
Music Maestro

Ikäryhmä: 6-9-vuotiaat

Tuntimäärä: 5 tuntia

Lyhyt kuvaus toiminnasta: (enintään 4 lausetta)

Lapset tutkivat musiikkikappaleen rytmiä ja melodiaa ja luovat oman musiikkikappaleensa

ohjelmoimalla rytmiä ja melodiaa (esim. scratchilla).

CT-osaaminen:

● Tiedonkeruu/analyysi/edustus

● Algoritmit ja menettelyt

● Ongelman hajottaminen

● Vianmääritys

● Automaatio

● Kuvioiden tunnistaminen

Tavoitteet

● Kuuntele ja erota äänet, joilla on erilainen tempo ja rytmi.

● Määritellään tempo yksikkönä, joka osoittaa, millä nopeudella sävellys on soitettava.

● Erottaa ja soveltaa musiikillisia koodeja musiikkikappaleen rytmin määrittelemiseksi.

● Erottaa ja soveltaa nuotteja musiikkikappaleen melodian määrittelemiseksi.

● Yksinkertaisen algoritmin luominen, soveltaminen, tarkistaminen ja säätäminen tietyn

tehtävän ratkaisemiseksi tai tavoitteen saavuttamiseksi, kuten musiikkikappaleen

ohjelmoimiseksi.

● Murtolukujen soveltaminen analysoitaessa kappaleiden rytmikuvioita.

Realistinen STEAM-konteksti

(lyhyt kuvaus, mukaan luettuna käsiteltävä(t) ongelma(t))



(lyhyt perustelu STEAM-integraatiolle)

Tiede Tekniikka - Insinöörityö

korkeus (matala/korkea) - taajuus
Taajuuteen vaikuttavien esineiden pituus ja
tilavuus.
Värähtely (ääni on värähtelyä)
Sointiväri (eri materiaalit)

oman soittimen rakentaminen kriteerien
perusteella
erilaiset materiaalit

Matematiikka Taiteet - Yhteiskuntaoppi

rytmi (rytmin määrittely)
mittausaika (sekunteina)
looginen ajattelu
oman musiikkikappaleen ohjelmointi
murtolukujen soveltaminen

musiikin kuuntelu (harkiten)
musiikin luominen
nuotit - tahdit - tempo

Menetelmä

Perustuu tekemällä oppimiseen (eri tasoilla: jäljittelystä luomiseen).

Osa Kuvaus Ajoitus

1 Johdanto

Oppilaat kuuntelevat erilaisia musiikkikappaleita, joissa kaikissa on erilainen

rytmi.

Opettaja kannustaa oppilaita liikkumaan musiikin tahdissa, seuraamaan

rytmiä kehollaan ja taputtamaan rytmin mukaan.
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Esimerkiksi:

- Queen: we will rock you

- Beegees: stayin’ alive

- TiËsto: The business

Keskustelu musiikkikappaleista:

- Pitivätkö oppilaat musiikista? Miksi? Mistä he tarkalleen ottaen

pitivät? (melodia, rytmi, ...).

- Mitä mieltä he olivat musiikista?

- Mikä saa heidät liikkumaan musiikin tahdissa?

Tempon ja rytmin lisäksi musiikkikappaleissa on myös melodioita. Melodioita

voidaan laulaa tai soittaa soittimilla. Tempon, rytmin ja melodian

yhdistelmästä voi tulla jotain todella voimakasta.

Tässä harjoituksessa luomme oman musiikkikappaleen, jossa on tietty

tempo, rytmi ja melodia.

2 Tempo, tempo ...

Tempo määrittää, kuinka nopeasti musiikkikappale soitetaan. Tämä

ilmoitetaan usein numerolla. Se voi olla esimerkiksi 120 bpm (lyöntiä

minuutissa). Muusikot käyttävät metronomia pysyäkseen tempossa. Voit

ladata metronomisovelluksen älypuhelimeen ja asettaa sen esimerkiksi

tempoksi 60 bpm (60 lyöntiä/minuutti eli 1 lyönti/sekunti).

Itse asiassa "bpm" on yksikkö, joka osoittaa, millä nopeudella sävellys on

soitettava (tempo).

