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I - DƏRSLİYİN/SERİYANIN KONSEPSİYASI

Hal-hazırda gürcü ümumtəhsil məktəbində musiqi dərsi tərbiyə və təhsil sisteminin təsirli, 
olduqca əhəmiyyətli bəndlərindən birinə çevrilmiş və uşaqların mənəvi, əqli və mədəni inkişafında 
əyani rolu öz öhdəsinə götürmüşdür. Müasir musiqi dərslərinə fasiləsiz zəncir şəkli verilmişdir. Bu 
zəncirin tərkib bəndləri musiqi - müəllim - uşaqlardır. Yaradıcılıq prosesinin ardıcıllığını məntiqli 
şəkildə qurulmuş, məqsədyönlü və planlı dərs müəyyən edir. Bununla belə, musiqi müəlliminə dərsi 
səmərəli şəkildə aparmaq üçün direktivləri deyil, konkret misallarla birlikdə elmi baxımdan düzgün, 
yeni texnologiyalarla zənginləşdirilmiş metodik tövsiyələri təklif edirik.

Düşünürük ki, VI tədris ilinin musiqi dərsliyinin məzmunu standartda formalaşdırılmış 
ümumi və pillə məqsədlərinə, müasir konsepsiyalara, şagirdlər üçün tanış olan dünyaya uyğundur. 
Bu məzmunun rəngarəng üsullarla həyata keçirilməsini isə - müəllimin bələdçisinin səmərəli 
vasitələrindən biri hesab etdik.

Həmin tədris pilləsində bizim məqsədimiz yeniyetmədə musiqi dərsində aşağıdakı müxtəlif 
bacarıqların formalaşması və inkişaf etdirilməsidir: dialoq, müzakirə, musiqini dinləmək və təhlil 
etmək, mahnı oxumaq, tembri qavramaq, ritmi hiss etmək. Biz şagirdlərin yaşını və ətraf dünyanın 
müvafiq əqli imkanlarını, sinifdənkənar təsirləri, fənlərarası əlaqəni nəzərə alırıq.
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II – GİRİŞ

Biz I-IV tədris illərində seçilmiş kursu davam etdirərək növbəti pillədə də tədris prosesinin 
oyunla aparılmasını səmərəli vasitələrdən biri hesab etdik.

Həmin pillədə şagirdləri aşağıdakılarla tanış etməyi düşünürük:

•	 Müxtəlif musiqi, eləcə də qeyri-musiqi terminləri (səsli kino, xorist musiqi mövzuları, 
mahnı səslərinin növləri, orkestr partiyası, instrumental antrakt, ariya, reçitativ, xoreoqrafik 
test, plastik intonasiya və sair). Burada yeniyetmədə mərhələli şəkildə bu və ya digər 
anlayışın anlamasının formalaşması əhəmiyyətlidir;

•	 Xalq, peşəkar klassik və müasir musiqinin yüksək bədii nümunələrini dinləməklə 
balacaların musiqi təəssüratlarını zənginləşdirək. Dinləmə prosesində diqqət musiqiyə 
qarşı b. a. “emosional əks-sədaların” inkişaf etdirilməsinə, musiqi sənətinə qarşı güclü 
marağın formalaşmasına yönəldilsin. Bunu isə, şübhəsiz ki, şagirdlərin tədris prosesinə 
təcrübi qoşulması, kollektiv şəkildə musiqinin ifası - mahnı ifası, ritmik çalışmalar, 
plastik intonasiya edilmə, çox sadə improvizasiyalar, kompüter oyunu üçün trekerin tərtib 
edilməsi və sair şərtləndirir;

•	 Bizim tərəfimizdən təklif edilmiş ssenarilərdə şagirdlərə materialı inteqrasiya edilmiş 
şəkildə təqdim etməyi düşünürük - söhbəti, illüstrasiyaları, hekayələri, situasiya 
məsələlərini qoşacağıq - bütün bunlar musiqi dərsində təəssüratları gücləndirmək, eləcə 
də uşaqlarda canlı, ifadəli nitq bacarığını inkişaf etdirmək üçündür;

•	 Sual və tapşırıqlar sistemi şagirdlərin diqqətini dinlənilmiş musiqi motivlərini, 
intonasiyaları, melodiyanı, musiqi fraqmentlərinin təhlilinə - musiqi dilinin elementlərinin 
aydınlaşdırılmasına yönəldəcəkdir;

•	 Onu da unutmamalıyıq ki, yeniyetmənin qavrama xüsusiyyətləri dinlənilmiş musiqi 
əsərinin daima yada salınmasını tələb edir, VI tədris ilində də dəfələrlə keçilmiş pillədə 
işlənilmiş musiqi illüstrasiyalarından istifadə edəcəyik;

•	 Biz dünya pedaqogikasında formalaşmış o barədə bir fikirdəyik ki, uşaq ilk musiqi 
təəssüratlarını doğma musiqi dilində almalıdır, buna görə də, altıncı tədris ilində də milli 
musiqi folklorunun nümunələrinin (mahnıların) dinlənilməsinə/öyrənilməsinə əhəmiyyətli 
yer ayırırıq;

•	 Əsərdə, əvvəl olduğu kimi, fənlərarası əlaqələrə müraciət edirik; bizim tərəfimizdən təklif 
edilmiş dərs ssenarilərinin məzmunu şagirdə eləcə də musiqi sənətinin qonşu sahələri 
arasında qarşılıqlı əlaqəni dərk etmək imkanını verəcəkdir; biz sinifdənkənar təsirləri də 
nəzərə aldıq.

Düşünürük ki, şagirdlər müəllimlə birlikdə addım-addım musiqi sənətinin sirrini öyrənəcəklər. 
Onlar öz, o qədər də böyük olmasa belə, həyat və musiqi təcrübəsinə istinad etməklə, fərdi şəkildə 
nə qədər çox məlumatı “əldə edərlərsə”, musiqi dərsində aldıqları təəssüratlar bir o qədər də aydın 
olacaqdır.
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III 

KOMPLEKTASİYA (SİYAHI), DƏRSLİYİN HƏR BİR NÖVÜNÜN QISA TƏSVİRİ VƏ 
TƏCRÜBİ İSTİFADƏSİ (NAVİQASİYA)

İşdə aşağıdakı komponentlər vardır:

•	 Şagirdin dərsliyi;

•	 Müəllimin kitabı;

•	 Elektron videomaterial.

