemu bębnowi lub
talerzowi, zatem umieszczając na tej ścieżce nasz pattern nie usłyszymy melodii). Co więcej, pattern można, po
kliknięciu myszką, skopiować poprzez wybranie z menu “edit” komendy “copy patterns” (lub kliknięcie ctrl+c)
i wkleić dowolną ilość jego kopii poprzez komendę “paste patterns” (lub ctrl+v). Tu właśnie tkwi sens i wygoda
stosowania patternów - chcąc użyć danej melodii (lub linii basowej) kilkakrotnie w danym utworze, nie musimy
jej kilkukrotnie wpisywać nuta po nucie lub też zaznaczać i kopiować pojedynczych nut - wystarczy że wpiszemy melodię w edytorze piano roll, przejdziemy do widoku aranżacji, po czym kopiując i przesuwając sam pattern
z melodią układamy dłuższy utwór.
Jeżeli podczas edycji chcemy odsłuchać wyłącznie jedną ścieżkę/instrument (np. Analog Synth 1), zaznaczamy
literkę „S” (jak „solo”). Jeśli jedna ścieżka/instrument mają pozostać niesłyszalne, zaznaczamy literkę „M” (jak
„mute”).

Można oczywiście stworzyć wiele patternów z różnymi melodiami. Aby stworzyć nowy pattern, w widoku aranżacji wybieramy narzędzie “długopis” i na jednej ze ścieżek rysujemy prostokąt (w podobny sposób jak rysowaliśmy nuty w piano roll - klikając i przeciągając myszkę z wciśniętym klawiszem aż do uzyskania pożądanej długości) - w ten sposób powstaje nowy, pusty pattern. Aby wpisać w pusty pattern melodię, klikamy go dwukrotnie
i przechodzimy do znajomego widoku piano roll, w którym na początku wpisywaliśmy pojedyncze nuty. Patterny
możemy również usuwać w widoku aranżacji przy użyciu znajomego narzędzia - gumki.
Nauczyciel informuje uczniów o kolejnym zadaniu - należy dopisać dalszy ciąg melodii “Panie Janie”. Ponieważ
jednak pattern, w którym wpisana jest melodia, ma długość dwóch taktów, a melodia “Panie Janie “ ma długość
czterech taktów, musimy zwiększyć długość patternu. Uczniowie robią to w ten sam sposób, w jaki zmieniali
długość zielonego prostokąta - w widoku aranżacji klikają na prawy koniec patternu i przytrzymując wciśnięty
klawisz przeciągają mysz w prawą stronę aż do uzyskania odpowiedniej długości. Następnie na podstawie zapisu nutowego, z pomocą nauczyciela, bądź na podstawie poniższego zapisu pianolowego, uczniowie dopisują
dalszy ciąg melodii:
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Po zapisaniu melodii, uczniowie przechodzą do widoku aranżacji klikając przycisk “show arrange”. Zaznaczony
pattern uczniowie kopiują i wklejają ponownie (poprzez wciśnięcie ctrl+c i ctrl+v):

Następnie przeciągają kopię patternu na drugą ścieżkę i przesuwają tak, aby pattern zaczynał się od drugiego
taktu:

