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Проектна діяльність  Сходинки до інформатики

Як зберігають музику
Запитання та завдання до проекту

П

роектна діяльність у курсі “Сходинки до
інформатики” — найкращий засіб розширення уявлень учнів, їх інтеграції з іншими
галузями знань та зв’язку з реальним життям.
Пропонуємо розгорнути оригінальний проект,
що відкриє дітям музику як один з видів інформації, для опрацювання і збереження якої в сучасному світі широко використовують комп’ютерні
технології. Самостійно здобуваючи відомості про
електронні музичні інструменти, пристрої та програми для обробки звуку, діти не лише поглиблюють знання з тем “Сучасні комп’ютери та їх застосування”, “Складові комп’ютера, їх призначення”, “Інформаційні процеси”, а й збагачують
уявлення про світ музичного мистецтва.
Основою для такого проекту стане дидактична сюжетна картина з журналу “Джміль”,
2013 р. (випуск 65, весна), до якої можна звертатися на різних етапах проекту. подаємо зразки
запитань та завдань для бесід за картиною.

 Розгляньте картину. Хто на ній зображений? Що
робить? Для чого? (Дівчинка Нотка зі своїм ансамблем
вирішила записати концерт на диск і надіслати його
друзям. Тоді ті, хто не були на концерті, зможуть послухати його, хоча це й не “живий” звук …).

 Поміркуйте, чому краще побувати на концерті,
ніж послухати диск? (Чуємо “живу” музику, бачимо артистів, відчуваємо атмосферу концерту).

 А чому мати диск краще, ніж просто побувати на
концерті? (Концерт один раз почув і тільки згадуєш про
нього, а запис на диску можна слухати, скільки хочеш).

 Які пристрої треба мати, щоб прослухати запис концерту на диску? Чим вони схожі? Чим відрізняються? (Комп’ютер, плеєр, музичний центр тощо).
 Що робить Нотка? Хто їй допомагає? На яких
музичних інструментах грають хлопчики і дівчинка?
Хто підспівує?
 Який пристрій використовує Нотка для запису
звуку? Для чого він потрібний? (Звук потрапляє в
комп’ютер за допомогою мікрофона, зберігається на
вінчестері). Роздивіться картину. Хто ще використо-

вує цей пристрій? Чи будуть чутні маракаси мишки?
Чому ви так вважаєте?
 Як ви вважаєте, навіщо хлопчику навушники? Чи може він обійтися без них? (Хлопчик

слухає запис виступу Нотки, який зберігається на вінчестері. Якщо звукорежисер почує, що звук погіршується,
за допомогою еквалайзера може відразу поліпшити
якість. А от неякісні місця, що вже записано на вінчестері, він зможе поліпшити за допомогою комп’ютерної
програми тільки після закінчення виступу Нотки).

 Для чого потрібний комп’ютер? Чи може ком
п’ютер сам записати пісні? Чому? (Комп’ютер допомагає якісно записати звук на диск, прибрати непо
трібні звуки, трохи прикрасити виконання пісні. Звісно,
комп’ютер нічого не робить сам — ним має керувати
людина. Тільки вона знає, в який момент і що саме
краще зробити).

 Які ще пристрої потрібні для запису звуку? Для
чого? Покажіть їх на картині. (Для запису звуку потрібний еквалайзер. Він може покращити звук під час запису, таким чином отримують одразу якісний звук і зберігають його на комп’ютері. Мікшер поєднує звуки з
різних джерел: спів Нотки, підспівування котиків, звуки
кожного музичного інструмента (за допомогою маленького мікрофона). Коли запис концерту вже повністю готовий, його зберігають на комп’ютері та дисках).

 Знайдіть на картині пристрої введення-виведення інформації. Для чого вони потрібні?
 Які пристрої введення-виведення інформації ви
ще знаєте? Розкажіть про них.
 Яких складових комп’ютера не видно на картині,
але без них неможливо працювати з комп’ютером?
Чому ці складові важливі?
 Хто і коли використовує звук? Навіщо? (Спів пташок, голоси тварин записують біологи, щоб порівняти
різні звуки, краще вивчити життя тварин. Журналісти
записують інтерв’ю з різними людьми, щоб відтворити
їхні висловлювання під час радіопередач тощо).

 Які звуки ви хотіли б записати? Чому? Як би ви
цей запис використали?
Підготувала Ірина Стеценко

Електронну версію сюжетної картини для зручної демонстрації на мультимедійній дошці
ви можете отримати, надіславши лист-запит на e-mail журналу: jmil@dvsvit.com.ua
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Журнал “Джміль” дарує
електронну наочність
 Ви прагнете максимально ефективно використовувати
комп’ютер на різних уроках?
 Вам бракує яскравої та змістовної наочності великого
формату для успішної фронтальної роботи?
 Бажаєте урізноманітнити індивідуальну роботу з дітьми?
 Шукаєте матеріали для проведення цікавих виховних
годин та інших позакласних заходів?

Замовляйте в редакції

Відтепер до кожного випуску журналу читачі зможуть отримати
інтерактивні електронні версії окремих його сторінок для демонстрації
на екрані чи мультимедійній дошці:
99
інтерактивні дидактичні посібники;
99
мультимедійні розвивальні ігри;
99
серії дидактичних малюнків, комікси моральноетичної тематики;
99
сюжетні картини, що на обкладинці журналу,
та репродукції творів світових і українських
художників (з можливістю збільшувати окремі
фрагменти).

Поспішайте БЕЗОПЛАТНО ОТРИМАТИ
Електронний додаток до журналу “Джміль”
№ 1 за 2014 рік — “У світі професій”!
Для цього зверніться до редакції. Телефонуйте: (044) 486-13-32
або пишіть на e-mail журналу: jmil@dvsvit.com.ua

Акція!

Журнал “Учитель початкової школи” розповсюджується за передплатою. Індекс 89869

Видавництво “Світич” пропонує новий продукт —
Електронний додаток до журналу “Джміль”