1. Şagirdin dərsliyi

Musiqi tədrisinin bu pilləsində bizim məqsədimiz aşağıdakılardan ibarətdir:

•	 Şagirdi yaradıcılıq fəaliyyətinə qoşmaq və onda bunun üçün lazım olan bacarıqları 
inkişaf etdirmək;

•	 Yeniyetmədə keyfiyyətli musiqiyə qarşı marağı və sevgini formalaşdırmaq;

•	 Müxtəlif növ musiqi əsərləri ilə tanış etməklə onun musiqi təəssüratlarını 
zənginləşdirmək, bununla yanaşı, onun ehtiyaclarını da nəzərə almaq;

•	 Musiqi zövqünün formalaşmasında kömək etmək, bu da, öz növbəsində, mədəni 
dinləyicini formalaşdıracaqdır.

Biz hesab edirik ki, dərslik gənc insana düşünmə və problemin həll edilmə prosesində kömək 
edəcək, onun musiqi təəssüratlarını, intellektini genişləndirəcək bir vasitədir, bununla yanaşı, bu onda 
müxtəlif zəruri bacarıqları formalaşdıracaq və inkişaf etdirəcəkdir.

Dərsliyin məzmunu aşağıdakılara əsaslanır:

•	 Müasir konsepsiyalar;

•	 Şagirdlər üçün tanış olan dünya.

Dərslik uşağa, onun qavrama bacarıqlarına uyğun olaraq, musiqiyə qarşı marağın oyanmasında 
kömək edəcəkdir, yeniyetmənin imkanlarını sistemə salacaqdır, onda müxtəlif həyat hadisələri və 
insanın daxili dünyası barədə təsəvvür yaradacaqdır ki, bu da musiqi bədii növlərində özünəməxsus 
şəkildə əks etdiriləcəkdir.

Dərslikdə hər bir mövzunun başlığı vardır. Düşünürük ki, kiçik həcmli, asanlıqla anlaşılan 
mətnlər, rəngli illüstrasiyalar yeniyetməyə dərsin məzmununu qavramaqda kömək edəcəkdir.



7

Qeyd edilməlidir ki, dərslikdə materialın təqdim edilməsi onun qavranmasını asanlaşdırır: biz 
tövsiyə edilən strukturu nəzərə alırıq - motivasiya, məsələnin qoyulması, onun dərk edilməsi.

Dərsliyin hər bir fəslinin əvvəlində “Sən bu fəsildə aşağıdakıları öyrənəcəksən” rubrikası 
verilir, burada biz oyadıcı (aparıcı), elmi və hərəkət məzmunlu məqsədləri aydın şəkildə göstərməyə 
çalışırıq. Bu, aralıq xarakterli məqsədlərdir ki, hansıları həyata keçirmədən əsas məqsədə, “böyük 
ideyaya” nail olmaq mümkün deyildir, yəni dərhal nail olunması mümkün olan məqsəd mövcud 
deyildir. Aralıq mərhələlərindən istifadə etmək lazımdır və hər bir növbəti mərhələ əvvəlkinin realizə 
olunmasına dəstək olacaqdır.

Düşünürük ki, şagirdlər üçün nəzərdə tutulan dərslikdən müəllim də yaxşı istifadə edəcəkdir, 
çünki onda konkret mövzunun xidmət etdiyi məqsədlər aydın şəkildə göstərilmişdir. Bununla yanaşı, 
hesab edirik ki, müəllim sualları yalnız bir konkret dərsdən irəli gələrək verməməlidir, çünki, arzu 
olunur ki, gənclərin özləri əvvəlki bilik və təcrübəsi əsasında keçilmiş materialdan faktları “kəşf 
etsinlər”.

Bizim tərəfimizdən təklif edilmiş çalışmalar, tapşırıqlar - məlumatı əldə et, musiqini dinlə və 
təəssüratları ifadə et, dinlə və fərqləndir... bəstəkar olsaydın... mahnını ifa et, not işarələrini oxu/
köçür, lentin musiqi tərtibatını et, melodiyanı yarat/tamamla, müsabiqəni planlaşdır, dinlə və 
əl qaldırmaqla işarə ver... dialoqu oyna, sadə ritmik çalışmanı və sadə rəqs hərəkətlərini yerinə 
yetir, sketçi oyna və sair, ümumi, eləcə də musiqi bacarıqlarının əldə edilmə-inkişaf etdirilməsinə 
xidmət edir.

Mahnı, musiqi və ya teatr improvizasiyası, kompüter proqramı vasitəsilə trekerin yaradılması 
kimi fəallıqlar yeniyetmələrdə təcrübi vərdişlərin və yaradıcılıq bacarıqlarının açılması-işə salınmasına 
xidmət edir.
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2. Dərsliyin struktur elementləri ilə əlaqədar olan şərhlər və 

şagirdin kitabında təqdim edilmiş mövzuların əlavə məlumatı

Musiqi müəllimləri üçün nəzərdə tutulan qarşıdakı köməkçi tövsiyə kitabı üzərində işləyərkən 
yeni tədris proqramına istinad edirdik və məzmununu da həmin proqrama uyğun olaraq formalaşdırdıq:

FƏSİL I - MUSİQİDƏ REAL VƏ XƏYALİ

Mövzu: reallıq və bizim təsəvvürlərimiz

 

Nələri öyrənmək istəyirik? Mövzu bizə nələr 
barədə bəhs edir?

Hansı bacarıqların inkişaf etdirilməsinə 
xidmət edir?

Kompüter oyunlarında musiqiyə hansı əhəmiyyət 
verilir?

Virtual reallıq nədir?

Saundtrek nədir?

Kompüter oyunlarının süjetinin düşünülməsi və 
musiqi tərtibatının edilməsi;

Saundtrekin yaradılması.

