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Przykłady muzycznych aktywności 
wykorzystanych na spotkaniach ONLINE



 

Poniższy zbiór aktywności muzycznych powstał na podstawie
analizy sesji muzykoterapii online z wychowankami domu dziecka.          
To relacja z pierwszego tygodnia wirtualnych spotkań, podczas
których wspólnie z dziećmi i młodzieżą poszukiwaliśmy sposobów
na zabawę dźwiękiem i muzyką. Opisując poszczególne aktywności,
opieram się na utworach autorskich oraz ćwiczeniach
zapożyczonych z cytowanych książek. 
 
W czasie społecznej izolacji wirtualne sesje mogą być ważnym
wydarzeniem w codziennym życiu dzieci, którym brak osobistego
kontaktu z osobami spoza ośrodka. Kontynuacja sesji muzykoterapii
pomimo fizycznej nieobecności terapeuty, jest wymownym gestem,
który w obecnej sytuacji uważam za wartość terapeutyczną          
samą  w sobie. 
 
Pomimo większego niż zwykle dystansu między terapeutą          
a wychowankami, nawiązane wcześniej relacje terapeutyczne
ułatwiły przejście na formę spotkań online. Zdarzyły się jednak
wyjątki. Praca zdalna okazała się trudnością dla wychowanki
zwykle chętnie biorącej udział w sesjach. W dwóch innych
przypadkach spotkania wirtualne umożliwiły nawiązanie
współpracy wcześniej trudnej do rozpoczęcia. Wychowankowie
dotychczas niezainteresowani spotkaniami byli jednymi          
z pierwszych gości na sesjach terapii online. Motywacją do udziału
w zajęciach mogła być praca z wykorzystaniem komputera          
i Internetu. Możliwe także, że poczucie bezpiecznego dystansu
podczas zajęć zdalnych pozwoliło chłopcom ominąć trudności          
z wejściem w bardziej bezpośredni kontakt osobisty.



 

Jakość dźwięku podczas rozmowy i związane z nim ograniczenia
gry synchronicznej okazały się dużymi przeszkodami          
w prowadzeniu sesji. Głos osoby śpiewającej automatycznie
wyciszał się, gdy do śpiewu dołączał kolejny uczestnik.
Zaobserwowaliśmy jednak, że akompaniament instrumentalny          
nie wycisza dźwięku śpiewu. Odmienny rejestr i barwa
instrumentów oraz odpowiednia głośność gry pozwalały głosowi
wybrzmieć.
 
Pomimo oczywistych ograniczeń, staraliśmy się skupić          
na możliwościach, które otwiera przed nami praca zdalna.
Zawężenie obrazu jedynie do ekranu komputera było sposobem
pracy nad uważnością na dźwięk trzymanych w niewidocznym
miejscu instrumentów. Gorsza jakość dźwięku wymagała skupienia
uwagi na muzykalności ruchów i gestów, które były przedłużeniem
i wzmocnieniem granej muzyki. Czytelność ruchów pomogła
organizować naszą grę w czasie. Istotną rolę odegrały również
elementy muzyki takie jak: tempo, głośność i sposób wydawania
dźwięku. Wykorzystywaliśmy je w kontrastujący i – bardziej niż          
w przypadku sesji prowadzonych osobiście – wyrazisty sposób.
 
Praca online podkreśliła szczególną wartość różnorodnych
sposobów odbierania dźwięku, który dociera do nas za pomocą
słuchu, ale także wzroku i wyobraźni. Pomocne stały się więc
materiały wizualne oraz ćwiczenia słuchowe rozwijające
uważność i muzyczną kreatywność dzieci.



 

Sesje online prowadziliśmy w maksymalnie dwuosobowych
grupach. Dzięki temu aktywności były czytelne i pozwalały
utrzymać uwagę dzieci. Z dotychczasowych obserwacji wynika,          
że, zwłaszcza w przypadku młodszych wychowanków, spotkania
prowadzone online wymagają większej struktury niż sesje          
w kontakcie osobistym. Przebywanie w tym samym pomieszczeniu
ułatwia uczestnikom swobodne kształtowanie przebiegu spotkania.
Grający mogą mieć znaczący wpływ na kierunek i tempo rozwoju
sesji, której formę nadaje następnie terapeuta. Bez fizycznego
kontaktu i wobec możliwych zakłóceń połączenia, spotkania online
wymagały wcześniejszego zaplanowania. Scenariusz sesji          
nie wykluczał jednak jasno wyznaczonych fragmentów na grę
spontaniczną. 
 
