Från Henry Navigator över Os Lusiadas till
ett Europa i förändring

INTRODUKTION
Vem var Henrik Sjöfararen?
Den femte sonen till King João I (John I) och hans fru D. Filipa de Lencastre
(Philippa of Lancaster), som
kallas "Sjöfararen", föddes i
Porto den 4 mars 1394, på
platsen som idag kallas, "Casa do
Infante”. Idag är det möjligt att
besöka tolkningscentret "Infante
D. Henrique och de nya världarna" där. Han dog i Sagres den 13
november 1460. Hans kvarlevor är för närvarande i Batalas
kloster, som byggdes av hans far.
Han ägnade sig åt studier i matematik, och särskilt till
kosmografi. Han var befälhavaren för flottan som lämnade
Porto för erövringen av Ceuta (1415), en stad belägen i norra
Afrika, nära Gibraltarsundet. Denna plats gav den en viktig
strategisk position i Medelhavshandelsområdet, förutom att
även vara ett viktigt kommersiellt lager mellan Asien, Afrika och
Europa.
År 1416 eller 1419 grundade han en skola av kosmografi och
navigation på Sagres udde. Han etablerade också varv och
workshops och byggde det första portugisiska astronomiska observatoriet. När de nödvändiga
förutsättningar var på plats började upptäckten av den västafrikanska kusten till sjöss.

Vad är Os Lusiadas?
Os Lusiadas är en bok skriven av Luís de Camões, född i Lissabon år 1524
(?) Och avliden på samma plats den 10 juni 1580. Han är begravd i
Jerónimos kloster.
Det är det största arbetet med portugisisk episk poesi som består av tio
delar som kallas "cantos". Det antas ha slutförts år 1556 och publicerades
för första gången år 1572, tre år efter Luís de Camões återkomsten från
Östasien.
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Huvudtemat för arbetet är de portugisiska upptäckterna
och sjövägen till Indien, även om vi också kan hitta andra
avsnitt om Portugals historia, där den största hjälten är
det portugisiska folket.

Bakgrund
Detta är det portugisiska temat. Vår portugisiska partnerskola är en musikskola och Henry Navigator är
känd för sitt stöd till portugisiska sjömän under upptäktrnas tid. Därför kommer denna uppsättning
lektioner att ta dig på en resa genom Europa efter monokordens ljud och inspirera dig till en dikt, en sång,
en rap, ett teaterspel som det också gjorde i Os Lusiadas. Låt din kreativitet flöda!
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PART 1
Tema

What is sound and which quantities are important?

Ämne

Science, Technology

Nivå

Syfte

Eleverna lär sig om ljud och dess kvantiteter.

Färdigheter

Vetenskap: Lär dig om våglängder, ljudets hastighet, frekvens och
temperaturens påverkan
Teknik: Använda en app för att experimentera med olika ljudmängder

Tid

100’

Material

Dator eller mobil + app
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LJUD
Vad är ljud och hur snabbt rör det sig?
Titta på videon.
http://seilias.gr/images/stories/myvideos/senaria/senario-5-ixos/soundFiles/sound1.mp4

Vilken typ av rörelse orsakar du när du spelar ett instrument?

Ljudet är inget annat än vibrerande luft. Simuleringen nedan visar hur luftmolekyler rör sig i ett slutet
område och vid en viss temperatur.
http://seilias.gr/erasmus/html5/gas.html

Förstora och förminska området och beskriv vad som händer.

4

Ljudet är en följd av ökningar och minskningar av lufttrycket. Eller om vi vill uttrycka det mer vetenskapligt:
ljudet är varje hörbar förändring av densitet i ett elastiskt material.
Klicka på knappen "info" i simuleringen nedan och observera ändringarna i lufttrycket. Klicka på knappen
'airless' och se vad som händer i ett vakuum.
http://seilias.gr/erasmus/html5/soundSpeed.html