•	 Musiqini dinləmək və təhlil etmək, 
təsəvvür etmək, müşahidə etmək, diqqətlə 
dinləmək, dialoq bacarıqları;

•	 Müxtəlif musiqi və qeyri-musiqi 
terminləri ilə leksik ehtiyatının 
zənginləşdirilməsi;

•	 İKT-dan istifadə edilməsi.

VİRTUAL REALLIQ

Virtual reallıq – kompüter təsvirləri və səsləri ilə dünyanın modelləşdirilmə (yenidən yaradılma) 
üsuludur. Bu virtual dünyaya daxil olmaq üçün başınıza xüsusi dəbilqə geyinməlisiniz, həmin 
dəbilqə sizə kiçik ölçülü teleekranlarda üçölçülü təsvirləri göstərir, qulaqcıqlarda isə səsləri dinlədir. 
Virtual reallıq elə bir hiss yaradır ki, sanki siz kompüter tərəfindən yaradılmış dünyadasınız. Virtual 
reallıqdan mükəmməl şəkildə təlim və tədris üçün istifadə edirlər. O, demək olar ki, istənilən vəziyyəti 
modelləşdirə bilər. Məsələn, virtual təyyarədən pilotların, virtual avtomaşından isə sürücülərin təlimi 
üçün istifadə edilir. Virtual təlim real şəraitdə məşğələdən daha ucuz və təhlükəsizdir.
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FƏSİL II - MUSİQİ VƏ BİZİM MƏİŞƏTİMİZ

Mövzu: musiqidə insanın portreti

Nələri öyrənmək istəyirik? Mövzu bizə 
nələr barədə bəhs edir?

Hansı bacarıqların inkişaf etdirilməsinə 
xidmət edir?

Musiqi insanın xasiyyətini necə ifadə edə 
bilər? İnsanın xasiyyətini ifadə etmək üçün 
musiqinin ifadəetmə üsullarından necə istifadə 
etmək olar?

•	 İntonasiyalı çalışmalar; musiqini dinləmək 
və təhlil etmək, təsəvvür etmək, müşahidə 
etmək, diqqətlə dinləmək, dialoq bacarıqları;

•	 Müxtəlif musiqi terminləri ilə leksik 
ehtiyatının zənginləşdirilməsi.

FƏSİL III - MUSİQİ VƏ KİNO

Mövzu: səsli kinoda musiqinin rolu

Nələri öyrənmək istəyirik? Mövzu bizə nələr 
barədə bəhs edir?

Hansı bacarıqların inkişaf etdirilməsinə 
xidmət edir?

Musiqi filmlərdə vacib rol oynayır, çünki o, 
atmosferin yaradılmasının ən yaxşı vasitəsidir. 
Bu və ya digər səhnəcikdə musiqi xarakteri 
aydınlaşdırır və bizə göstərir ki, epizod nə 
dərəcədə şən, kədərli, gülməli və ya qorxuncdur...

Bu fəsildə:

Yeniyetmələr müxtəlif süjetləri mimika, jest, 
hərəkət vasitəsilə sözsüz oynamalı;

Səssiz kadrların məzmununu müəyyən etməli;

“Kölgələr teatrı” üçün fiqurları yaratmalı və 
əldə düzəltmə ekranında tamaşanı təqdim etməli 
olacaqlar...

•	 Mimika, jest, səs, hərəkət/rəqs elementləri 
vasitəsilə əhval-ruhiyyənin ifadə edilməsi;

•	 Təsəvvür etmək, müşahidə etmək, diqqətlə 
dinləmək, dialoq bacarıqları;

•	 Mahnı oxumaq bacarıqları;

•	 Ritmi hiss etmək;

•	 Məntiqli düşüncə.
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KİNO

Parisdə, Kapusinlər bulvarında, “Qran Kafe”-nin bilyard “Hind salonunda” 28 dekabr 1895-
ci il tarixində onuncu muza, “İyirminci əsrin möcüzəsi” adlanan yeddinci incəsənət - kinematoqraf 
yarandı.

Həmin axşam dünyada ilk ictimai ödənişli kinoseans keçirildi ki, hansının təşkilatçıları lionlu 
fabrikaçılar, Ogüst və Lui Lümyer qardaşları olmuşlar.

Lümyerlər dinləyiciyə onlar tərəfindən yaradılmış aparat vasitəsilə çəkilmiş və ekrana proeksiya 
edilmiş “canlanmış fotoqrafiyanı” təqdim etdilər. Onlar aparatı kinematoqraf adlandırmışlar.

İlk seans cəmi iyirmi dəqiqə davam edirdi və bir neçə bir dəqiqəlik süjetdən ibarət idi. Dinləyici 
bu günə qədər məşhur filmləri izləmişdir: “Divar”, “Qatarın daxil olması”, “Lümyer fabrikasından 
fəhlələrin çıxması”, “Uşağın səhər yeməyi”, “İslanmış bağban”. Ekranda hərəkətə gəlmiş real həyatın 
şəkilləri dinləyicidə təsəvvürolunmaz effekt yaratmışdır.

Gürcü kinosunun yaranması XX əsrin əvvəlindən başlayır və 100 ildən artıq mövcudluq 
dövrünü ehtiva edir. Gürcü kinosunun yaranma tarixi olaraq 1908-ci il hesab edilir, həmin zaman 
Vasil Amaşukeli Bakıda film çəkməyə başlamışdır. Bu günə kimi saxlanılmış ilk film Amaşukelinin 
“Akaki Seretelinin Raça-Leçxumiyə səyahəti”-dir (1912), ilk bədii film isə - Germane Qoqitidzenin 
“Kristine” filmidir (1919).

FƏSİL IV - MUSİQİ VƏ TEATR

Mövzu: musiqili teatr: müzikl və opera; balet

Nələri öyrənmək istəyirik? Mövzu bizə nələr 
barədə bəhs edir?

Hansı bacarıqların inkişaf etdirilməsinə 
xidmət edir?