- Queen: We Will Rock You (81 bpm)

- Beegees: stayin' alive (103 bpm)

- TiËsto: (120 bpm)

Kuuntele sydäntäsi ja yritä laskea, kuinka monta lyöntiä minuutissa. Se on

erilainen meillä kaikilla. (= miten esitellä 'lyöntiä minuutissa': bpm)

10'

3 Rytmi on tanssija!

Keskitytään nyt rytmiin!

Rytmi on myös meissä kaikissa...

Yritä liikkua JA taputtaa tämän kappaleen aikana:
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https://www.youtube.com/watch?v=WA4iX5D9Z64&t=2s

Jos huomaat koputtelevasi tai nyökytteleväsi musiikin mukana, se johtuu

todennäköisesti tahdista, jota seuraat ja jonka kanssa olet synkronoitunut.

Kun taputat musiikin tahdissa, seuraat tempoa.

Se on vaistomaista: taito kehittyy yleensä luonnollisesti varhaislapsuudessa,

kun alamme kuunnella musiikkia ja tanssia, taputtaa tai laulaa sen mukana.

Rytmi ei siis ole sama kuin tempo... Mutta molemmat termit liittyvät

toisiinsa.

Muusikot voivat esimerkiksi soittaa kappaleen eri tahtiin, mutta kappaleen

rytmi pysyy samana.

Itse asiassa voit ajatella sitä eräänlaisena biittinä, joka tukee laulua.

Musiikissa tahdit ovat siis tärkeitä, ne määrittelevät musiikkikappaleen

rytmin. Tämän rytmin on oltava musiikkikappaleessa tasainen!

Musiikkikappaleessa tahdit on järjestetty "tahdeiksi". Esimerkiksi 1 tahti

sisältää 4 iskua. Tangot erotetaan toisistaan "tahtilinjoilla".

Esim. Suosittu laulu rakentuu 8 tahdin ympärille, ja jokainen tahti sisältää

4 iskua. Koreografiassa liikkeet rakentuvat näiden tahtien ympärille. Esim.

kappale, jossa on 8 tahtia = 8 erilaista liikettä.

Lapset voivat rakentaa oman koreografiansa kappaleeseen. Tiktokista löytyy

paljon inspiraatiota... Koreografian voi tehdä myös lasten kynäpakkauksen

kynillä. Liikkeitä voi itse asiassa analysoida "matemaattisesti".

Ensin voitte tehdä yhdessä lasten kanssa harjoituksen yksinkertaisesta

laulusta, kuten Father John.

https://www.youtube.com/watch?v=WA4iX5D9Z64&t=2s


Voimme visualisoida jokaisen tangon seuraavasti ja taputtaa käsiä:

Soita 1 'taputus' 4 iskua kohti = TU (= koko nuotti = 1).

Soita 1 'taputus' per 2 iskua = TO (= puolikas nuotti = 1/2).

Soita 1 'taputus' tahtia kohti = TA (= neljäsosanuotti = ¼).

Tai

Soita 2 'taputusta' per tahti = TITI (= kahdeksasosanuotti = ⅛).

Tai

Soita 4 'taputusta' per tahti = TIRITIRI (= kuudestoistaosa nuotti = 1/16).

PUNAINEN: 1 taputus per tahti = TA

VIHREÄ: 2 taputusta tahtia kohden = TITI

HARMAA: 1 käden taputus 2 lyöntiä kohden = TO

KELTAINEN: 4 käden taputusta tahtia kohti = TIRITIRI

SININEN: 1 käden taputus 4 sekunnissa = TU.



Voit tehdä nämä "palikat" itse. Malli (joka on lisätty tähän) sisältää kaikki

eri rytmikoodit (värilliset palikat). Voit leikata ne irti, jotta voit käyttää

niitä rytmikuvioiden visualisointiin.

PUNAINEN: Yksi taputus per tahti, 4 taputusta 4 sekunnissa, yksi "taputus"

jokaisella tahdilla. Tässä yksi tahti kestää yhden sekunnin, mutta voit

tietysti nopeuttaa rytmiä, jolloin rytmin seuraaminen on haastavampaa.

Voit myös yhdistellä eri rytmejä, kuten kuvassa olevissa esimerkeissä.

Tämä voi tehdä siitä todella haastavaa, ja tarvitset liikuntaa onnistuaksesi!

