
Muzikos kompozicijos didaktika
Amžiaus grupė: 9-12 metų.

Trukmė: 6 val.

Trumpas veiklos aprašymas: Mokiniai pradeda ugdomąjį kelią analizuodami žinomus
muzikos kūrinius. Jie nagrinėja naudojamus intervalus ir supranta muzikines frazes,
susiedami jas su šnekamąja kalba. Jie pradeda rašyti savo melodijas, taikydami duotus
ritminius modelius. Naudodamiesi muzikos užrašymo programine įranga (pvz.,
„Musescore“), jie iš karto gauna grįžtamąjį ryšį apie savo darbą.

Informatinio mąstymo įgūdžiai:

● Duomenų analizė
● Duomenų pateikimas
● Šablonų atpažinimas
● Derinimas
● Algoritmai ir procedūros
● Automatizavimas / vizualizavimas

Apibendrinta mokymo proceso schema



Mokslas Technologijos – Inžinerija

● Garso charakteristikos

● Ryšiai tarp garso aukščių
● Praktinis harmoninių garsų

stebėjimas

● Judesiu tyrinėjimas

● Robotų naudojimas

Matematika Menas – Socialiniai mokslai

● Skaitmeninis intervalų
skaičiavimas

● Loginis mąstymas

● Dekartinė koordinačių
sistema

● Proporcijos

● Statistikos elementai

● Proporcijos ir harmonija mene

● Simetrija

● Aktyvus klausymasis

● Su klausymu susijusios emocijos

● Ritmas mene

● Ritmas poezijoje

● Garsinės kalbos figūros dainų tekstuose

Metodologija

Dalis Aprašymas Trukmė

1 Įvadas

Kaip buvo parašyti garsiausi muzikos kūriniai? Kokias „paslaptis“ naudojo
didieji kompozitoriai, kad jų melodijos būtų veiksmingos? Kaip galima
parašyti gražų muzikos kūrinį? Iššūkis mokiniams bus grindžiamas šiais
samprotavimais: sukurti savo muzikos kūrinį, vadovaujantis taisyklėmis,
gautomis analizuojant garsias melodijas.

Mokiniams paaiškinsime, kad melodija, kurią galima laikyti svarbiausiu
muzikos elementu, yra kylančių ir besileidžiančių natų seka, atitinkanti
ritminį modelį. Diskusijoje, kurią pradėsime su klase, vėliau numatysime
etapus, kurie bus būdingi mūsų keliui. Iš tikrųjų, norėdami pasiekti
pagrindinį tikslą, turėsime suskaidyti problemą į dalis.

Pirmasis analizės etapas bus susijęs su intervalais tarp garsų. Tada
apibrėšime sąvoką. Po to, numatysime, kad kiti etapai bus susiję su
muzikinių frazių analize, o galiausiai – su kūrimo etapais, kai garsams bus
taikomi ritminiai modeliai.
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2 Melodingas kelias (žaidybinimo veikla)

Suprantame, kaip kompozitoriai „judino“ melodijų natas. Šį judesį
vaizduojame grafiškai, pasitelkdami robotiką. Mokiniai analizuos garsių
melodijų natų judėjimo kryptį, kurdami „muzikinius kelius“, kuriais eis

programuojamas robotas (pvz., Ozobot, Mbot ir kt.).
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1 pavyzdys: Bethoveno Simfonija Nr. 5 c-moll, op. 67

UŽDUOTIS (pavyzdžiui, naudojant Ozobot):

Atspausdinus pirmąsias pagrindinės melodijos natas:

Uždenkite partitūrą kalkinio popieriaus lapu ir paprašykite mokinių
liniuote ir flomasteriu sekti natų kryptį.

Tada pakeiskite atspausdintą melodijos lapą tuščiu lapu, kad

nesupainiotumėte Ozobot detektoriaus. Pašalinus atspaudą, liks tik natų
judėjimo pėdsakas:

Ozoboto „spalvų kodai“ bus naudojami ryškiems melodijos momentams

pabrėžti: pavyzdžiui, gali būti naudojami „šaunūs judesiai“ arba

„laikmačiai“ (žr. 1 priedą žemiau).

Pavyzdys: ankstesniame pavyzdyje pateiktai simfonijai taikomi spalvų
kodai:

2 pavyzdys: Vivaldžio „Pavasaris“ iš „Il cimento dell'armonia e
dell'inventione“.