Şagirdlər opera, balet və müzikl arasında ümumi 
cəhətləri və fərqi müəyyən edəcəklər; musiqili 
teatr tamaşalarından fraqmentləri izləyəcəklər. 
Söhbət, müzakirə edəcəklər.

Hərəkət, jest və mimika vasitəsilə süjetləri 
oynayacaqlar;

Özləri tərəfindən qoyulan tamaşanın/sketçin 
musiqi tərtibatını hazırlayacaqlar; teatral 
etüdları oynayacaqlar.

•	 Musiqini dinləmək və təhlil etmək, 
təsəvvür etmək, müşahidə etmək, diqqətlə 
dinləmək, dialoq bacarıqları;

•	 Müxtəlif musiqi terminləri ilə leksik 
ehtiyatının zənginləşdirilməsi.
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FƏSİL V - ETNOQRAFİYA VƏ MUSİQİ

Mövzu: müxtəlif guşələrdə yaşayan gürcülər və xalq yaradıcılığında onların xasiyyəti

Nələri öyrənmək istəyirik? Mövzu bizə 
nələr barədə bəhs edir?

Hansı bacarıqların inkişaf etdirilməsinə 
xidmət edir?

Gürcüstanın müxtəlif guşələrinin xalq 
musiqisinin necə fərqləndiyini; xalq mahnısının 
melodiyasında guşə xüsusiyyətlərinin özünü 
necə büruzə verdiyini öyrənəcəklər.

Mahnının/perxulinin ifası; dialoq, 
müzakirə; təqlid-yamsılama; İKT-dən istifadə 
edilməsi.

TEATR

Teatrın kökləri qədim kənd təsərrüfatı və ovçuluq oyunlarında və kütləvi xalq mərasimlərindədir. 
Qədim Yunanıstanda öz ənənələri, səhnə texnikası ilə müxtəlif teatr növləri mövcud idi. Hindistan, 
Çin, Yaponiya, İndoneziya və başqa ölkələrdə şərq xalqları zəngin və rəngarəng tamaşa formalarını 
yaratmışlar. Orta əsrlərin Avropasında teatr yaradıcılığının daşıyıcıları səyyar aktyorlar idilər: 
histrionlar, jonqlyorlar və sair.

İntibah dövrünün Avropanın ilk peşəkar teatrı İtaliya xalq maskalar komediyası (Komediya 
Del Arte, 16-17-ci əsrlər) idi. Həmin zamandan teatr ədəbi, bununla yanaşı, daha az mobil olur və 
şəhər mədəniyyət mərkəzlərində mənzil salır.

Teatr sənətinin əsəri - tamaşa dram və ya musiqi-səhnə əsəri əsasında rejissorun fikrinə uyğun 
olaraq (baletdə - baletmeyster və dirijorun, operada - rejissor və dirijorun) aktyorların iştirakı ilə 
yaradılır.

Teatrın qədim gürcü adı saxilvelidir.
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GÜRCÜ PANTOMİMASININ TARİXİ

Mim - yalnız bədən hərəkəti ilə oynayan aktyor, sözbəsöz isə bu termin hər şeyi təqlid etməklə 
təsvir edən deməkdir.

Gürcü teatr sənətinin tarixində xüsusilə xalq bayramlarında pantomima barədə bir çox 
diqqətəlayiq materiala rast gəlirik. Onlardan ən maraqlısı berikaoba və keenobadır.

Berikləri mimikaçılar müşayiət edirdi, onlar eyni zamanda rəqqas, jonqlyor, akrobat və mimlər 
idilər. Bu sonuncular öz rollarını sözsüz ifa edirdilər.

Professor D. Canelidze “Gürcü teatrının başlanğıcı” adlı kitabında bu xalq bayramlarını 
aşağıdakı şəkildə təsvir edir:

“Xalq tamaşası - keenoba Gürcüstanda qədim zamanlardan maslenitsanın sonunda, “qara bazar 
ertəsində” keçirilirdi. Bu gürcü karnavalının öz quruluşu var idi. Maskalılar tamaşasına, demək olar 
ki, bütün kənd qoşulurdu. Keen və onu müşayiət edənlərin rollarının ifaçıları mütləq yaxşı aktyorlar 
olmalı idilər. Onlar üçün pantomima da yad olmamalı idi, çünki izləmək üçün gəlmiş millətə, yəqin 
ki, opera səsi də heç nəyi eşitdirə bilməzdi. Belə ki, jest burada ən yaxşı vasitə idi.

Teatr tamaşası berikaoba da maslenitsa zamanı keçirilirdi. Beriklər geyimlərini geyinərək 
ailələri gəzməyə başlayırdı - hər bir evin önündə dayanaraq mahnı oxuyur, rəqs edir və zarafat 
pantomiması ilə ailə üzvlərini güldürürdülər. Sonunda isə xahiş edirdilər ki, onlara hər hansı bir 
hədiyyə versinlər. Ev sahibi, əksər hallarda, onlara yumurta, pendir, digər ərzaq verirdi...”

Pantomima ilə Gürcüstanda yalnız XX əsrdə maraqlandılar. Pantomimanın qoyuluşunu həyata 
keçirən ilk gürcü rejissoru K. Marcanişvili idi, lakin bu alınmadı. K. Marcanişvilinin edə bilmədiyini 
Amiran Şalikaşvili reallığa çevirmişdir. O, 1961-ci ildə, hələ Teatr İnstitutunda təhsil aldığı zaman, 
tələbələrdən qrup yaratmış və 1963-cü ildə dinləyiciyə ilk müstəqil əsəri - “Pantomima novellalarını” 
da təqdim etmişdir.

Gürcü pantomima teatrı xaricdə də tezliklə məşhurlaşmışdır. 1971-75-ci illərdə aktyorlar 
keçmiş Sovet İttifaqının 115 şəhərini və bir çox xarici ölkəni gəzmişlər. Teatr ilk tanınmanı 1979-
cu ildə Yunanıstanda dinləyiciyə Evripidin “Elektra” əsərini təqdim etdiyi zaman əldə etmişdir. Bu 
xüsusi tanınma idi, çünki o, Evripidin vətənində əldə edilmişdir.