Esim. opettaja soittaa joitakin lyhyitä ja toistuvia rytmejä: esim.

harmaa-punainen-punainen = TO-TA-TA tai

PUNAINEN-VIHREÄ-VIHREÄ-VIHREÄ= TA-TITI-TITI-TO,

todella haastava:

TITI-TITI-TIRITIRI-TIRITIRI-TIRITIRI-TIRITIRI-TIRITIRI-TIRITIRI-TA-TITI-TITI-TITI

.

Ryhmä toistaa vuorotellen samaa rytmiä taputtamalla ja/tai laulamalla.

On hyödyllistä käyttää metronomia.

CT: Data-analyysi, tiedon esittäminen, kuvantunnistus, kuvioiden

tunnistaminen.

TEHTÄVÄ (pienryhmissä)

Nyt lapset voivat tehdä omia kuvioitaan käyttämällä värillisiä palikoita.

He voivat työskennellä tätä tehtävää varten pienryhmissä. Kun ryhmät ovat

valmiita, muiden ryhmien on "taputettava" tai "laulettava" kuvioita.



Voit myös näyttää lapsille rytmikuvion (kuten kuvassa oleva esimerkki), ja

heidän on itse keksittävä siihen liittyvä koreografia.

CT: Algoritmit ja menettelyt, kuvantunnistus

4 Koodit musiikissa

Näytä lapsille nyt partituuri, jossa on musiikkisävellys, ja analysoi sitä:

Esim.

Tässä on joitakin symboleja. Keskustelkaa niistä lasten kanssa, mitä ne

tarkoittavat?

Näet "palkit": Kuinka monta palkkia? 8 palkkia

He todennäköisesti tunnistavat myös nuottien symbolit. Ne olivat myös

palikoissa (ks. edellä).

Tapa, jolla nuotit kirjoitetaan, antaa myös tietoa siitä, kuinka kauan nuotti

soi, joten ne antavat myös tietoa rytmistä.

= tämä nuotti kestää yhden tahdin

= tämä nuotti kestää puoli lyöntiä, koska soitat kaksi tällaista nuottia

yhdellä lyönnillä.

Musiikissa he eivät kirjoita , mutta he yhdistävät sen...
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= tämä nuotti kestää 2 lyöntiä

CT: Tietojen analysointi,

TEHTÄVÄ: (pienryhmissä)

Yritä purkaa sävellys ja visualisoida se rytmipalikoilla.

´Rytmi on tanssija´ -lohkojen avulla lasten on nyt visualisoitava kappaleen

"Brother John" rytmikuvio. Myös tässä he voivat työskennellä pienryhmissä.

Palikat 1 ja 2:

Palikat 3 & 4, 7 & 8:

Palikat 5 ja 6:

Tunnistavatko lapset laulun rytmit?

Yritetään sitten laulaa laulu 'TA' - 'TO' - 'TI' taputtaen samalla käsiä.

CT: Tietojen analysointi, hahmontunnistus, tietojen esittäminen

Keskustele kuvioista lasten kanssa:

Kuinka monta nuottia kussakin tahdissa on?

Tahti 1&2: 4 nuottia

Tahti 3&4: 3 nuottia

Tahti 5&6: 6 nuottia

Tahti 7&8: 3 nuottia

Tahdissa 5 ja 6 on haaste: 4 tahdin tahdissa on 6 nuottia.



Miten se on mahdollista? On 2 kertaa, 2 nuottia 1 tahdissa (katso kuva yllä).

Tässä voit yhdistää tämän matematiikan murtolukuihin, koska jokainen tahti
voidaan kirjoittaa murtolukuna, esim. 4/4 = 1. Tai kuten tahdeissa 5&6: ⅛ + ⅛
+ ⅛ + ⅛ + ¼ + ¼ = 1.

Tämä tarkoittaa siis:

Palkit 1 ja 2: ¼ +¼ +¼ +¼ +¼ = 1.

Palkit 3 ja 4: ¼ +¼ +½ = 1.

Palkit 5 ja 6: ⅛ +⅛ +⅛ +⅛ +⅛ +¼ +¼ = 1.
Palkit 7 ja 8: ¼ +¼ +½ = 1.

