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Ikäryhmä:
Tuntimäärät:9-12
Lyhyt kuvaus toiminnasta:(enintään 4 lausetta)
Oppilaat aloittavat opintopolun analysoimalla kuuluisia musiikkikappaleita: he tutkivat käytettyjä
intervalleja ja ymmärtävät “musiikkilauseet” yhdistämällä ne puhuttuun kieleen. He alkavat
kirjoittaa omia melodioita soveltaen annettuja rytmikuvioita. He saavat välittömän palautteen
työstään käyttämällä musiikin sävellysohjelmia (esim. Musescore).

CT-taidot:

◉ Tietojen analysointi

◉ Tietojen esittäminen

◉ Kuvion tunnistaminen

◉ Virheenkorjaus

◉ Algoritmit ja menettelyt

◉ Automaatio / visualisointi

Tavoitteet

● Oppilaat analysoivat musiikkikappaletta käyttäen graafista analyysia ja numeerista analyysia

siitä, miten nuotit liittyvät toisiinsa.

● Oppilaat oppivat, että musiikkikappale koostuu musiikkilauseista, aivan kuten kirjoitettu

teksti.

● Oppilaat sijoittavat laulun tekstin musiikin päälle

● Oppilaat sijoittavat musiikkia tekstin päälle

● Oppilaat ymmärtävät, että rytmi on melodian perusta.

● Oppilaat soveltavat rytmisiä kuvioita asteikkoon

● Oppilaat kirjoittavat oman musiikkikappaleen käyttäen nuotteja ja rytmikuvioita.

● Opiskelijat käyttävät avoimen lähdekoodin sävellysohjelmaa, kuten MuseScorea, jotta he

voivat kuunnella työtään välittömästi.

● Oppijat soveltavat laskennallisen ajattelun taitoja prosessin aikana (esim. tietojen

analysointi, mallitunnistus, automatisointi, virheenkorjaus, algoritmit - katso lisätietoja

metodologiasta!).



Realistinen STEAM-CT-kehys

Kirjoita oma musiikkikappaleesi rytmin ja melodian avulla!

(STEAM-integraation lyhyt perustelu)

Tiede Teknologia - Insinöörityö

Äänen ominaisuudet

Äänenkorkeuksien väliset suhteet

Harmonisten äänien käytännön havainnointi

Tutkimus liikkeestä

Robottilaitteiden käyttö

Graafinen esitys koordinaattijärjestelmässä

Matematiikka Taide - Yhteiskuntatieteet

Numeerinen laskeminen

Looginen ajattelu

Koordinaatistojärjestelmä

Suhteet

Tilastojen elementit

Suhteellisuus ja harmonia taiteessa

Symmetria

Aktiivinen kuuntelu

Kuunteluun liittyvät tunteet

Rytmi taiteessa

Rytmi runoudessa

Sanoitusten äänne- ja kielikuviot

Menetelmä

Osa Kuvaus Ajoi
tus

1 Johdanto

Miten kuuluisimmat musiikkikappaleet on kirjoitettu? Mitä "salaisuuksia"
suuret säveltäjät käyttävät tehostaakseen melodiansa? Miten voit kirjoittaa
hienon musiikkikappaleen? Oppilaiden haaste perustuu seuraaviin
pohdintoihin: oman musiikkikappaleen säveltäminen kuuluisien melodioiden
analysoinnista johdettujen sääntöjen mukaisesti.
Selitämme oppilaille, että melodia, jota voidaan pitää musiikin tärkeimpänä
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elementtinä, on nousevien ja laskevien nuottien sarja, joka noudattaa rytmistä
kaavaa.
Luokan kanssa aloitettavassa keskustelussa ennakoimme sitten vaiheet, jotka
luonnehtivat polkuamme. Itse asiassa päätavoitteemme saavuttamiseksi
meidän on pilkottava ongelma osiin.
Ensimmäinen analyysivaihe koskee äänten välisiä aikavälejä. Sen jälkeen
määrittelemme käsitteen.
Tämän jälkeen ennakoimme, että seuraavat vaiheet koskevat musiikkifraasien
analysointia ja lopulta varsinaisen luomisen vaiheita, joissa ääniin sovelletaan
rytmikuvioita.