Melodija:



Nubrėžtas kelias:

Gautas kūrinys:

Informatinis mąstymas: duomenų analizė, šablonų atpažinimas,

automatizavimas,

Vizualizavimas siejant su simetrijos sąvoka geometrijoje ir mene, bus

analizuojamas melodijos takelis, mokiniams padedant apmąstyti

kompozitorių naudojamų šuolių (intervalų) tipą, kiekį ir pasikartojimą:

bus pastebėta, kad labai dideli šuoliai naudojami retai, o pasikartojančių
natų ir šuolių kiekis visada pasiskirsto tolygiai. Taip pat bus pabrėžiama,

kad muzikoje galioja simetrijos taisyklės: panašumo, proporcijų, krypties.

1 priedas: Ozobot spalvų kodai



3

Atlikime apskaitą
Šioje veikloje nagrinėsime dažniausiai naudojamus skaitinius ryšius tarp

garsų. Intervalus kiekybiškai įvertinsime, nagrinėdami juos statistiniu

požiūriu.

Pradėsime nuo paaiškinimo, kad muzikoje intervalas tarp dviejų garsų
matuojamas skaičiuojant juos skiriančias natas, į skaičiavimą visada

įtraukiant pirmąją ir paskutinę natą.

Pavyzdžiui, intervalas F-B apskaičiuojamas taip:

= 4

Arba mažėjantis D-B:

= 3

UŽDUOTIS:

Mokiniams bus išdalyti partitūrų pavyzdžiai, po kiekviena nata pažymint

langelius, kaip parodyta šiame pavyzdyje:

Taip pat pateiksime pagrindinę analizuojamo kūrinio skalę, kad

mokiniams būtų lengviau atlikti skaičiavimus.
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Mokiniai, skaičiuodami viduryje esančias natas (įskaitant pirmąją ir

paskutinę), turės įrašyti į langelius natų, skiriančių du garsus, skaičių, kaip

nurodyta toliau:

= = =

Mokinių bus prašoma pažymėti brūkšnelį, kai kita nata, palyginti su

ankstesne, neturi aukščio pokyčių. Galiausiai gausite darbą, panašų į
pateiktą pavyzdį:

Informatinis mąstymas: duomenų analizė, šablonų atpažinimas,

duomenų atvaizdavimas

Aptarkite su klase: ar yra pasikartojančių skaičių? Koks yra dažniausiai

naudojamas intervalas? Kokių skaičių (intervale nuo 2 iki 8) trūksta?

Stengsimės naudoti pavyzdžius, apimančius įvairių tipų intervalus, kad

atvejo istorija būtų kuo įvairesnė.

4 Muzika yra kalba!

Pirmiausia paaiškinkite mokiniams, kad muzikinis diskursas, kaip ir

šnekamoji kalba, formuluojamas sakiniais. Mokėti sudainuoti dainą iš
tikrųjų reiškia mokėti kurti išbaigtus prasmingus sakinius. Pradėsime nuo

didžiųjų kompozitorių frazių analizės, kad suprastume, kaip sukurti

nuoseklius muzikinius periodus.

Iš pradžių supažindinkite mokinius su muzikinės frazės sąvoka

klausydamiesi garsių pavyzdžių.

Mocarto simfonija Nr. 40 g-moll K550

Kitas pavyzdys: Bachas - Passacaglia ir fuga

60'



UŽDAVINYS: (mažose grupelėse)

Paprašykite mokinių sukurti trumpą tekstą (žodžius), kuris bus pridėtas

prie žinomos melodijos pagal šias paprastas taisykles:

● kiekvienai natai priskirti skiemenį;
● užtikrinkite, kad žodžių toninis akcentas atitiktų stiprų takto tempą

(pavyzdžiui, 4/4 takto metu akcentas tenka kiekvieno takto 1 ir 3

daliai);

● įsitikinkite, kad teksto frazės atitinka muzikines frazes.

Vivaldžio „Pavasario“ pavyzdys (simboliai „V“ žymi stiprius taktų
akcentus).