Teatrın 2005-ci ildə İspaniyada əldə etdiyi uğur xüsusi olaraq qeyd edilməlidir. Gürcülər qran-
pri qazanmış və 2007-ci ilin yayında festivala da dəvət olunmuşlar.
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OPERA

Opera ilk olaraq İntibah dövründə İtaliyada, əyləncə elementi kimi yaranmışdır. O, xalq 
arasında sürətlə məşhurlaşmış və Avropanın digər ölkələrini də fəth etmişdir.

İntibah dövründə insanların antik Yunanıstan və Roma ilə ümumi cəhəti olan hər şeydən xoşu 
gəlirdi. Belə ki, Florensiyada alim, şair və musiqiçilər qrupları öz zamanının dramının yaradılma 
yollarını axtararkən, qədim yunanları təqlid etmək fikrinə gəldilər, hansılar, onların inandığına görə, 
danışmırdı, mahnı oxuyurdular. 1597-ci ildə bu şəkildə Yakopo Perinin musiqisi üzərində “Dafna” 
adlı opera janrının ilk nümunəsi yaradıldı. Tezliklə “Dafna”-dan sonra Perinin “Evridika” adlı 
ikinci operası yaradıldı və 1660-cı ildə səhnəyə qoyuldu. Bu musiqi dramları (o zaman həmin janr 
məhz belə adlanırdı, “opera” termini yalnız XVIII əsrdə yaranır) öz eksperimental xarakterinə görə 
yalnız sənətkar və zadəganların dar dairəsində nümayiş etdirmək üçün nəzərdə tutulurdu. Doğrudur, 
bu əsərlər klassik anlamda opera əsəri adlanan əsərdən hələ də uzaq idi, lakin məhz burada teatrın 
tarixində ilk olaraq operanın inkişafının əsasını qoyan hadisə baş verdi: tamaşa bütövlüklə musiqi 
müşayiəti ilə ifa edilirdi.

Ondan irəli gələrək ki, opera antik faciənin təqlidi idi, ilk operaların əksəriyyəti antik miflərin 
süjetləri əsasında yaradılmışdır. Lakin müəyyən dövrdən sonra opera antik faciənin çərçivələrindən 
kənara çıxır və müstəqil həyata başlayır. Onun librettoları da intibah dövrü üçün səciyyəvi olan şayəli 
süjetlər əsasında yaradılır və opera əsərlərini də artıq opera üçün xüsusi olaraq qurulmuş binalarda 
qoyurlar. Antik mövzulara qayıdış XVIII əsrin birinci yarısında Hendel və Qlyukun əsərləri ilə 
başlayır. Yeni operanın yaranması məhz Qlyukun “Orfey və Evridika” əsəri ilə əlaqədardır.

MÜZİKL

Müzikl (ingiliscə musical) - musiqi-səhnə əsəridir (əsasən komediya xarakterli), hansında 
estrada, balet musiqisinin, xoreoqrafiya və opera sənətinin ifadəetmə vasitələrindən istifadə edilir.

Müzikl, səhnə sənətinin janrı kimi, XIX əsrin sonunda ABŞ-da formalaşmışdır. 1866-cı ildə 
burada Biknelin “Qara oğru” (ingilicsə The Black Crook) adlı pyesi qoyulmuş, əsərdə isə melodram, 
mahnı və b. a. “şou qyorls” birləşmişdir (bu tamaşa 25 il səhnədən düşməmişdir).

XX əsrin əvvəlində qaradərili aktyorlar B. Uilyamz və D. Uoker Nyu-Yorkda bir neçə müzikli 
qoydular. Bu növ tamaşalar I dünya müharibəsindən sonra da çox məşhur idi. Daha sonra ən yaxşı 
müzikllər yaradıldı: Keronun “Üzən teatr” (1929), Qerşvinin “Mən sənin haqqında mahnı oxuyuram” 
(1931), Veylin “Con Conson” (1936), Rocersin “Oklahoma” (1943), Porterin “Ket, öp məni!” (1948), 
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F. Lounun “Mənim gözəl ledim” (Bernard Şounun “Piqmalionuna” əsasən, 1956) və sair.

Rəqs (ilkin olaraq çeçotka) Bernstaynın “Vestsayd əhvalatında” (baletmeyster C. Robbins, 
1957) əhəmiyyətli yerlərdən birini tutur; bu tamaşa Amerikada ən yaxşı müzikllərdən biri idi. Yaxşı və 
gəlirli tamaşaları tez-tez təkrarlayır və müxtəlif ölkələrin səhnəsində qoyur, ekranlaşdırırlar (filmlər: 
Bartın “Oliver”i, Böyük Britaniya, 1970; Staynın “Gülməli qız”ı, 1969, ABŞ; Leqranın “Roşforlu 
qızlar”ı, 1966 və “Şerbur çətirləri”, 1964, Fransa və sair).

Gürcüstanda müzikl janrı 70-ci illərdə yayılmışdır. V. Abaşidze adına Musiqili Komediya 
Teatrında (Lounun “Mənim gözəl ledim”, 1974) bir neçə tamaşa, Gürcü Gənc Tamaşaçılar Teatrında 
P. Traversin “Meri Poppins”i (1975) qoyulmuşdur; Qiorqi Şenqelaia “Vera məhəlləsinin melodiyaları” 
(1975) filmini, Lana Ğoğoberidze “Salxinetidə qarışıqlıq” (1976) filmini və sair çəkmişdir.

BALET

Balet intibah dövründə, İtaliyada (16-cı əsr), ilk olaraq musiqili tamaşa, opera üçün rəqs səhnəsi 
kimi yaranmışdır. O, buradan Fransaya yayılmış və kral bayramlarının zəngin tamaşasına çevrilmişdir. 
İlk baletlərin (“Kraliçanın komediyalı baleti”, 1581) musiqi əsasını xalq və kral sarayının rəqsləri 
təşkil edirdi. 17-ci əsrin ikinci yarısında komediya-balet, opera-balet kimi yeni teatr janrları yaranır 
ki, hansında balet musiqisinə və onun dramatikləşdirilməsinə böyük yer verilir. Lakin balet səhnə 
sənətinin müstəqil növü kimi, 18-ci əsrin ikinci yarısından tanınmış fransız baletmeyster J. J. Noverin 
sayəsində qarşımıza çıxır. Fransız maarifçilərinin estetikasına istinad etməklə o, tamaşanı yaratdı, 
hansında məzmun dramatik-plastik obrazlarda ifadə edilir və musiqinin fəal rolunu möhkəmləndirir.