Aktivitet 1
Låt oss göra några experiment med simuleringen
Välj en temperatur på 20 ° C och en frekvens på 300 Hz.
Hur långt färdas ljudet ungefär för att täcka ett avstånd på 12 m?
Vad är ljudets hastighet vid 20 ° C?
Och vad är ljudets hastighet vid -40 ° C och vid 100 ° C?
Temperatur (°C)
20
100
-40

Ljudetshastighet(m/s)

Vad kan vi dra för slutsats?
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En förenklad formel som representerar förhållandet mellan ljudets hastighet och
temperaturen i ° C är v = 20 x √ (273 + T), med v ljudets hastighet mätt i m / s och T
temperaturen i ° C. Använd en miniräknare för att kontrollera om ditt experiment var
korrekt.
Välj en temperatur på 20 ° C. Vi ändrar frekvensen från 100 Hz till 500 Hz. Välj knappen
'mätning'. På skärmen ser du det ögonblicket när vågen passerar den första och andra
mikrofonen.
Vad kan vi dra för slutsats?

Betydelsen av ljudfrekvenser
Ljudet färdas vid förändringar i densitet av ett material och rör sig som en longitudinell våg. Detta är en våg
som rör sig i samma riktning som ökningen av energin.
Du kan se denna våg i simuleringen nedanför.
http://seilias.gr/erasmus/html5/waveForm.html
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Aktivitet 2
Låt oss undersöka frekvensens påverkan på ljud.
Välj en temperatur på 20 ° C och en frekvens på 170 Hz. Beräkna ljudets hastighet som i
aktivitet 1.
Vad är hastigheten?
Vågen visas när ljudet når slutpositionen. Frys simuleringen och notera tiden (t1). Fortsätt
simuleringen tills vågen kommer till sin högsta punkt. Frys simuleringen igen och notera
tiden (t2). Forrtsätt simuleringen igen tills vågorna anländer till nästa högsta punkt. Frys
simuleringen igen och notera tiden (t3) Gör samma för frekvenserna 200 Hz och 300 Hz.
Frekvens(Hz)
170
200
300

t1(s)

t2(s)

t3(s)

t3 – t2(s)

Frekvensen har ingen inverkan på
Frekvensen påverkar
Vid en frekvens på 170 Hz kommer du att observera högt och lågt tryck per sekund.
Vid en frekvens på 200 Hz kommer du att observera högt och lågt tryck per sekund.
Vid en frekvens på 300 Hz kommer du att observera högt och lågt tryck per sekund.
Formeln v = X x f räknarut våglängden (λ i m).
Ljudhastighet v (m / s)

Frekvens f(Hz)
170
200
300

Våglängd λ (m)
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Du kan tydligt höra frekvensens påverkan på våglängden i den första simuleringen. I den andra kan du höra
vad som händer när du ändrar vågens höjd. Höjden på en våg kallas dess amplitud.
http://seilias.gr/erasmus/html5/sound-1.html
http://seilias.gr/erasmus/html5/sound-2.html

Slutsats:
Ju större frekvensen, desto

är ljudets ton.

Ju större amplituden, desto

är ljudet.

Ljudets ljudstyrka kallas ljud intensitet. Ljudintensitetsnivån mäts i decibel (dB). Ljudets frekvens kallas
tonhöjden och mäts i Hz.
http://seilias.gr/erasmus/html5/sound-3.html
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Aktivitet 3
Ladda ner programet Audacity.

Tänk på att: Om du inte vet svaret, kolla upp det på internet.
Öppna programmet Audacity och klicka på "generera". Välj sedan 'ton'.
Vad är den minsta frekvensen som du kan höra?
Vad är det största?

Vilka frekvenser av ljud ska normalt uppfattas av det mänskliga örat.

Vilken ljudintensitet kan skada din hörsel?

Du hör åskan 10 sekunder senare än du ser blixten. Hur långt bort är åskväder?