 
Mam  nadzieję, że to wstępne opracowanie będzie zachętą          
do dalszej wymiany i dyskusji na temat muzycznych aktywności
online. 
 
Z życzeniami przyjemności w odkrywaniu (nie)codziennych
możliwości dźwięku, który łączy i skraca dystans między nami,
pomimo odległości. To nie magia - to muzyka 😊
 
Dominika



AKTYWNOŚCI, ARANŻACJE I ĆWICZENIA
 
 
Aktywności takie jak komponowanie utworów, pisanie piosenek        
czy nauka gry na instrumencie nie wymagały wielu adaptacji          
w stosunku do tego, co zwykle dzieje się na sesjach. Przydatne
okazały się opisane we wstępie wskazówki dotyczące wyrazistych
gestów i ruchów ciała oraz subtelnego akompaniamentu.          
Przy nauce gry na instrumentach korzystaliśmy z dostępnych          
w Internecie tabel akordów na gitarę, ukulele oraz klawiatury
pianina z zaznaczonymi nazwami dźwięków. 
 
Poniżej opisuję przykłady ćwiczeń, aranżacji i piosenek, które
sprawdziły się podczas sesji indywidualnych i w dwuosobowych
grupach. Aktywności oznaczone znakiem Sch są inspirowane          
lub wprost zaczerpnięte z książki Murraya Schafera „A Sound
Education. 100 Exercises in Listening and Sound-Making”.
 
OPOWIADANIE HISTORII DŹWIĘKIEM     Sch
 
Zadanie polega na zebraniu dźwięków charakterystycznych          
dla popularnej historii i opowiedzenie jej w formie muzycznej
zagadki. Terapeuta lub uczestnik przedstawia zagadkę związaną          
ze znaną wszystkim uczestnikom bajką, filmem lub opowiadaniem.          
Na przykład: opowiadając historię o Czerwonym Kapturku, wydaje
dźwięki maszerującej po lesie dziewczynki, Wilka pożerającego
Babcię i ratującego ją Leśniczego. Zadaniem drugiej osoby          
lub drużyny jest zgadnąć tytuł granej historii. To szczególnie
przyjemna forma pracy nad wyobraźnią muzyczną i umiejętnością
słuchania siebie nawzajem.
 



ZAŚPIEWAJ TO JAK…    Sch
 
Nowy sposób wykonania znanych piosenek może być bardzo
angażującym i rozwijającym wyobraźnię dźwiękową zadaniem.
Uczestnicy proponują sobie nawzajem określony sposób
śpiewania: jak śpioch, jak nerwus, jak ksiądz, jak Sid z Epoki
Lodowcowej itd. To zabawa, podczas której pracujemy nad
swobodą wyrazu, a także nad umiejętnością podążania          
za proponowanymi przez drugą osobę zmianami. Można          
to zadanie potraktować również jako zagadkę: kim jestem?
 
 
"CO TO JEST?”
 
Ograniczenie obrazu pomieszczeń, w których znajdują          
się uczestnicy sesji może stać się zaletą podczas zabaw-zagadek.
Uczestnicy wspólnie uczą się utworu, żeby móc wymieniać się
rolami. Wykonując piosenkę dzielą się partiami zgadującego          
i zadającego.
 
C          F
Co ja tu widzę!
   C      G7
O co to jest?
C          F 
Co ja tu widzę!
    D7            G7          
Odgadniesz wnet!
C          F
Co ja tu widzę!
   C       G7 
O co to jest?
C           F      C   G   C  
Na literę __ zaczyna się…”
 



                F             C
Czy to jest duże?       [tak/nie]
               G7            C
Czy jest okrągłe?      [tak/nie]
                F             C
Czy to jest ciężkie?    [tak/nie]
                G7           C
Czy to jest miękkie?”  [tak/nie]
 
Czy to jest _______ ?
 
[Następuje improwizacja, na którą składać się mogą
wypowiadane rytmicznie odpowiedzi/podpowiedzi            
do akompaniamentu instrumentu].
 