Tämä selittää, miksi on olemassa neljäsosanuotteja, kahdeksasosanuotteja,

kuudestoistaosanuotteja, puolikkaita ja kokonaisia nuotteja.

5 Melodian tekijä

Laulu ei ole laulu ilman melodiaa.

Melodia koostuu erilaisista nuoteista, ja niiden yhdistelmä muodostaa

melodian.

Mitkä nuotit me tunnemme?

(ks. malli) - joissakin maissa käytetään myös :

A(la)-B(si)-C(do)-D(re)-E(mi)-F(fa)-G(sol).
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TEHTÄVÄ: (pienryhmissä)

Tunnistavatko lapset kappaleen "Brother John" nuotit vertailemalla?

On yksi ongelma... "dong"... Nuotti on alempana kuin kaikki muut.

(= alempi oktaavi).

(voit ratkaista tämän myös käyttämällä 'sol' tavallisesta asteikosta, samassa

oktaavissa: se kuulostaa myös hyvältä).

Tämän jälkeen he voivat laittaa oikeat nuotit edellisessä harjoituksessa

tekemänsä kuvion lohkoihin (käyttämällä muistilappuja/pisteitä).

CT: tietojen analysointi, tietojen esittäminen, algoritmit ja menettelyt

Tässä he siis yhdistävät rytmin ja nuotit ja laulavat laulun nuottien kanssa!

CT: Tietojen analysointi, hahmontunnistus, tietojen esittäminen

6 Musiikin säveltäjä!

TEHTÄVÄ (pienryhmissä)

Sävelletään/ohjelmoidaan oma kappale!

Kappaleen on kestettävä 8 "tahtia". Kukin tahti kestää 4 lyöntiä.

Voit käyttää kaikkia nuotteja do-re-mi-fa-sol-la-si.

Yritä etsiä tarttuva melodia käyttämällä nuotteja ja rytmejä, jotka olemme

oppineet!

CT: Ongelmien purkaminen, virheenkorjaus, algoritmit ja menettelyt,

automatisointi, simulointi.

Laulun säveltämisen apuna voit käyttää scratchia!
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http://scratch.mit.edu

Ennen kuin aloitat säveltämisen alusta, käytä rytmipalikoita säveltääksesi

kappaleesi rytmin!

Joitakin asioita, jotka sinun on tiedettävä Scratchista...

1. Rytmi: Scratchissa on käytettävä mittasuhteita suhteessa tahtiin (4/4).

Jos siis neljännesnuotti (¼ nuotti) = 1 (lyönti), niin puolen nuotin (½ nuotti)
arvot = 2 ja kahdeksasnuotin (⅛) arvot = 0,5.
Tämä voi olla lapsille hämmentävää. Selkeyttämiseksi voit tehdä

harjoituksen palikoiden kanssa uudelleen:

1 tahti tarkoittaa siis ¼ nuottia (punainen).

Kuinka monta kahdeksasosanuottia mahtuu ¼ nuottiin, siis yhteen tahtiin?

⅛ + ⅛ = ¼ tai 0,5 + 0,5 = 1.

2. Muistiinpanojen osalta: Nuotit on numeroitu:

Esim. nuotit yhdessä oktaavissa:

do = 60

re = 62

mi = 64

fa = 65

sol = 67

la = 69

si = 71

http://scratch.mit.edu


<

Esimerkki Brother Johnista Scratchissa (tempo 120 bpm).

Jos scratch ei ole lapsille tuttu, voit käyttää tätä esimerkkiä selittääksesi

ohjelman ja sen käytön kappaleiden säveltämisessä ja soittamisessa.

Jotta voit "ohjelmoida" kappaleen scratchilla, on tärkeää opetella joitakin

komentoja.

Ensiksi sinun on aktivoitava "musiikkilaajennus" scratchissa, jotta voit

ohjelmoida "musiikkia".



Voit tehdä tämän painamalla tätä painiketta Scratch-ohjelman

vasemmassa alakulmassa.

Sitten valitset musiikkilaajennuksen:

Tässä laajennuksessa tärkeät komennot löytyvät täältä:

Ja ehkä joitakin peruskomentoja, kuten "toista"-komento.

Voit käyttää tätä, jos kahdessa tahdissa on sama rytmi ja samat nuotit,

kuten kappaleessa 'Brother John'.