Den lägsta tonen i ett piano har en våglängd på 12,5 m, den högsta tonen en av 8,2 cm.
Vilket antal frekvenser sträcker sig ett piano över?
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DEL 2
Tema

Eleverna gör sitt eget monokord

Ämne

Teknologi, Teknik, Konst, Matematik

Nivå

Syfte
Färdigheter

Eleverna lär sig om de olika skalor som genom tiden användes för att förstå
musikaliska noter och deras relation.
Teknik: Använda appar för att se och höra dessa skillnader
Engineering: Skapa ditt eget musikinstrument, ett monokord
Konst: studerar grunderna för musik, noter och oktav
Matematik: Använda delarr för att upptäcka och beskriva intervaller mellan
anteckningar

Tid

200’

Material

3 plywoodplattor av multiplexplattor av 65 cm x 10 cm x 1,8 cm, en
pinne med 0,5 cm x 0,5 cm x 85 cm, en gitarrsträng, några spikar, lim
och någon sorts skruv .
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INTRODUKTION
Nu när vi vet vilka kvantiteter som spelar en roll för att producera ljud, kan vi börja skapa vårt eget
musikinstrument: monokordet.

Detta är ett stränginstrument med en sträng och en ljudlåda. Under strängen behöver du kunna flytta en
bro längs en skala. Men vad händer när du rör en sträng?
Vi erbjuder dig en app (Piano.apk) som låter dig höra de olika noterna när de spelas på det här
instrumentet.

MONOKORD, LJUDVÅGOR OCH SKALOR
Monokordet användes av de gamla grekerna för att mäta och kontrollera en skala. Pythagoras antas ha
uppfunnit instrumentet när man undersöker förhållandet mellan två ljud.
När han använde hela strängen hördes noten DO, vilket framgår av figur 2A. När han endast gjorde en halv
sträng vibration, fick han DO från en högre oktav, Fig. 2B. Frekvensförhållandet mellan DO av högre oktav
och det andra DO är 2: 1.

Fig.2A
Fig.2B
Vi kallar
detta en
oktav eftersom
det här är
avståndet mellan den första noten och
den efterföljande åttonde noten.
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När han flyttade bron så att strängen var uppdelad i tre lika delar,
två delar av strängen vibrerades (Fig 3B), fick han en perfekt femte, SOL.
Frekvensförhållandet mellan detta ljud och DO är 3: 2.

Fig.3A

varigenom

endast

Fig.3B
Vi kallar detta en perfekt femte del eftersom det är avståndet mellan DO och den efterföljande femte
noten, SOL.
För att förstå den pythagoranska skalan lär vi oss lite om expansion, reduktion, addition och subtraktion av
intervall
Intervallen mellan två ljud kan representeras av fraktioner.
Till exempel representeras intervallet mellan frekvensen f = 600 Hz och f '= 400 Hz med fraktionen 3/2,
eftersom f / f' = 600 / (400) = 3/2. Det betyder att mellan frekvensen 600 Hz och frekvensen 400 Hz finns ett
förhållande på 3: 2. Det är vanligt att göra kvoten mellan högsta frekvensljudet och det lägsta
frekvensljudet.
Intervallet mellan DO och SOL är en perfekt femte.
Med två ljud som bildar ett oktavintervall, kommer deras frekvenser att ligga i förhållandet 2: 1 eller 2 / (1).

Öka intervallet av akustiska intervall med en oktav
För att öka ett intervall måste vi öka frekvensen för högsta ljudet eller minska frekvensen för det
lägre ljudet.
Exempel - Med tanke på intervallet 25/24 beräknar vi intervallet som motsvarar ökningen av en
oktav av detta intervall.
För att öka med en oktav kan vi minska frekvensen av det lägre ljudet med hälften, det vill säga vi
skulle ha 25 / (24/2) = 25/12 eller vi kunde öka frekvensen av det högre ljudet till dess dubbla och
vi skulle ha (2 x 25) / 24 = 25/12.
Slutsats: Ökning av intervallet med en oktav motsvarar dubbling av frekvensförhållandet.