2 Melodinen polku (pelillistämisaktiviteetti)
Integrazione STEAM integraatio : matematiikka - teknologia - tekniikka

Ymmärrämme, miten säveltäjät "liikuttivat" nuotteja melodioissaan.

Esitämme tämän liikkeen graafisesti robotiikan avulla.

Oppilaat analysoivat kuuluisien melodioiden nuottien suuntaa luomalla

"musiikillisia polkuja", joita ohjelmoitava robotti (kuten Ozobot, Mbot jne.) voi

seurata.

Esimerkki 1: Beethoven Sinfonia nro 5 c-molli op.67
TASK (esimerkiksi Ozobotin avulla):
Kun olet tulostanut päämelodian ensimmäiset nuotit:
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Aseta partituuri päällekkäin kuultopaperiarkin kanssa ja pyydä oppilaita

seuraamaan nuottien suuntaa viivoittimen ja huopakärjen avulla.

Korvaa sitten painettu melodia-arkki tyhjällä arkilla, jotta Ozobot-ilmaisin ei

sekoita sitä. Kun poistat tulosteen, jäljelle jää vain nuottien liikkeen jälki:

Ozobot-"värikoodeja" käytetään korostamaan melodian silmiinpistäviä hetkiä:

voidaan käyttää esimerkiksi "cooleja liikkeitä" tai "ajastimia" (ks. liite 1).

Esimerkki: edellisen esimerkin sinfoniaan sovelletut värikoodit:

Esimerkki 2: Vivaldin "Kevät", kappaleesta "Il cimento dell'armonia e
dell'inventione".

Melody

Muistiinpanojen piirretty polku:

Tuloksena on kappale:



CT: Data-analyysi, hahmontunnistus, automatisointi, visualisointi.

Melodian raitaa analysoidaan geometrian ja taiteen symmetrian käsitteeseen

liittyen ohjaamalla oppilaita pohtimaan säveltäjien käyttämien hyppäysten

(intervallien) tyyppiä, määrää ja toistoa: huomataan, että hyvin suuria

hyppäyksiä käytetään harvoin ja että toistuvien nuottien ja hyppäysten määrä

on aina tasaisesti jakautunut. Lisäksi korostetaan, että musiikissa on olemassa

symmetrisiä sääntöjä: samankaltaisuuden, suhteellisuuden ja suunnan

säännöt.

Liite 1: Ozobotin värikoodit



3 Tehdään laskelmat…
Integrointi STEAM: matematiikka

Tässä tehtävässä tutkimme yleisimmin käytettyjä äänteiden välisiä numeerisia

yhteyksiä. Intervallit kvantifioidaan numeerisesti tutkimalla niitä tilastollisesta

näkökulmasta.

Aloitamme selittämällä, että musiikissa kahden äänen välinen väli mitataan

laskemalla äänet, jotka erottavat ne toisistaan, ja laskennassa otetaan aina

huomioon myös ensimmäinen ja viimeinen ääni.

Esimerkiksi väli F-B lasketaan seuraavasti:

= 4

Tai laskeva D-B:

= 3

Laskeva A-G:

= 2

TEHTÄVÄ:
Pisteet jaetaan oppilaille laatikoilla kunkin nuotin alla, kuten tässä esimerkissä:

Annamme myös analysoitavan teoksen keskeisen mittakaavan, jotta oppilaat voivat

tehdä laskelmia.
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Oppilaiden on kirjoitettava laatikoihin kaksi ääntä erottavien äänten määrä

laskemalla keskellä olevat äänet (mukaan lukien ensimmäinen ja viimeinen

ääni) seuraavasti:

= = =

Oppilaita pyydetään merkitsemään viiva, kun seuraavassa nuotissa ei ole

sävelkorkeuden vaihtelua edelliseen verrattuna. Lopulta saatte seuraavan

esimerkin kaltaisen tehtävän:

CT: Tietojen analysointi, hahmontunnistus, tietojen esittäminen
Keskustele luokan kanssa: Onko olemassa toistuvia numeroita? Mikä on

käytetyin väli? Mitä lukuja (väliltä 2-8) puuttuu?

Huolehdimme siitä, että käytämme esimerkkejä, jotka sisältävät erityyppisiä

intervalleja, jotta tapaustutkimus olisi mahdollisimman monipuolinen.