7 Kuunnellaan kappale! 15'



Soita kappale scratchina!

Muut ryhmät kuuntelevat laulun, ja ryhmässä voimme keskustella ja

analysoida eri lauluja.

CT: Simulointi, hahmontunnistus, tietojen esittäminen

8 Haaste: Tee oma soittimesi!

Jos haluamme luoda musiikkia, tarvitsemme soittimia, jotka tuottavat

ääntä.

Meidän on esiteltävä tässä yhteydessä äänen käsite värähtelynä.

Laita paperinpala kaiuttimen eteen. Voit kiinnittää sen kaiuttimen eteen

teipillä. Laita soimaan musiikkia, jossa on voimakkaat iskut... Paperinpala

alkaa värähtelemään...

Lapset etsivät pareittain luokkahuoneesta erilaisia esineitä ja ääntelevät

niillä useampaa kuin yhtä ääntä. Heidän tulisi selvittää, miten samalla

esineellä voidaan tuottaa eri ääniä (matalia/korkeita). Mikä tekee eron?

(Varaa tähän joitakin materiaaleja, kuten erimuotoisia pulloja, kuppeja,

astioita, kuminauhoja, tyhjä tulitikkurasia, vettä).

esim.

- pituus (pitkä/lyhyt): vaikuttaako se sävelkorkeuteen? (esim. köyden

tai kuminauhan pituus).

- kapasiteetti (tyhjä/täysi): vaikuttaako se sävelkorkeuteen? (vedellä

täytetyt säiliöt)

- äänenvoimakkuus (suuri/pieni): vaikuttaako se sävelkorkeuteen?

(suuret, pienet säiliöt)

Lapset vertailevat erilaisia sointivärejä materiaaleista riippuen, ja tutkimme

joitakin oikeita soittimia, kuten rumpuja, kitaraa, huilua, ... ja yritämme

selittää, miten soittimet luovat oman äänensä.

Keskustelussa on myös tärkeää tehdä selväksi, mitä eroa on sointivärin ja

sävelkorkeuden välillä.

Joillekin soittimille on tyypillistä rytmin luominen, toisille taas melodian

luominen.

CT: tiedonkeruu/analyysi/edustus

Oman soittimen valmistuksessa on 2 vaihtoehtoa:

Vaihtoehto 1:

Tee soitin, jolla voit soittaa kaikkia rytmejä voimakkaalla

äänenvoimakkuudella ja jolla voit luoda vähintään kaksi eri sävelkorkeutta

(kaksiääninen soitin).

Lapset voivat tehdä luonnoksen siitä, miltä heidän soittimensa pitäisi

näyttää.

Nuoremmille lapsille opettaja voi antaa materiaalit ja antaa heidän kokeilla

niitä.

Vaihtoehto 2:
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Käytä Makey Makeya ja scratchia luodaksesi oman musiikkisoittimesi.

CT: Ongelman hajottaminen, algoritmit ja menettelyt

9 Soitetaan musiikkia soittimellasi!

Osaatko soittaa säveltämäsi kappaleen soittimellasi?

Ryhmä toistaa vuorotellen samaa rytmiä laulaen ja myös itse tekemällään

soittimella.

On hyödyllistä käyttää metronomia.

15'

... tuntia

Organisaatio

Materiaalit:

● malli rytmikoodeilla

● Musiikin asennus (kappaleen soittamiseksi)

● Tietokoneet - scratch

● Makey Makey (valinnainen)

● Esineet, jotka voivat tuottaa ääniä

● Oman soittimensa rakentamiseksi lapset laativat luettelon tarvitsemistaan materiaaleista ja

käyttävät esimerkiksi roskamateriaaleja.

Tieto- ja viestintätekniikan käyttö: (mainittava vain silloin, kun se on tarpeen)



Lasten on käytettävä scratchia ohjelmoidakseen oman musiikkikappaleensa.

Luokkahuoneen avaaminen: (mainittava vain, jos se on tarpeen)

Valmennus

Hyödyllisiä kysymyksiä:

• Johdanto

o Piditkö musiikista? Miksi? Mistä tarkalleen ottaen pidit? (melodia, rytmi, ...).

o Mitä mieltä olit musiikista?

o Mikä saa sinut liikkumaan musiikin tahdissa?