Informatinis mąstymas: algoritmai ir procedūros, šablonų
atpažinimas, derinimas

Kaip pirmojo klausymo etapo metu atpažinote įvairias frazes? Ką
kompozitorius daro, kad klausytojas suprastų, jog sakinys baigtas? Su

kokiais sunkumais susiduriama bandant priversti tekstą laikytis

melodinės linijos?

5 Sukurkime melodiją iš teksto

UŽDAVINYS: (mažose grupelėse)

Atlikime atvirkštinę veiklą Nr. 4: sukurkime melodiją iš teksto. Pavyzdžiui,

pasirinksime keletą eilučių iš eilėraščio ir pagal tą tekstą sukursime

nedidelę melodiją:

Informatinis mąstymas: algoritmai ir procedūros, šablonų
atpažinimas, derinimas

Ar aš kuriu muziką, kurios frazės atitinka eiles? Kaip galiu užbaigti sakinį?
Ką turiu padaryti, kad suteikčiau melodijai „uždarumo“ pojūtį?
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6 Eikime į ritmą! (Melodijų ritminės struktūros analizė)

Paskatinkite mokinių apmąstymus šia teorine įžanga: jei grojame garsios

muzikos temos natas, panaikindami jos ritminę struktūrą, dažnai galime

suprasti, kokia tai daina.
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Tačiau melodija yra unikali dėl savo ritminio modelio.

Norint suprasti, kuo melodija yra originali, būtina išanalizuoti ir jos

ritminę struktūrą. Šį tyrimą atliksime taip „išgaudami“ iš melodijos tik

ritminį komponentą:

Kitas pavyzdys (melodija be ritmo):

Melodija su ritmu:

Ritminės struktūros išskyrimas:

UŽDAVINYS: Paprašykite mokinių išgauti melodijos ritminę seką,

nukopijuojant ją į ritminę lentelę šio tipo partitūroje:

Naudokite skirtingų ritminių struktūrų kūrinius, kad pavyzdžiai būtų kuo

įvairesni.



Informatinis mąstymas: duomenų analizė, duomenų pateikimas,

šablonų atpažinimas

Ar yra ritmo modulių, kurie naudojami daugiau nei vieną kartą? Kaip jie

paskirstyti? Kuo jie yra „unikalūs“?

7 Pasirinksiu ritmą: ritminių modelių taikymas skalėje

UŽDAVINYS: naudokite paprastą gamą, kad pritaikytumėte ritminius

modelius, pasirinktus iš ritminėje lentelėje (žr. žemiau) pateiktų ritminių
modelių, stengdamiesi paskutinėje natoje panaudoti visą taktą trunkančią
figūrą.

Kai kurių ritminių modelių taikymo gamos natoms pavyzdys: sukuriama

paprasta melodija.

Kitas pavyzdys: skalė su kylančių judesių pertraukomis.

Ta pati skalė su įvairiais ritminiais modeliais

Informatinis mąstymas: Algoritmai ir procedūros, derinimas

Diskusija / apmąstymai: kokie ritmai gerai tinka pirmiesiems taktams?

Kokie ritmai tinka taktams?

Ritminė lentelė:
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8 Dabar pasirinkime garsus: bandysime rašyti natas pagal iš anksto

nustatytus ritminius garsus

UŽDAVINYS: vadovaudamiesi savo skoniu, remdamiesi ritminėje lentelėje

pateiktomis ritminėmis nuorodomis, mokiniai bandys įrašyti natas pagal

savo norą, stengdamiesi pritaikyti analizės etapuose įgytus melodijos

judesių įgūdžius. Mokytojas padės mokiniams suprasti, kokius intervalus

bus geriau naudoti, palygindamas juos su analizuotais kūriniais.

Pavyzdys:

Informatinis mąstymas: Algoritmai ir procedūros, derinimas

Diskusijos: Kas mūsų melodijose „neveikia“? Kaip galime jas patobulinti?

Kokios natos / ritmai suteikia judesio ar ramybės pojūtį? Ar kuris nors

mūsų panaudotas šuolis nuvedė mus prie natų, kurios buvo „pašalinės“

melodijai?

7 ir 8 užduotys bus atliekamos naudojant atvirojo kodo muzikos įrašų
programą, pavyzdžiui, MuseScore, kuri, suteikdama mokiniams galimybę
iš karto perklausyti savo darbą, leis gauti grįžtamąjį ryšį ir taikyti

„bandymų ir klaidų“ metodą.
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