Uczniowie klikają przycisk zapętlenia (strzałka z cyfrą 5.) aby odtworzyć powstały kanon bez powtórek. Następnie klikają “start”, aby odtworzyć pattern. Aby ponownie odtworzyć pattern, wystarczy zatrzymać odtwarzanie
i użyć przycisku przewijania (dwa trójkąty skierowane w lewo).
Uczniowie zapisują swój utwór jako plik wav., nadając mu tytuł np. „Panie Janie”-Karol - File/save to My Computer.
Nauczyciel przechodzi do szybkiego omówienia pozostałych funkcji programu Audiosauna.
W dolnej części
okna widzimy
tzw. MIKSER
- umożliwia on
zmianę głośności
poszczególnych
instrumentów
wirtualnymi suwakami (strzałka
z cyfrą 6) - każdej
ścieżce odpowiada jeden suwak.
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Gałka “pan” zmienia pozycję źródła dźwięku w przestrzeni - umożliwia słyszenie dźwięku bardziej z prawej lub
lewej strony. Suwak MASTER reguluje głośność wszystkich instrumentów jednocześnie. Sekcja efektów (strzałka
z cyfrą 7) reguluje poziom dwóch efektów - “Tape Delay” czyli echa, oraz “Reverb”, czyli pogłosu. Poziom efektu
ustawiamy gałkami “LEVEL”. Działanie pozostałych gałek uczniowie mogą sprawdzić we własnym zakresie. Ich
dokładne omówienie wykracza poza ramy niniejszej lekcji.
Kolejnym krokiem będzie powrót do okna wirtualnego syntezatora, który pojawił się na początku pracy z programem, tuż po uruchomieniu go w przeglądarce. Każda ze ścieżek ma swój syntezator - kliknięcie na cyfry,
znajdujące się po lewej stronie nazw ścieżek, na przemian pokazuje i chowa poszczególne syntezatory:

Każdy z wirtualnych instrumentów posiada wiele gałek i suwaków do modyfikacji brzmienia, których omówienie
wymagałoby kolejnych kilku lekcji. Na tym etapie uczniowie mogą zmieniać brzmienia instrumentów poprzez
wybór jednego z tzw. PRESETÓW, czyli brzmień ustawionych i zapisanych w programie. W instrumentach “Analog Synth” i “FM Synth” wybieramy cyferkę po lewej stronie (odpowiednio 1 i 2), a następnie w nowo otwartych
oknach wybieramy brzmienia (presety) z listy opatrzonej tytułem “preset sounds”. W przypadku instrumentu
“Sampler”, wybieramy cyferkę 3, a w nowo otwartym oknie klikamy na strzałkę opatrzoną tytułem “Select preset…”, na górnej belce.
Ostatnim zadaniem będzie zaprogramowanie krótkiego utworu, wykorzystującego również instrument perkusyjny “Sampler”. W przypadku tego instrumentu, zapis rytmiczny również edytuje się przy pomocy edytora pianolowego, a pozioma pozycja prostokątów (nut) odpowiada różnym brzmieniom perkusyjnym. Najczęściej wykorzystywane instrumenty perkusyjne to tzw. stopa (bęben basowy, ang. kick, bass drum), werbel (ang. snare) i hi-hat
- czyli dwa talerze umieszczone na wspólnym statywie obsługiwanym nogą. Ww. instrumentom odpowiadają
następujące nuty:
•

“stopa” - C4

•

werbel - D4

•

hi-hat - C5

Uczniowie zaczynają pracę od przejścia do okna aranżacji i narysowania narzędziem “długopis” nowego, pustego patternu o długości jednego taktu. Następnie klikają pattern dwukrotnie i przechodzą do edytora pianolowego. Uczniowie mogą np. zapisać podstawowy rytm perkusyjny, poznany podczas lekcji z wykorzystaniem strony
chromeexperiments:
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W edytorze pianolowym rytm ten wygląda następująco:

Następnie uczniowie dopisują linię melodyczną i linię basową, uprzednio tworząc puste patterny w oknie aranżacji. Linia basowa lepiej zabrzmi na instrumencie “Analog Synth” (ścieżka 1) zapisana o oktawę niżej - w oktawie
C3-C4. Poniżej przykładowa linia basu:

Linia melodyczna może mieć długość dwóch taktów (co uczniowie powinni uwzględnić, rysując pusty pattern
o odpowiedniej długości w oknie aranżacji):

Powyższa linia melodyczna mieści się w zakresie dwóch oktaw - 4. i 5.
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Po zapisaniu wszystkich trzech patternów (basowego, melodycznego i perkusyjnego) uczniowie przechodzą do
okna aranżacji, kopiują pattern basowy i perkusyjny oraz ustawiają repetycję na długość dwóch taktów (poprzez
ustawienie odpowiedniej długości zielonego prostokąta):

Uczniowie mogą eksperymentować z własnymi melodiami i rytmami, z różnymi presetami brzmień syntezatorów
i perkusji, ustawiać różne proporcje głośności na mikserze oraz zmieniając poziom efektów - echa i pogłosu.
Mogą również stworzyć dłuższe utwory, składające się z kilku melodii lub z akordów, o bardziej złożonej formie
(np wstęp, zwrotka, refren itp.).
Uczniowie zapisują swój utwór jako plik wav. (nadają tytuł) - File/save to My Computer. Logują się na stronie
soundcloud i publikują swoje dwa utwory: „Panie Janie” oraz indywidualny.