• Tempo, tempo

o Miten kutsuisimme yksikköä, joka ilmoittaa sävellyksen nopeuden? (tempo).

o Millainen oli eri kappaleiden tempo? nopea/hidas?

o Miten kappaleen tempo voi saada sinut liikkumaan eri tavalla? Nopeammin/hitaammin

• Rytmi on tanssija!

o Miten rytmi saa sinut liikkumaan eri tavalla?

o Annetaan tietty rytmikuvio (jossa rytmipalikat ovat hiilessä): Osaatko taputtaa

rytmikuviota? Osaatko laulaa rytmikuvion? (Ta, To, Tu, TiTi, TiRi). Osaatko tehdä oman

koreografian tietyn rytmikuvion pohjalta?

o Voitko tehdä oman rytmikuvion käyttämällä värillisiä palikoita? Esim. kahden tahdin

ajan... ja tehdä koreografian.

• Koodit musiikissa

o Kun näytetään musiikkikappaleen partituuri (Brother John). Partituurissa on joitakin

symboleja. Mitä ne tarkoittavat?

o Kuinka monta tahtia näet kappaleessa 'Brother John'? 8 tahtia

o Mitä tietoja muistiinpanot antavat sinulle? Useimmiten lapset vastaavat melodia (do,

re, mi, fa, sol)... Ne sisältävät myös muuta tietoa: katso tarkkaan nuotteja

värillisissä rytmipalikoissa ja vertaa... Joten mitä tietoa?... Nämä nuotit antavat siis

myös tietoa siitä, kuinka kauan nuotti soi, joten ne antavat myös tietoa rytmistä.

o Voitko visualisoida kappaleen "Brother John" rytmikuvion värillisten hiilipalikoiden

avulla?

o Osaatko taputtaa/laulaa kappaleen "Brother John" rytmikuviota?

o Kuinka monta nuottia jokaisessa tahdissa on kappaleessa "Brother John"?

o Tahdissa 5 ja 6 on haaste: 4 tahdin tahdissa on 6 nuottia. Miten se on mahdollista? (

luo yhteys 'murtolukuihin' matematiikassa).

• Melodian tekijä

o Tunnistavatko lapset kappaleen "Brother John" nuotit vertaamalla niitä mallin

nuotteihin?

o Pystytkö laittamaan oikeat nuotit edellisessä harjoituksessa tekemäsi rytmikuvion

värillisiin lohkoihin (käyttämällä muistilappuja/pisteitä)?

• Musiikin säveltäjä



o Voitko säveltää/ohjelmoida oman kappaleesi Scratchin avulla?

Kappaleen on kestettävä 8 "tahtia". Jokainen tahti kestää 4 lyöntiä.

Voit käyttää kaikkia nuotteja do-re-mi-fa-sol-la-si.

Yritä etsiä tarttuva melodia käyttämällä nuotteja ja rytmejä, jotka olemme

oppineet!

• Kuunnellaan kappale!

o Pidätkö luokkatovereidesi säveltämästä kappaleesta? Kerro syy.

• Tee oma soittimesi.

o pituus (pitkä/lyhyt): vaikuttaako se sävelkorkeuteen? (esim. köyden pituus).

o kapasiteetti (tyhjä/täysi): sävelkorkeuteen? (vedellä täytetyt säiliöt)

o äänenvoimakkuus (suuri/pieni): vaikuttaako se sävelkorkeuteen? (suuret, pienet

säiliöt)

o Voitko tehdä soittimen, jolla voit soittaa kaikkia rytmejä voimakkaalla

äänenvoimakkuudella ja jolla voit luoda vähintään kaksi eri sävelkorkeutta?

• Soitetaan musiikkia soittimellasi!

o Osaatko soittaa säveltämäsi kappaleen soittimellasi?

Omatoimisuuden edistäminen: (konkreettiset mahdollisuudet/huomautukset, jotka on

mukautettu hankkeeseen).

Yhteistyön edistäminen: (konkreettiset mahdollisuudet/huomautukset, jotka on mukautettu

hankkeeseen).

� Tiimityö:

● Ryhmissä on 2-3 opiskelijaa.