Opis zadania: osoba śpiewająca wybiera przedmiot niewidoczny            
dla osoby/grupy osób siedzących ‘po drugiej stronie’ ekranu.
Ważne, żeby był to obiekt, którego obecność w pomieszczeniu
zgadujący może sobie wyobrazić (komputer, instrument, stół,
okno itd.). Po odgadnięciu nazwy przedmiotu można potraktować
go jako instrument w ramach krótkiej improwizacji. Jeśli
niemożliwa jest gra przedmiotem lub na nim, można nadać mu
dźwięk, imitując go głosem lub dźwiękami ciała:
 
To zegar, to zegar, 
posłu-chaj jak,
To zegar, to zegar,
z na-mi gra!
Tik, tak…
 
Piosenki można posłuchać na kanale YouTube Nordoff Robbins
Polska: https://youtu.be/Yd7892S0aW0 



 

 
GRA DO OBRAZU
 
Każdy uczestnik sesji maluje obraz, następnie prace omawiane           
są po kolei. Grupa wspólnie przypisuje zestaw pasujących
dźwięków do poszczególnych obrazów, tworząc z nich krótkie
etiudy-kompozycje. Przy dodawaniu dźwięków do obrazu można
też zastanowić się nad odpowiadającymi im ruchami. Kompozycji
może towarzyszyć dyskusja na temat związku dźwięku, ruchu           
i obrazu: „ta tęcza ma wiele kolorów, jakie dźwięki pozwolą nam           
je zagrać? Jaki ruch pomoże nam je pokazać?”. Wykonanie utworów
na podstawie namalowanych prac może mieć formę koncertu,
podczas którego każdy uczestnik przedstawia jedną kompozycję
(pamiętajmy o ukłonach i oklaskach!). Można też potraktować
obrazy jako kompozycje zbiorowe. Dźwięki i ruchy w ramach
danego utworu mogą być wykonane w ustalonej sekwencji           
lub w sposób improwizowany.
 
JAKI TO INSTRUMENT?
 
Sprawdzona nie raz zabawa ze zgadywaniem dźwięków
instrumentów nabrała nowego wymiaru dzięki ograniczeniom wizji
podczas połączenia wideo. Dużą przyjemność sprawiało dzieciom
chowanie instrumentów przed moim wzrokiem. Dodatkową atrakcją
były moje próby ‘wyjrzenia’ poza ramę ekranu, które,           
ku zadowoleniu dzieci, skazane były na niepowodzenie.
Zgadywane dźwięki mogą być grane pojedynczo lub w sekwencji.
Wsłuchując się w dźwięki grane przez dziecko, dajemy mu poczucie
bycia usłyszanym. Grając zagadki, wspieramy rozwój jego
uważności, umiejętności odróżniania dźwięków, myślenia
sekwencyjnego i pamięci. 
 
 



 

DŹWIĘK TO RUCH, RUCH TO DŹWIĘK
 
Zabawa polega na wydawaniu krótkich dźwięków i wykonywaniu
pasujących do nich ruchów. Ruch staje się w ten sposób odbiciem
właściwości danego dźwięku: jego długości, tempa, głośności itd.
Wstęp do zabawy może polegać na przypisywaniu ruchów          
do pojedynczych, niezwiązanych ze sobą dźwięków. W miarę
wprowadzania kolejnych połączeń dźwiękowo-ruchowych,
uczestnicy budują repertuar motywów, które następnie mogą złożyć
w spójną kompozycję na dwa sposoby: 
 
1.
Improwizacja na podstawie przeplatanych ze sobą motywów          
to atrakcyjna forma ćwiczenia pamięci. Polega na nauce dźwięków          
i korespondujących z nimi ruchów przez wszystkich uczestników.
Następnie wyłoniona osoba zaczyna wykonywać ruchy, na które
grupa odpowiada właściwymi dźwiękami. Po dyrygowaniu ruchem
przychodzi czas na zmianę: kolejna osoba prowadząca wydaje
dźwięki, a pozostali uczestnicy podążają, wykonując wcześniej
przypasowane do dźwięków ruchy.
 
2.
Innym sposobem jest stworzenie krótkiej kompozycji          
z wypracowanych motywów dźwiękowo-ruchowych. Dzieci razem
z terapeutą ustalają kolejność motywów, zapamiętują ich sekwencję
i razem je wykonują.
 
 
 