4 Musiikki on kieli!
STEAM-integraatio: Yhteiskuntatieteet

Aloita selittämällä oppilaille, että musiikillinen puhe ilmaistaan lauseilla, aivan

kuten puhuttu kieli. Laulun säveltämisen osaaminen tarkoittaa itse asiassa sitä,

että osataan luoda kokonaisia, merkityksellisiä lauseita. Lähdemme liikkeelle

suurten säveltäjien lauseiden analysoinnista, jotta ymmärrämme, miten

luodaan yhtenäisiä musiikillisia jaksoja.

Esittele aluksi oppilaille musiikillisen fraasin käsite kuuntelemalla kuuluisia

esimerkkejä.

Mozartin sinfonia nro 40 g-molli K550

Toinen esimerkki: Bach - Passacaglia ja fuuga.
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TEHTÄVÄ: (pienryhmissä)
Pyydä oppilaita laatimaan lyhyt teksti (sanoitus), joka lisätään kuuluisaan

melodiaan näiden yksinkertaisten sääntöjen mukaisesti:

● määritä jokaiselle nuotille tavu;

● varmista, että sanojen tooninen aksentti vastaa tahdin vahvaa tempoa

(esimerkiksi tahdissa 4/4 aksentti osuu kunkin tahdin 1. ja 3.

liikkeeseen);
● Varmista, että tekstin fraasit vastaavat musiikin fraaseja.

Esimerkki Vivaldin "Kevät" -teoksesta (symbolit "V" edustavat tahtien

voimakkaita aksentteja).

CT: Algoritmit ja menettelyt, hahmontunnistus, virheenkorjaus.

Miten tunnistit ensimmäisellä kuuntelukerralla eri fraasit? Miten säveltäjä saa

kuulijan ymmärtämään, että lause on päättynyt? Millaisia vaikeuksia

kohdataan, kun teksti yritetään saada noudattamaan melodista linjaa?

5 Luodaan melodia tekstistä alkaen.
STEAM-integraatio: Yhteiskuntatieteet

TEHTÄVÄ: (pienryhmissä)
Suoritetaan käänteinen menettely, joka vastaa toimintaa nro. 4: luodaan

melodia tekstin pohjalta. Valitaan esimerkiksi runosta joitakin rivejä ja luodaan

tekstistä pieni melodia:

CT: Algoritmit ja menettelyt, hahmontunnistus, virheenkorjaus.
Teenkö musiikkia, jonka fraasit sopivat riveihin? Miten voin päättää lauseen?

Mitä minun on tehtävä antaakseni melodialle "päättymisen" tunteen?

30'

6 Mennään rytmiin! (Melodioiden rytmisen rakenteen analyysi) 30'



STEAM-integraatio: Matematiikka - Yhteiskuntatieteet

Kannusta oppilaita pohtimaan asiaa tällä teoreettisella johdannolla:

Jos soitamme kuuluisan musiikkiteeman nuotit poistamalla sen rytmisen

rakenteen, voimme usein ymmärtää, mistä kappaleesta on kyse.

Melodiasta tekee ainutlaatuisen kuitenkin sen rytmikuvio.

Jotta ymmärtäisimme, mikä tekee melodiasta omaperäisen, on siis

analysoitava myös sen rytminen rakenne. Toteutamme tämän tutkimuksen

"poimimalla" melodiasta vain rytmisen komponentin tällä tavoin:

Toinen esimerkki: Melodia ilman rytmiä

Melodia ja rytmi

Rytmisen rakenteen erottaminen:



TEHTÄVÄ: Pyydä oppilaita poimimaan melodian rytminen sekvenssi

kopioimalla se rytmiviivastoon tämäntyyppiseen partituuriin:

Käytä erilaisia rytmirakenteita sisältäviä kappaleita, jotta tapaus olisi

mahdollisimman monipuolinen.

CT: tietojen analysointi, tietojen esittäminen, kuvioiden tunnistaminen
Käytetäänkö rytmimoduuleja useammin kuin kerran? Miten ne on jaettu? Mikä

tekee niistä "ainutlaatuisia"?

7 Minä valitsen rytmin: rytmisten kuvioiden soveltaminen asteikkoon.

TEHTÄVÄ: Käytä yksinkertaista asteikkoa rytmitaulukossa 1 ehdotetuista

rytmikuvioista valittujen rytmikuvioiden soveltamiseen ja huolehdi siitä, että

käytät viimeisessä nuotissa koko tahdin mittaista kuviota.