Minska intervallet av akustiska intervall med en oktav
Minskningen av intervaller har en liknande resonemang som den för ökande intervaller, men i
motsatt riktning.
Exempel - Med tanke på intervallet 32/15 beräknar vi intervallet som motsvarar minskningen av
det intervallet med en oktav.
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För att minska intervallet med en oktav kan vi dubbla frekvensen för det lägre ljudet, så vi skulle
ha 32 / (15 x2) = 32/30 = 16/15 eller vi kan också sänka frekvensen för det högre ljudet med
hälften och vi skulle ha (32/2) / 15 = 32/30 = 16/15
Slutsats: Minskning av intervallet med en oktav motsvarar halvering av frekvensförhållandet.
Beräkning av andra akustiska intervaller
Vi försöker att beräkna intervallet från DO till SI, med vetande att:
Intervall DO-LA = 5/3 och intervall LA - SI = 9/8
DO-SI = (DO-LA) + (LA-SI)
(f (SI)) / (f (DO)) = (f (LA)) / (f (DO)) x (f (SI)) / (f (LA)) = 5/3 x 9/8 = 45/24 = 15/8
Slutsats: Tillägget av intervaller motsvarar multipliceringen av frekvensförhållandena.
Vi försöker bestämma intervallet från FA till SOL, med vetande att:
Intervall DO-FA = 4/3 och intervall DO-SOL = 3/2
FA-SOL = (DO-SOL) - (DO-FA)
(f (FA)) / (f (FA)) = ((f (SOL)) / (f (DO))) ) / (4/3) = 9/8
Slutsats: Subtraktion av intervall motsvarar uppdelningen av frekvensförhållandena.
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PYTHAGOREANSK SKALA
När vi nu förstår utvidgningen och minskningen av intervaller kan vi förstå hur den pythagoranska
skalan dyker upp.
För att bygga sin skala använder Pythagoras de ljud som erhållits genom successivt förkortande
vibrerande strängar med 1/3 av strängens längd (Figur 4). Ljudet som erhålls av var och en av de nya
strängarna erhållna genom successiv reduktion av en 1/3 av stränglängden är vid ett perfekt femte
intervall med avseende på ljudet från den tidigare vibrationssträngen.

2/3 av
föregående
sträng

2/3 av föregående
sträng
2/3 av
föregående
sträng

FA

DO

SOL

RE

2/3 av
föregående
sträng

LA

2/3 av
föregående
sträng

MI

2/3 av
föregående
sträng

SI
Fig.4

DO-RE akustiskt interval
Till exempel representerar intervallet mellan DO och RE två perfekta femtedelar och det blir också:
3/2 x 3/2 = 9/4 (adderar intervaller = multiplicera frekvensförhållanden)
Eftersom intervallet mellan denna DO och RE överskrider oktaven är det nödvändigt att sänka RE
med en oktav och därför:
Dela 9/4 med 2 = 9/8 vilket är värdet på den pythagoranska tonen.
DO-RE-akustiskt intervallförhållande är 9/8
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DO-MI akustiskt intervall
För intervallet mellan DO och MI:
FA DO SOL RE LA MI SI
3/2 x 3/2 x 3/2 x 3/2 = 81/16
Eftersom MI är två oktaver högre måste det minskas med två oktaver.
För detta är det nödvändigt att dela 81/16 med 4 = 81/64
DO-MI-akustiskt intervallförhållande är 81/64

MI-FA-intervall
För intervallet mellan MI och FA:
FA DO SOL RE LA MI SI
3/2 x 3/2 x 3/2 x 3/2 x 3/2 = 243/32
För att minska MI tre oktaver måste vi dela 243/32 med 8 och vi får 243/256.
Detta är faktiskt FA-MI-intervallet genom reduktion.
För den pythagoranska uppstigande MI-FA kommer vi att ha det inverse förhållandet, därav
256/243.
MI-FA-akustiskt intervallförhållande är 256/243.
På så sätt har vi just upptäckt Pythagoreas halvton (exempel MI till FA), vilket är 256/243 medan
Pythagorean-tonen (exempel DO till RE) är 9/8.

Vi kan kontrollera att i två storlekar på Pythagoras motsvarar två halvtoner inte en ton.