Baletin sonrakı inkişafı romantizm dövrünə təsadüf edir. Hələ 18-ci əsrin 30-cu illərində 
fransız balerina Kamarqo yubkanı qısaltmış və dabanlı ayaqqabıdan imtina etmişdir. Bu, balet 
kostyumunu yüngül və sərbəst etmişdir ki, bu da rəqs texnikasının sürətlə inkişaf etməsinə olduqca 
dəstək olmuşdur. Rusiya İmperiyasına balet hələ I Pyotrun vaxtında daxil olmağa başlayır, buradan 
isə Gürcüstana da yayılmışdır.
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IV

FƏNNİN TƏDRİSİNİN MƏQSƏDİ VƏ SİNİF VƏ YAŞ KATEQORİYALARI ÜÇÜN

NAİL OLUNACAQ NƏTİCƏLƏR

Musiqi tədrisinin məqsədi aşağıdakılardan ibarətdir:

•	 Şagirdi, ona musiqi sahəsində müvafiq biliyin verilməsi yolu ilə, savadlı, mədəni bir insan 
kimi, formalaşdırmaq;

•	 Xalq və klassik musiqi nümunələri ilə tanış edilməsi yolu ilə şagirdin bədii-musiqi tərbiyəsi;

•	 Onu yaradıcılıq fəaliyyətinə qoşmaq və bunun üçün zəruri bacarıqları inkişaf etdirmək;

•	 Musiqini dinləmək vərdişini formalaşdırmaq;

•	 Musiqi əsərinə qarşı öz münasibətini və musiqi sənəti və onunla əlaqədar olan incəsənətin 
digər sahələrini (kino, teatr) müzakirə etmək bacarığını formalaşdırmaq;

•	 Xəyali-assosiasiyalı düşüncəni inkişaf etdirmək;

•	 Musiqi duyumu və yaddaşını, ritm hissini inkişaf etdirmək; 

Maddə 79. Musiqi standartı

Musiqi başlanğıc pilləsində 

Giriş

Başlanğıc pilləsində musiqinin, bir fənn kimi, əhəmiyyəti xüsusilə böyükdür, həmin zaman 
uşağın anadangəlmə, təbii bacarıqları, meylləri hələ sonuna qədər aşkar edilməyib və onları açmaq, 
yönəltmək lazımdır. Bu yaşda uşaq musiqinin abstrakt növlərini qavramaqda çətinlik çəkir və 
orientasiya etmək üçün, musiqini qavramaq üçün ona tanış olan əyani analogiyalar tələb olunur. Bunu 
şagird üçün tanış olan fəallıqlarla - mahnı, rəqs, improvizasiya, oyun, müşahidə və s. yolu ilə həyata 
keçirmək mümkündür ki, bu da mühitdə mövcud olan görünən obrazların musiqidə tanınmasını 
məqsəd güdür. Bu isə, öz növbəsində, şagirdlərin yaradıcılıq bacarıqlarının işə salınmasını, onların 
birgə yaradıcılıq proseslərinə qoşulmasını nəzərdə tutur.
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İstiqamətlərin təsviri

Musiqinin tədrisi iki istiqamətə bölünür:

1. Yaradıcılılıq və təcrübə;

2. Musiqinin kontekstdə qavranması və interpretasiyası.

Tədris hər iki istiqamət çərçivəsində parallel olaraq və bir-biri ilə sıx əlaqədə aparılır.

1. Yaradıcılılıq və təcrübə

Bu istiqamətin bilavasitə məqsədi şagirdin yaradıcılıq bacarıqlarının inkişaf etdirilməsidir. 
Şagird ətraf mühitdə mövcud olan hadisələrin, obrazların musiqili ifadəsinin müxtəlif forma və ifadə 
üsullarına yiyələnir; onda təcrübi bacarıqlar inkişaf etdirilir ki, bu da özünü kəşf etməkdə, ifadə 
etməkdə və inkişaf etdirməkdə ona dəstək olur: o, mahnı oxuyur, çalğı alətində çalır, musiqini - sadə 
melodik-ritmik kompozisiyaları yaratmağa çalışır. Bədii obrazı, əhval-ruhiyyəni, emosiyanı ifadə 
edərkən şagird digər incəsənət sahələrinin ifadəetmə vasitələrindən də istifadə edir və onlara yiyələnir 
- rəqs edir, teatral etüdları və səhnəcikləri oynayır, rəsm çəkir, mətni yazır.

Bu istiqamət çərçivəsində şagirddə musiqi duyumu və yaddaşı, ritm hissi inkişaf etdirilir ki, 
buna da ritmik-intonasiya məşğələləri dəstək olur. Dördüncü sinifdən buna improvizasiya elementləri 
əlavə edilir ki, bunun yaradıcılıq başlanğıcına da daha böyük yüklənmə verilir. Şagird praktiki olaraq 
musiqi dilinin öyrənilmiş elementlərinə yiyələnir və onlardan istifadə edir - səsi, metri, tempi, registri, 
dinamik nüansları seçir və müxtəlif üsullarla ifadə edir və sinif yoldaşı və ya müəllim tərəfindən 
başlanılmış melodiyanı təkrarlayır, tamamlayır və s. Şagird mahnını, eləcə də musiqi yazısını öyrənir 
- öyrənilmiş işarələri tanıyır, yazır və onlardan istifadə edir.