Esimerkki joidenkin rytmisten moduulien soveltamisesta asteikon nuotteihin:

syntyy yksinkertainen melodia.
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Toinen esimerkki: asteikko, jossa on nousevien liikkeiden keskeytyksiä.

Sama mittakaava eri rytmisten moduulien avulla

CT: Algoritmit ja menettelyt, virheenkorjaus.

Keskustelu / pohdinta: Mitkä rytmit sopivat hyvin ensimmäisiin tahteihin?

Rytminen pöytä nro. 1.



8 Nyt valitsen äänet: Yritän kirjoittaa nuotteja ennalta määrättyihin
rytmisiin ääniin...

TEHTÄVÄ: Oppilaat yrittävät oman makunsa mukaan kirjoittaa nuotteja

taulukon 1 rytmisistä vihjeistä, yrittäen soveltaa analyysivaiheissa hankittuja

melodian liikkeiden taitoja. Opettaja auttaa oppilaita ymmärtämään, mitä

intervalleja olisi parempi käyttää, vertaamalla niitä analysoituihin kappaleisiin.

Esimerkki:

CT: Algoritmit ja menettelyt, virheenkorjaus.

20'



Keskustelu: Mikä melodioissamme ei "toimi"? Miten voimme parantaa niitä?

Mitkä nuotit/rytmit antavat liikkeen tai levon tunteen? Ovatko käyttämämme

loikat vieneet meidät melodian kannalta "vieraille" nuotteille?

Tehtävät 7 ja 8 toteutetaan käyttäen sävellysohjelmaa, kuten MuseScorea, joka

antaa oppilaille mahdollisuuden kuunnella työnsä välittömästi, jolloin he saavat

välitöntä palautetta ja voivat edetä "kokeile ja erehdy" -menetelmällä.



Organisaatio:
Materiaalit:

- Malli rytmikoodeilla

- Menetelmästä saadut pisteet

- Tietokoneet

- Ohjelmisto MuseScore

Tieto- ja viestintätekniikan käyttö:

Lapset käyttävät MuseScorea säveltääkseen ja kuunnellakseen omaa musiikkia.

Valmennus:
Ajattelua ja tekemistä koskevien kysymysten esittäminen:

3. Lasketaan...

- Ovatko numerot toistuvia?

- Mikä on yleisimmin käytetty aikaväli?

- Mitkä numerot (välillä 2-8) puuttuvat?

4. Musiikki on kieli ...

- Tunnistitko eri lauseita kuunnellessasi?

- Mitä säveltäjä tekee saadakseen kuulijan ymmärtämään, että lause on päättynyt?

- Mitä vaikeuksia liittyy siihen, että teksti on melodisen linjan mukainen?

5. Tekstiin perustuva melodia...

- Teenkö musiikkikappaleen, jonka lauseet sopivat sääntöihin?

- Miten voin päätyä tunteeseen?

- Mitä minun pitäisi tehdä antaakseni melodialle "sulkeutumisen" tunteen?

6. Melodian perustana on rytmi.

- Onko olemassa "rytmikuvioita", joita käytetään useammin kuin kerran?



- Miten ne jaetaan?

- Mikä tekee niistä "ainutlaatuisia"?

7.  Minä valitsen rytmin

- mitkä rytmit sopivat hyvin tangoihin?

8. Kirjoita muistiinpanoja ennalta määrättyihin rytmeihin

- Mikä melodioissamme ei "toimi"?

- Miten voimme parantaa niitä?

- Mitkä nuotit / rytmit antavat tunteen liikkeestä tai rauhallisuudesta?

- Johtivatko jotkut käyttämämme hypyt meitä melodialle "vieraisiin" nuotteihin?

Yhteistyön edistäminen

Ryhmätyöskentely: ryhmissä on noin 2-3 oppilasta

Muodostava arviointi

Arviointi perustuu seuraaviin tekijöihin:

1. Opettajan tekemä yleinen havainnointi: ryhmä- ja yksilöprosessit ja tulokset.

: Ongelmanratkaisu ja kriittinen pohdinta.

3. Ryhmän erityistavoitteiden saavuttaminen prosessin kussakin osassa.

Säädöt:
Musiikin teorian perustiedot ovat toivottavia. Katso aktiviteetti Rytmi on tanssija ikäryhmälle 9-12v.