Låt oss se:

2 halv pythagoriska toner = 256/243 x 256/243 = 1.1099 och 1 pythagoranska tonen = 9/8 = 1.125
Intervallet som saknas från två pythagoranska halvtoner för att vara en pythagorisk ton kallas
Pythagorean koma.
Pythagorean Coma = 1 Pythagorean ton - 2 halvt Pythagorean toner 3.
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Aktivitet 4
Upp till dig att slutföra tabellen över frekvensförhållandet för varje akustiskt intervall i
Pythagorean skalaen.

Tabell 1 - Frekvensförhållande för varje akustiskt intervall
DO-RE

RE-MI

MI-FA

FA-SOL

SOL-LA

LA-SI

SI-DO

9/8

9/8

256/243

9/8

9/8

9/8

256/243

I tabell 2 representerar vi frekvensförhållandena mellan varje ton och tonic (DO).
Med hjälp av informationen i Tabell 1 är det nu upp till dig att beräkna frekvensförhållandet
mellan DO-LA och DO-SI.
Under en konstant spänning är strängens längd omvänd proportionell mot ljudets höjd.
Komplett bord 2 med strängens längd.
Tabell 2 – Pythagoreansk skala
Musikaiskal noter
Frekvensförhållandet
varje not och ton (DO)

mellan

DO

RE

MI

FA

SOL

1/1

9/8

81/64

4/3

3/2

LA

SI

27/16 243/128

DO
2/1

Strängens längd

ZARLINO SKALAN (NATURAL TUNING)
Pythagoras system är perfekt för musik som gjordes under antiken och medeltiden men det är inte för
polyfonisk musik, eftersom den inte kan användas för ackord. Zarlino-skalan (naturlig tuning) visas. Så
länge som 300 f.Kr. funderade folk på alternativ till Pythagoras tuning.

Alternativet nedan använder enklare fraktioner.
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Aktivitet 5

I tabell 3 presenterar vi frekvensförhållandet för varje akustiskt intervall i Zarlino-skalan.
Tabell 3 - Zarlino skalan (natural tuning)
Frekvensförhållande för varje akustiskt intervall
DO-RE

RE-MI

MI-FA

FA-SOL

SOL-LA

LA-SI

SI-DO

9/8

10/9

16/15

9/8

10/9

9/8

16/15

Vi ser att Zarlinos skala har tre olika intervaller (9 / 8,10 / 9 och 16/15).
Hur många hade vi i pythagoranska skalan?
I tabell 4 presenterar vi frekvensförhållandena mellan varje not och ton i Zarlino-skalan.
Med hjälp av informationen i Tabell 3 är det upp till dig att beräkna frekvensförhållandet mellan
DO-MI och DO-FA.
Tabell 4 - Zarlino skalan (natural tuning)
Musikalisk not
Frekvensförhållande mellan varje not
och ton

DO

RE

MI

FA

SOL

LA

SI

DO

1

9/8

5/4

4/3

3/2

5/3

15/8

2

LIKNANDE TEMPERAMENTTUNNING
Pythagoranska skalan och Zarlino-skalan (ren tuning) presenterar några praktiska svårigheter, särskilt för att
ställa in tangentbord, eftersom de innehåller ojämlika frekvensförhållanden.
För att lösa detta problem skapade de samma temperamentstämning som gjordes upp till 12 noter
separerade med lika stora intervaller. Intervallet mellan två efterföljande noterna är alltid √ (12 & 2).
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Noterna är: DO, DO#, RE, RE#, MI, FA , FA#, SOL, SOL#, LA, LA#, SI (Fig.6).

Fig.6
För att hitta frekvensen av en not, fn, genom att känna till föregående not, fn-1, används följande uttryck:
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𝑓𝑛 = 𝑓𝑛−1 √2 = 1.0595 × 𝑓𝑛−1

I tabell 5 representerar vi frekvensförhållandet för varje intervall i lika temperamentstämning.
Table 5 . Equal temperament tuning
Frekvensförhållande för varje akustiskt intervall
DO-RE
12

2

( √2)

RE-MI
12

( √2)

2

MI-FA
12

FA-SOL

1

2

12

( √2)

SOL-LA
2

12

( √2)

LA-SI
12

( √2)

SI-DO
2

12

( √2)

1

( √2)