3. Podsumowanie i ewaluacja:
(metoda: programowana - wykorzystanie komputera; czynna - zadań stawianych uczniom; forma pracy - grupowa
jednolita, zbiorowa jednolita; czas - 15 minut; materiały - komputer dla każdego ucznia, karteczki samoprzylepne,
tabela na tablicy)

Uczniowie prezentują melodie swego autorstwa. To krótkie utwory, dlatego warto wysłuchać wszystkich prac.
Nauczyciel prosi uczniów o podział na trzy grupy. W tym czasie rysuje na tablicy tabelkę (może wcześniej przygotować taki dokument w Wordzie lub Powerpoincie), a pod nią pisze słowa kluczowe:
→ ilość taktów → rytm → jakie wartości nut i pauz → muzyka → ilość instrumentów → ilość ścieżek
→ pętla/repetycja → zapis muzyczny/kod/partytura
Każda grupa drogą losowania otrzymuje jeden z sekwencerów do opisania. Uczniowie odwołują się do swoich doświadczeń i korzystają z programów. Na karteczkach własnymi słowami zapisują możliwości poznanych
sekwencerów, ich wady i zalety. Karteczki przyklejają w odpowiednim miejscu w tabeli. Porównują. Uczniowie
wypowiadają się na temat muzycznych narzędzi on line.

•
•
•
•
•
•
•

Sekwencer rytmiczny

Sekwencer melodyczny

Sekwencer zaawansowany

Chromeexperiments - Rhythm

Chromeexperiments - Melody-Maker

Audiosauna

zapisuje i odtwarza jeden takt,
zapisuje i odtwarza tylko wartości rytmiczne,
występują tylko ósemki i pauzy
ósemkowe,
jest zapis jednej ścieżki,
jest repetycja,
zapisuje i odtwarza dźwięki
trzech instrumentów,
jest kodem muzycznym.

•
•
•
•
•
•

zapisuje i odtwarza jeden takt,
zapisuje i odtwarza wartości
rytmiczne i różne nuty jednego
instrumentu,
występują tylko ósemki i pauzy
ósemkowe,
jest zapis jednej ścieżki,
jest repetycja,
jest kodem muzycznym.
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•
•
•
•
•
•
•

zapisuje i odtwarza wiele taktów,
zapisuje i odtwarza wartości
rytmiczne i różne nuty wielu
instrumentów,
jest zapis wielu ścieżek,
występują wartości nut i pauz od
całej nuty do szesnastki,
jest repetycja,
można dodawać aranżacje,
jest kodem muzycznym.

#SuperKoderzy / Cyfrowi DJe / Sekwencer zaawansowany – część 2

Uwagi/alternatywy:
Utwory stworzone w programie audiosauna nie mogą być bezpośrednio udostępnione w sieci, ale można je
zapisać na dysku w postaci plików do dalszej edycji lub w postaci plików wav.
Zapisywanie plików w formacie wav: File / Export Song as Audio File

Pliki w formacie wav następnie można udostępnić innym np. za pośrednictwem platformy
https://soundcloud.com/. Nauczyciel tworzy dla klasy profil na stronie soundcloud, na którym udostępnione
zostaną utwory autorstwa uczniów.
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Wykreślanka muzyczna - szukaj w pionie, poziomie, na ukos
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Słowa do odnalezienia:
nuty, pięciolinia, partytura, kod, pianola, sekwencer, rytm, metrum, repetycja, gama, takt, instrumenty, ścieżka
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#SuperKoderzy
www.superkoderzy.pl

Cyfrowi DJe
Autor: Krzysztof Cybulski, Aleksandra Schoen-Kamińska

Lekcja 7:

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 8 i 9.