Mahnı oxumaq, çalğı alətində ifa, rəqs, təqdimat etmək, səhnəciyin oynanılması kimi yaradıcılıq 
fəallıqları zamanı şagird auditoriya qarşısında çıxış edir, öyrənir və onda çıxış etmək, auditoriya 
ilə münasibət qurmaq bacarığı formalaşır və o, öz emosiyalarını, davranışını idarə etməyi öyrənir. 
Bu fəallıqlar fərdi ola bilər (həmin zaman şagird öz çıxışı üçün şəxsən məsuliyyət daşıyır) və ya 
qrup şəklində ola bilər. Qrup fəallıqlarında iştirak edərkən şagird yaradıcılıq əməkdaşlığına qoşulur, 
həmin zaman o, öz emosiyasını, fikrini, interpretasiyasını ümumi baxış ilə razılaşdırmalıdır. Şagirddə 
komanda yoldaşlarına qarşı məsuliyyət hissi inkişaf etdirilir, o, kollektivin üzvü kimi formalaşır və 
komandanın (mahnı, rəqs, perxuli, səhnəciyin oynanılması) bütövlüyünü pozmur.
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Həmin istiqamət çərçivəsində arzu olunur ki, şagird informasiya kommunikasiya 
texnologiyalarından (İKT) istifadə etsin - audioyazını yaratsın; audio və video məlumatı təhlil etmək 
üçün məlumat saxlama cihazından istifadə etsin; səsi, elektron mühitdə musiqi alətini səsləndirsin; 
melodiya üçün ifadəetmə üsullarını və fonu seçsin; improvizasiya prosesində yazılmış səsdən istifadə 
etsin.

2. Musiqinin kontekstdə qavranması və interpretasiyası

Kommunikasiya dili olaraq tanınan musiqi çoxnövlü və çoxdəfəli interpretasiya imkanını 
verir. Şagird musiqi barədə əldə edilmiş məlumatı mühit, gündəlik hadisələr və öz təcrübəsi, digər 
fənn intizamları ilə əlaqələndirir. Musiqini, düynanın bir hissəsi kimi, qavrayır, tədqiq edir və səsin 
yaranma mənbələrini müşahidə edir; səsli dünya, musiqi ilə kommunikasiyaya - musiqini dinləməyə, 
musiqi və performansı qiymətləndirməyə, fikri aydın şəkildə ifadə etməyə, mübahisə, müzakirə 
zamanı uyğun terminologiyadan istifadə etməklə, kitab dili və davranış normalarına riayət etməklə 
öz mülahizəsini əsaslandırmağa alışır.

Mübahisə və müzakirə zamanı şagird dərk edir ki, musiqi bütün zaman və xalqların mədəniyyət 
və məişətinin ayrılmaz bir hissəsidir. O, milli və dünya xalqlarının musiqi ənənələri ilə tanış olur 
və onlar arasında parallel çəkir. Gürcü xalq çalğı alətlərini digər millətlərin xalq çalğı alətləri ilə 
əlaqələndirir. Şagird gürcü və dünya xalq, klassik və müasir musiqi əsərlərini fərqləndirir.



18

V-VI siniflərin standartı

a) VI sinfin sonunda nail olunacaq nəticələr

İndekslərin izahı

Başlanğıc pilləsində standartda yazılmış hər bir nəticənin əvvəlində indeks verilir, indeks fənni, 
tədris mərhələsini və standartın nəticəsinin nömrəsini göstərir; məsələn, mus.başl.(II).1.:

“mus.” - musiqi fənnini göstərir;

“başl.” - başlanğıc pilləsini göstərir;

“(II)” - göstərir ki, standart V-VI sinifləri ehtiva edir;

“1” - standartın nəticəsinin nömrəsini göstərir.

Musiqi standartı (V-VI siniflər)

Nəticələrin indeksi 1. İstiqamət: yaradıcılıq və təcrübə

Standartın nəticələri

Şagird aşağıdakıları bacarmalıdır:

Mus.başl.(II).1. İmic musiqi kompozisiyasını (reklamı, musiqili loqotipi) yaratmaq;

Mus.başl.(II).2. Səs, səs-küy, mahnı və sadə musiqi ifadəetmə üsulları vasitəsilə real və 
xəyali dünyanı əks etdirmək;

Mus.başl.(II).3. Səsli mesajı yazmaq üçün ənənəvi not və ya qeyri-ənənəvi rəmzlər 
sistemlərindən istifadə etmək.

2. İstiqamət: musiqinin kontekstdə qavranması və interpretasiyası

Şagird aşağıdakıları bacarmalıdır:

Mus.başl.(II).4. Səsli mesajın emosional-məzmuni yüklənməsini hiss etmək və real və 
ya xəyali dünya ilə assosiasiyalı əlaqələri qurmaq;

Mus.başl.(II).5. Dram və musiqi elementlərinin qarşılıqlı əlaqələrini tapmaq;

Mus.başl.(II).6. Ənənəvi və ya qeyri-ənənəvi rəmzlər sistemləri ilə yazılmış səsli mesajı 
tapmaq;

Mus.başl.(II).7. Gürcüstanın müxtəlif guşələrinin xalq yaradıcılığı üçün səciyyəvi olan 
musiqi dilinin elementlərini fərqləndirmək.
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b) Məzmun

Anlayış və terminlər:

1. Musiqi dilinin əsas elementləri:

Ritm: müxtəlif ritmik fiqurasiyalar;

Melodiya: intonasiya, motiv;

Harmoniya: dissonans, konsonans;

Lad: sabit və qeyri-sabit pillələr, major, minor, xromatizm, alterasiya işarələri;

2. Musiqi dilinin əsas olmayan elementləri: temp, registr, tembr, faktura;

3. Metr: ikipaylı, üçpaylı, dördpaylı;

4. Təbii və süni şəkildə yaradılmış səslər;

5. Səsin xüsusiyyətləri: yüksəklik, güc, uzunluq;

6. Kompozisiya üsulları: ritmik və melodik ostinato, ritmik və melodik əvəzlənmə, kontrapunkt, 
treker, lup, pattern;

7. Musiqi formaları: variasiya, musiqi kollajı;

8. Musiqi formasının elementləri: leytmotiv (personaj, hadisə mövzusu), kulminasiya mövzusu;

9. Dram və kinoda musiqinin funksiyaları: musiqi fonu (illüstrasiyalı, assosiasiyalı, şərti, 
kontrastlı);

10. Musiqi yazısı:

Ənənəvi: beşxətli not sistemi;