I tabell 6 presenterar vi frekvensförhållandet mellan varje not och ton i samma temperamentstämning.
Table 6 – Equal temperament tuning
Musikaliskl not
Frekvensförhållande mellan varje ton
och tonik

DO
1

RE

MI
2

12

12

FA
4

12

SOL
5

12

LA
7

12

SI
9

12

DO
11

( √2) ( √2) ( √2) ( √2) ( √2) ( √2)
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Aktivitet 6
Men varför all denna matte?
Matematiken gör att du kan fylla i frekvensen för alla olika noter i alla skalor.
Med dessa fraktioner kan vi få frekvensen för de olika noterna i varje skala, genom att känna till
frekvensen för en av noterna (till exempel LA 440 Hz).
Försök!
Musikalisk
Not

Pythagorean scale

Perfect tuning

DO
RE
MI
FA
SOL
LA
SI
DO

261
294
330
348
392
440
495
522

264
297
330
352
396
440
495
528

Equal
temperament
tuning
261.6
293.7
329.6
349.2
392
440
493.9
523.3

Låt oss ta den fjärde oktaven som ett exempel. I simuleringarna nedan kan du lyssna och försöka skilja
mellan de olika ljuden för FA.
http://seilias.gr/erasmus/html5/notesPythagora.html
http://seilias.gr/erasmus/html5/notesReine.html
http://seilias.gr/erasmus/html5/notesAccuracy.html
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Aktivitet 7

Under en konstant spänning är strängens längd omvänd proportionell mot ljudets tonhöjd.
Så, om hela strängen representerar 264 Hz DO, plockar strängen med bron halvvägs, blir ljudet 528 Hz DO.
Fyll i tabellerna nedan med strängens längd.
Which of the tunings underneath will be the easiest in order to build our monochord as accurately
as possible.
Why?
Pythagorean scale
Frequency ratio between each note
and tonic
Length of string (m)

C
do

D
re

1

9/8

E
mi
81/64

F
fa

G
sol

4/3

3/2

A
la
27/16

B
si

C
do

243/128

2
1/2

1

Zerlino scale

do

re

mi

fa

sol

la

si

do

Frequency ratio between each note
and tonic

1

9/8

5/4

4/3

3/2

5/3

15/8

2

Length of string (m)

1

Equal temperament scale

do

re

Frequency ratio between each
note and tonic

1

( √ 2)

Length of string (m)

12

1/2

mi
2

12

( √ 2)

fa
4

12

( √ 2)

sol
5

12

( √ 2)

la
7

12

( √ 2)

si
9

12

do
11

( √ 2)

2
1/2

1
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Aktivitet 8
Låt oss göra vårt monokord.
Du behöver: 3 plywoodplattor av multiplexplattor 65 cm x 10 cm x 1,8 cm, en pinne som är 0,5 cm x 0,5
cm x 85 cm, en gitarrsträng, några spikar, lim och en skruv eller något liknande.

Du måste noggrant förkorta 60 cm-strängen för att spela en specifik not. Du kan göra det genom att
lägga en bro under strängen. Därför måste du beräkna och ange den korrekta positionen för denna
bro för varje not. Du hittar dessa positioner genom att beräkna alla fraktioner underfraktioner med
nämnare 60.
Komplettera tabell 11
Tabell 11
Skala
Stränglängd fraktion

DO

RE

MI

FA

SOL

LA

SI

DO

1

8/9

4/5

3/4

2/3

3/5

8/15

1/2

Markeringar på strängen (60 cm)

Ta pinnen och såga av 2 stycken 10 cm bitar och en 60 cm bit.
Markera centimetrarna på 60 cm biten och markera de exakta platserna för varje not.
När vi nu tar 60 cm strängen och lägger bron på dessa markeringar för att förkorta strängen kommer
vi senare att höranoterna DO, RE, MI, FA, ...

21

Använd eventuellt en fräs för att ta bort 1,8 cm x 65 cm x 0,5 cm trä från sidorna på en av

brädorna.
Montera alla delar som visas på bilden nedan. På ena sidan måste strängen fästas på en spik,p å
andra sidan använder du en skruv eller något liknande.