● Ryhmässä tarvittava osaaminen:

o ...

o ...

o

Formatiivinen arviointi: (konkreettinen kuvaus/yhteenveto, joka on mukautettu hankkeeseen)

Laskennalliset ajattelutaidot:

● Tiedonkeruu/analyysi/esittäminen:

o selvittää, miten samasta esineestä voidaan tehdä eri äänenkorkeuksia, matalia ja

korkeita.

o selvittää, miten kappaleen rytmi toimii ja miten sitä voidaan esittää värillisten

rytmipalikoiden avulla.

o symbolien (= nuottien) analysointi partituurissa.

o "Rytmi on tanssija" -lohkojen avulla lasten on visualisoitava kappaleen "Brother

John" rytmikuvio.

● Kuvioiden tunnistaminen esim.

o Tunnistavatko lapset "Brother John" -laulun rytmit?

o Tunnistavatko lapset kappaleen "Brother John" nuotit vertaamalla niitä malliin?

o Osaavatko lapset laittaa oikeat nuotit Brother Johnin rytmikuvion palikoille

(käyttäen muistilappuja/pisteitä)?

● Algoritmit ja menettelyt

esim.



o Lapset tekevät omia rytmikuvioitaan käyttämällä värillisiä palikoita 2 tahdin 4

tahtia varten.

o Lapset säveltävät Scratch-ohjelmalla oman laulunsa käyttäen oppimiaan

rytmikuvioita ja nuotteja.

● Ongelman hajottaminen

o Scratchia ohjelmoidessaan he kohtaavat ongelmia. Esimerkiksi jokin ei kuulosta

oikealta... Heidän on selvitettävä, miten ongelma korjataan eristämällä ongelma

ja etsimällä sitten virhe (= virheenkorjaus).

● Automaatio

o Musiikin säveltäminen sellaisessa muodossa, että tietokonejärjestelmä voi

suorittaa sen.

Muut taidot:

● Yhteistyö ja lisäarvon tuottaminen ryhmätyölle

● Aikatauluta tehtävät, aika ja resurssit

● Yksilön panos työhön

● Pohdi tämän toiminnan eri vaiheiden prosessia ja tuloksia.

● Tietojen analysointi ja tulkinta optimoimiseksi.

● Materiaalin valmistus ja käyttö

Mukautukset

• Yleisiä ajatuksia:

• Ideoita nuorempien/vanhempien lasten kanssa: (3-6 <-> 6-9 / 9-12 <-> 12-15)

Vinkkejä & niksejä

On tärkeää käyttää eri värejä asteikon rytmikuvioissa ja nuotissa.  Käytä mallia.

VAROITUS rytmikuvioiden organisoinnissa esiintyvistä eroista. Scratchilla ohjelmoinnissa

käytetään osuutta suhteessa tahtiin (4/4), jolloin arvot ovat puolikas nuotti =2, neljäsosa nuotti

=1 ja kahdeksasosa nuotti =0,5. Tämä voi olla hämmentävää.

Joitakin ehdotuksia pilottiopettajien testauksen jälkeen:

2. Tempo, tempo

Selitä metronomin käyttö eri tempojen havainnollistamiseksi "bpm"-nopeuksina.

3. Rytmi on tanssija.

Äänteiden TA, TITI, ... käyttö yhdessä taputuksen kanssa voi olla liian vaikeaa lapsille (ja myös

opettajalle). Voit jättää äänet käyttämättä ja keskittyä vain taputukseen. Suosittelemme



tekemään paljon erilaisia taputusharjoituksia rytmitankojen kanssa, jotta ne ymmärretään

täysin.

4. Musiikin koodit.

Nuorempien lasten kanssa ei tarvitse keskittyä liikaa nuottien merkitsemiseen. Tärkeintä tässä

on tehdä harjoitus sävellajin purkamiseksi ja yrittää heti visualisoida rytmipalikoilla.

6. Musiikin säveltäjä.

Jos haluat esitellä Scratchin musiikkilaajennuksen kanssa, voit tehdä "Brother John" -kappaleen

yhdessä askel askeleelta. Tämän harjoituksen jälkeen lapset voivat kokeilla hieman Scratchia,

ennen kuin he säveltävät kappaleensa, jossa on 8 "tahtia", joissa jokaisessa on 4 iskua. Ennen

kuin he säveltävät Scratchissa, he käyttävät ensin rytmipalikoita kappaleensa säveltämiseen.