Poznanie nowego pojęcia muzycznego (sampling) oraz programu do nagrywania (Audacity). 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
→ grupy instrumentów → brzmienie

→ instrumenty
→ 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, janczarki, 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) podłączone 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 sytuacyjnych, 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 instrumenty z tych grup.
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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, szarpane, 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 próbką 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, złożonych 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 kilkunastu 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 potrzebne 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 instrumentu

(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, instrumenty wybrane przez uczniów)

Nauczyciel zapoznaje uczniów z zadaniem. Każda para wybiera 5 instrumentów perkusyjnych. Nagra pojedynczy 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 nauczyciel zapoznaje uczniów z programem Audacity i wybranymi narzędziami programu.
W górnej części okna programu znajduje się pasek narzędzi z kolorowymi przyciskami zwany “panelem transportu” - czerwonym przyciskiem rozpoczynamy nagrywanie dźwięku, brązowym zatrzymujemy nagrywanie.
Zielony przycisk pozwala na odsłuchanie nagrania. Podczas nagrywania możemy wykorzystać mikrofon wbudowany w komputer (najczęściej w laptopach, rzadko w komputerach stacjonarnych), mikrofon zewnętrzny podłączony 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 postępujemy 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 pojedynczego 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.
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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). 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 Audacity, drugi gra na instrumencie lub klaszcze,
śpiewa pojedyncze dźwięki. Uczniowie wspólnie dokonują edycji nagranych sampli.

Uwaga! Aby w pełni skorzystać z nagranych sampli na
kolejnych lekcjach, każda z
par powinna nagrać sześć
osobnych sampli. Wykorzystamy je do stworzenia
autorskiej instalacji muzycznej przy pomocy kontrolera
Makey Makey (lekcje 8 i 9)

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. Przesyłają 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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Cyfrowi DJe
Autor: Krzysztof Cybulski, Aleksandra Schoen-Kamińska

Lekcja 8 i 9:

Owocowo-muzyczne instalacje
z kontrolerem Makey Makey

Zapoznanie z zewnętrznymi kontrolerami jako narzędziami, za pomocą których wydobywamy dźwięki. Poznanie nietypowego kontrolera: Makey Makey. Łączenie kontrolera 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 muzyczne poprzez poznanie zasad fizyki (przewodniki, obwody zamknięte).
Cele zajęć:
Uczeń:
•
poznaje rodzaje kontrolerów muzycznych i sposoby wydobywania dźwięków,
•
poznaje zasady działania kontrolera Makey Makey,
•
łączy kontroler Makey Makey z prostym samplerem interaktywnym w postaci pianina,
•
programuje skrypty w Scratchu z wykorzystaniem sampli,
•
buduje własny kontroler muzyczny,
•
rozbudza swą kreatywność podczas tworzenia własnego muzycznego 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.

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 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, ukierunkowane przez nauczyciela na wybrane cechy utworu).
3.3 określa grupy instrumentów (strunowe - smyczkowe, szarpane,
uderzane; dęte drewniane i blaszane; perkusyjne) i główne instrumenty z tych grup.

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 kablami 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 darmowy 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)
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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 kołem 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. Nauczyciel może poprosić kilkoro chętnych uczniów o wycięcie kart w domu. Rozdaje każdej parze zestaw wcześniej 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 spotkaliście? (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 sekwencerami przypominała bardziej pracę kompozytora niż wykonawcy-instrumentalisty. Układaliśmy, a więc komponowaliśmy sekwencje, które następnie, po wciśnięciu przycisku “start” były odgrywane automatycznie przez wirtualne
instrumenty. Co jednak zrobić, jeśli chcemy wykorzystać brzmienia generowane przez owe wirtualne instrumenty, 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 wykorzystujący 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), wychodząc od podstaw działania standardowych kontrolerów:
Zasada działania przycisków lub klawiszy w standardowych kontrolerach (w dużym uproszczeniu) jest następująca: wciśnięcie przycisku powoduje zamknięcie obwodu elektrycznego i przepływ prądu, dzięki czemu komputer “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.