Spänn strängen genom att vrida skruven. Var försiktig så att du inte bryter den.
Se också till att strängen vilar på pinnen nära skruven.
Använd ett objekt som en bro för att förkorta längden enligt de markerade punkterna och spela

I slutändan kanske det här inte ge dig ett perfekt resultat
Titta på videon: http://seilias.gr/erasmus/html5/notesReine.html
Vilken frekvensen har DO i de olika oktaverna?
1a
2a
3e
4e
5e
6e
Frekvens
33
66
132
264
528
1056
DO(Hz)
En idealsträng ger vibrationer som motsvarar formeln f = n / 2L √ (T / μ)

7e
2112

Med n = 1,2,3,4 ..., f frekvensen i Hertz, L strängens längd i meter, T strängens spänning i Newton
och μ massan per meter i kg / m.
Följaktligen är inte bara längden på strängen viktig. Massan och spänningen spelar också en roll.
Så det finns tre sätt att höja frekvensen av en sträng.
Försök att ställa in instrumentets sträng enligt det portugisiska monokordet med appen Piano.apk
vi erbjuder eller använder appen till STEAM 2 (soundcorset).
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Aktivitet 9
Och för musikerna bland oss kan de prova den här sången.
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DEL 3
Tema

Att resa med noterna i vårt monokord och berätta om din resa

Ämne

Vetenskap - Teknik - Konst

Nivå

Syfte

Studenter upptäcker Europa på ett lekfullt sätt, dess historia, dess
traditioner, dess kvaliteter, ... genom att skapa sin egen resa på
monokordens noter.

Färdighet

Vetenskap: göra en geografisk resa genom länder och städer
Teknik: Använda Google Earth för att skapa en resa
Konst: Skapa en sång, en dikta, en teaterpjäs ... .. som beskriver
resan

Tid

150 min

Material

Google Earth - Internet
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RESA GENOM EUROPA PÅ NOTERNA AV EN OCTAVE

Aktivitet 10
Sätt fraktionerna av p 21 på nämnaren 1000.
DO
RE
MI
FA
SOL
LA
SI
DO

1000/1000

För den här aktiviteten använder vi Google Earth.
Leta reda på din hemstad på Google Earth. Ta linjalverktyget och välj cirkeln. Rita en cirkel runt din stad.
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Zooma ut så att du kan se hela Europa. Öka cirkeln tills radien är lika med nominatorn för noten
"RE" i km. Välj ett land som ligger på cirkelns omkrets. Zooma in på det landet och välj en stad som
du känner och ligger inom cirkelområdet.
Nu gör vi en virtuell resa till den staden på internet. Kanske hittar du någon känd som föddes där,
kanske du hittar en utsökt måltid, kanske kända uppfinnare arbetade där, kanske något intressant
uppfanns där eller kanske .... Sök på internet och fyll i tabellen nedan.
Från denna plats fortsätter du din resa på samma sätt genom att dra en cirkel med en radie som är
lika med nominatorn för MI i km. Men du måste stanna i Europa.
Nu kompletterar du denna tabell.
Land

Stad

Intressanta platser

DO

RE

MI

FA

SOL

LA

SI

DO
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BERÄTTA DIN HISTORIA

Aktivitet 11
Skriv en dikt, en sång, en teaterpjäs eller gör en teckning eller målning som beskriver din resa.
Slutligen presentera din resa för klassen.
Om du inte har någon inspiration så kan du skriva en kort haiku dikt.
Haiku är en traditionell japansk poesiform. Det är ett sätt att titta på den fysiska världen och se
något djupare, precis som existensens natur. Den bör ge läsaren en stark känsla eller intryck.
En haiku använder bara några ord för att fånga ett ögonblick. En haiku är skriven i tre rader, med
fem stavelser i första raden, sju stavelser i andra raden och fem stavelser i tredje raden. Raderna
rimmar sällan.
Du kan först titta på ett par haikus på internet.
Hitta ord som handlar om ditt ämne. Skriv din treraders dikt med mönstret 5-7-5.

27

