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KTO TO?  Sch*
 
Ukrywanie się dzieci jest stałym motywem sesji w naszym Domu.
Wychowankowie czerpią przyjemność z bycia ‘poszukiwanym’,          
a w efekcie także ‘znalezionym’ po dźwiękach, które wydają          
z różnych miejsc pokoju terapii. W pracy zdalnej gra          
w przestrzeni nie jest możliwa, jednak zabawa zaproponowana
przez Schafera sprawdziła się jako alternatywa.
Terapeuta zaprasza dzieci do wyboru instrumentu i prosi, żeby
usiadły poza przestrzenią widoczną na jego ekranie. Jego zadaniem
jest zgadnąć na jakich instrumentach grają poszczególne dzieci.
Grupa gra jednocześnie lub po kolei. Zabawę można ująć          
w formie piosenki:
 C
Kto to?      [przerwa na grę dziecka/dzieci]
 C7              
Kto to?      
 e            a     F        G7
Czyj to dźwięk, kto to gra?
 C
Kto to?     
 C7
Kto to?      
 e            a     F        G7
Trudną dziś zagadkę mam!
 
Przyjemność wykonywania tej aranżacji wiąże się z poczuciem
bycia usłyszanym, poszukiwanym i potrzebnym. W przypadku
fizycznej obecności terpaeuty w pokoju, dzieci mogą objąć rolę
szukających. 
 
*cwiczenia opatrzone tym znakiem zostały opracowane na podstawie pomysłów Murraya
Schafera opisanych w książce "Ear Clenaning: Notes for an Experimental Music Course".



 

gdybyś mógł usłyszeć jakikolwiek dźwięk, jaki by on był? 
Jaki jest najmilszy dźwięk, który usłyszałeś? 
Jakich dźwięków nie lubisz? 
Wyobraź sobie dźwięk, którego świat jeszcze nie słyszał…

Wówczas zabawa wymaga od dzieci skupienia na grze innych osób          
i uwrażliwia na dźwięki wydawane przez pozostałych uczestników.
 
Piosenka znajduje się na kanale Nordoff Robbins Polska:
https://youtu.be/6uUIEuZIk0c
 
CO SŁYCHAĆ?   Sch
 
Zabawę można potraktować jako rozgrzewkę do uważnego
słuchania i gry zespołowej. Zapraszamy uczestników sesji          
do zamknięcia oczu i skupienia się na dźwiękach, które usłyszą
podczas minuty nasłuchiwania. To mogą być dźwięki dochodzące
spoza nas, ale też te, które słyszymy wewnątrz. Mogą być          
to dźwięki usłyszane w danej chwili lub zapamiętane –          
 np. wspomnienie szumu fal. 
 
Wymienione lub spisane na kartce dźwięki można uporządkować
według wybranego kryterium: od najbliższego do najdalszego,
dźwięki z przeszłości i dźwięki dzisiejsze (np. stworzenie
muzycznej historii środków lokomocji, rozpoczynając od dźwięków
pojazdów sprzed lat i kończąc na pojazdach współczesnych). 
 
Można też zastanowić się nad podziałem dźwięków na te, których
źródła nie widać oraz te, które są widzialne. Kolejnym kierunkiem
dyskusji jest opisywanie właściwości poszczególnych dźwięków,
porównywanie ich.
 
Warto wesprzeć się dodatkowymi pytaniami poruszającymi
wyobraźnię: 

 
 



 

 

Znalezione dźwięki mogą stać się podstawą kompozycji. Dzieci
wspólnie z terapeutą ustalają ich kolejność i sposób wykonania.
Utwór warto utrwalić w formie graficznej – robiąc plan, wykres          
lub malując obraz. W przypadku stworzenia więcej niż jednej
kompozycji, ćwiczenie uważnego słuchania może przerodzić się          
w koncert, podczas którego każdy uczestnik sesji wykonuje utwór
dla reszty zespołu.
 
PIŁKA GRA
 
Ta piłka jest w stanie przebyć kilometry! Zabawa polega          
na rzucaniu wyobrażonej piłki do pozostałych uczestników gry –
po tej samej lub po przeciwnej stronie ekranu. Rzucając ją          
w kierunku drugiej osoby, mówimy lub śpiewamy ‘hop’          
w sposób, który wskazuje na ciężar piłki. Krótki i wysoki dźwięk
kojarzy się z lekkością, z kolei więcej wysiłku słychać będzie          
w głosie osoby rzucającej piłkę ciężką. Analogicznie: inaczej
złapiemy piłkę lekką, inaczej ciężką. Ruchy ciała łapiącego stają
się więc odzwierciedleniem głosu osoby rzucającej. Gra wymaga
refleksu i uważności na to, w jaki sposób i do kogo rzucana jest
piłka.
 
Ćwiczeniu można nadać formę piosenki, dodając refren-wyliczankę.
Uczestnicy klaszczą po kolei śpiewając jego słowa. Piłkę zaczyna
rzucać osoba, której klaśnięcie przypada na ostatnie słowa
wyliczanki:
 
Hop hop, hopla la
Piłka skacze tu i tam
Szy-kuj, szy-kuj się 
Zaraz wpadnie w ręce twe     [rozpoczyna się przerzucanie piłki]



 
 

GDZIE JESTEM?    Sch
 
W tej zabawie dźwięki stają się obrazami miejsc. Zadaniem
poszczególnych osób jest przedstawienie charakterystycznych          
dla wymyślonego miejsca dźwięków w formie zagadki: gdzie
jestem? Na przykład:
 
Las: śpiew ptaków, szum liści, skrzypienie bujających się drzew,
stukanie dzięcioła. 
 
Plac budowy: uderzenia, wiercenie, dźwięk silnika.   
 
Atrakcyjną formą zabawy może być losowanie miejsc zapisanych
na kartkach i wspólne tworzenie kompozycji dźwiękowych.
Uczestnicy ustalają kolejność powtarzanych lub przeplatanych
motywów i wykonują utwór na podstawie narysowanej partytury.  
 
 
JAKA TO MELODIA? 
 
Zabawa znana z telewizji jest wprost stworzona do pracy          
zdalnej. Uczestnicy sesji zadają sobie nawzajem zagadki dotyczące
piosenek, które dotychczas wykonywali. Utrudnienie może polegać
na wygrywaniu jedynie rytmu śpiewanych słów. Można też zanucić
melodię piosenki lub zagrać charakterystyczny dla niej krótki
motyw. Poza ćwiczeniem uważności, zabawa jest przyjemną formą
podsumowania dotychczasowego dorobku muzycznego uczestników
sesji.