Płytka Makey Makey, zestaw kabli
z krokodylkami
oraz kabel usb do
połączenia płytki
z komputerem

(metoda praktyczna - praktycznego działania; czynna - zadań stawianym uczniom; programowana - z wykorzystaniem 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 wydobywają 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”, używane wymiennie ze słowem “ground”, oznacza w tym kontekście tyle co “masa” lub
“uziemienie”.

Wskazówka: warto, by
przed przeprowadzeniem
lekcji nauczyciel podłączył
płytki do wszystkich komputerów i upewnił się, że działają na każdym komputerze.
Czasem występują problemy
np. z konkretnym gniazdem usb - wówczas należy
podłączyć płytkę do innego
gniazda.

W niektórych przypadkach zdarza się, że samo dotknięcie styków ze strzałkami, “space” i “click”, bez dotykania 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 własnego 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 wykorzystają sample wbudowane w środowisko Scratch lub dodatkowe sample zawarte w następującym projekcie, 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 dotykając 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

Cyfrowi DJe / Lekcja 8 i 9 / 4

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

standardową klawiaturę alfanumeryczną - czyli „myśli”, że Makey Makey jest klawiaturą. Dotykanie czterech styków 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 napisać 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 wybrać 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 sample 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).

2.

3.
4.
1.
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.

Cyfrowi DJe / Lekcja 8 i 9 / 5

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

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.

Wskazówka: warto, dopilnować, by uczniowie usiedli
przy tych samych stanowiskach komputerowych,
na których tworzyli sample
i gdzie zapisali efekty swojej
pracy.

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:
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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 zapobiec 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 instrumenty 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 skryptów.
(metoda praktyczna - praktycznego działania, czynna - zadań stawianym uczniom; programowana - z wykorzystaniem komputera; forma pracy - grupowa jednolita; czas - 10 min; materiały - dla każdej pary uczniów zestaw Makey 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 przewodzących 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
- 5 min.; materiały - zestaw Makey Makey, komputery)

Każda z par prezentuje swój „instrument”.
(metoda podająca - rozmowa kierowana, forma pracy - zbiorowa jednolita; 10 min.; materiały - komputery, „jednowyrazowa” ankieta)

Nauczyciel informuje uczniów o zakończeniu projektu „Cyfrowi DJe”.
Dzięki poznanym narzędziom cyfrowym znaleźliśmy związki muzyki z programowaniem. Wiemy, że muzyka to
nie tylko nuty, ale także inne kody. Poznaliśmy proste i zaawansowane sekwencery. Dowiedzieliśmy sie też jaki
związek ze współczesnym komponowaniem ma dawno znana pianola. Dzięki programowi Audacity umiemy
nagrywać i edytować sample, a Audiosauna pozwoliła każdemu z uczestników projektu stworzyć własny i niepowtarzalny utwór, który został opublikowany w sieci. Wisienką na muzycznym torcie były projekty stworzone
w Scratchu. Dzisiejsze zajęcia to cudna zabawa i nauka z elektroniczną płytką Makey Makey.
Uczniowie również wyrażają swoje opinie na temat poprzednich lekcji.
Nauczyciel prosi uczniów, by znaleźli tylko jeden wyraz opisujący ten projekt. Prosi o wpisanie go w ankiecie
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zawartej na stronie projektu (może też podać link do ankiety https://answergarden.ch/321697) i kliknięcie przycisku submit.

Najczęściej wpisywany przymiotnik będzie większy.
Uczniowie zobaczą też odpowiedzi innych uczestników projektu.

Uwagi/alternatywy:
Linki do projektów uczniów w Scratchu posłużą do dokumentacji przeprowadzonego projektu. Pamiętajmy, by
uczniowie je udostępnili!
Warto wykorzystać inne aplikacje muzyczne, współgrające z Makey Makey:
•

bębny http://makeymakey.com/bongos/

•

keyboard https://ericrosenbaum.github.io/MK-1/

•

efekty dźwiękowe http://ronwinter.tv/drums.html
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