Qeyri-ənənəvi: ştrixlər, xətlər, piktoqramlar;

11. Səslərin növləri:

Qadın səsi: koloratur soprano; soprano; metso-soprano; kontralto;

Kişi səsi: tenor, bariton, bas;

12. Opera janrının elementləri: ariya, musiqi antraktı, reçitativ;

13. Musiqi ştrixləri: glissando, legato, staccato, vibrato;

14. Xalq musiqisinin müxtəlif janrları: rəqs, mərasim mahnıları.

Şagirdlərin yaş xüsusiyyətlərini nəzərə almaqla, anlayışların işlənməsi əyani misallar əsasında 
həyata keçirilməlidir. Şagird konkret misallar vasitəsilə onların əhəmiyyətini dərk edəcək və onlardan 
müvafiq şəkildə istifadə edəcəkdir. Həmin mərhələdə anlayışların və onların izahlarının nəzəri 
tədrisinin minimuma endirilməsi arzu olunur.
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VI sinif üçün icbari mövzular

Musiqidə real və xəyali dünya

1. Reallıq və bizim təsəvvürlərimiz;

Musiqi və bizim məişətimiz

1. Musiqidə insanın portreti;

Musiqi və kino

1. Səsli kinoda musiqinin rolu;

Musiqi və teatr

1. Opera;

2. Müzikl;

3. Balet tamaşasında musiqi;

Etnoqrafiya və musiqi

1. Müxtəlif guşələrin gürcüləri və xalq yaradıcılığında onların xasiyyəti;

Qiymətləndirmə

Musiqi fənnində müəyyəneddici və inkişafetdirici qiymətləndirmədən istifadə edilir ki, bu da 
avtentik qiymətləndirmə prinsiplərinə əsaslanır. Fənnin öyrənmə-tədrisi prosesində şagird aşağıdakı 
tipik fəallıqlar ilə qiymətləndirilməlidir:

1. Yaradıcılıq məhsulunun yaradılması: musiqi kompozisiyası, müşayiəti, musiqili loqotipin 
yaradılması;

2. Sinif fəallıqlarına qoşulma;

3. Məlumatın əldə edilməsi və təqdimatın hazırlanması;

4. İmprovizasiya çalışmalarının yerinə yetirilməsi: motivin və ayrıca intonasiyanın müxtəlif 
variantlarının yaradılması və onlardan müxtəlif kontekstlərdə istifadə edilməsi;

5. Hekayənin, fotoların, animasiya/bədii filmin, videoçarxın, musiqili klipin, məişət hadisəsinin 
müzakirə edilməsi və onların musiqi analogiyalarının yaradılması;

6. Diskussiya (debat).
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V
HƏDƏF YAŞININ XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Kiçik məktəb yaşı üçün (10-11 yaş) əsas əlamət abstrakt təfəkkürün formalaşmasıdır. 
Yeniyetmələr artıq yoxlaya və qiymətləndirə bilirlər. Onlar düşünərkən yalnız əyani əlamətlərə və ya 
tanış olan faktlara istinad etmir, eləcə də istifadə edilmiş ideyalarla da manipulyasiya edirlər.

Uşağın düşüncəsi, qayda olaraq, konkret misallara və şəxsi təcrübəyə əsaslanır, buna görə də 
materialı təqdim edərkən konkret misallardan istifadə edilməsinə üstünlük verməliyik.

Uşaqda həmin dövrdə musiqini dinləmək və təhlil etmək, mahnı oxumaq vərdişi, metrik-ritmik 
hisslər, tembri qavramaq bacarığı inkişaf etmiş olur, lakin daha sonra bu bacarıqların yenə də inkişaf 
etdirilməsi tələb olunur.

Yeniyetmədə artıq yaradıcılıq potensialı aşkar görünür. Bizim məqsədimiz onu görmək və 
düzgün inkişaf yolunu, istiqamətini verməkdir. Uşaq yaxşı xüsusiyyətlərin daşıyıcısı olduğu zaman, 
bu xüsusiyyətləri ön plana çəkməliyik. Məsələn, əgər o, yaxşı rəqs edirsə, diqqəti motorikaya, 
hərəkətlərə yönəltməliyik; əgər rəsm çəkirsə - rəsmin mükəmməlliyini deyil, onu yoxlamalıyıq ki, o, 
yaradıcılığa qarşı öz hislərini, emosiyasını - münasibətini necə, hansı üsul və vasitələrlə (rəng, xətt) 
ifadə edir. Uşağa böyüklərin köməyi ilə istənilən hadisəyə qarşı öz münasibətini ifadə etmək üçün 
arena verilməlidir. “Uşağa fikirləri deyil, düşünməyi öyrətməliyik” (Ş. Amonaşvili).

VI

MUSİQİ FƏNNİNİN TƏDRİSİNƏ DƏSTƏK OLAN SPESİFİK VƏ ÜMUMİ, KEÇİCİ 
KOMPETENSİYALAR

İndiki zamanda keçici kompetensiyaların inkişaf etdirilməsinə yönəldilmiş tədrisin tətbiq 
edilməsi xüsusilə aktualdır. Milli tədris planı doqquz prioritetli keçici kompetensiyanı təsvir edir və 
onlar şagirdlərin hərtərəfli inkişafına dəstək olur, müəllimlərdən isə tələb edir ki, hər bir fənnin tədrisi 
kontekstində düşünülmüş olsun.

Həmin kompetensiyalar aşağıdakılardır:

1. Savadlılıq - dərk edilmiş şəkildə oxumaq və yazmaq bacarıqları;

2. Media savadlılığı - kommunikasiya texnologiyalarına yiyələnmək bacarıqları;

3. Rəqəmsal savadlılıq - kompüter savadlılığı kimi eynidir;

4. Kəmiyyət savadlılığı - ədədin mahiyyətini dərk etmək bacarığı;
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5. Ekoloji savadlılıq - mühitə qarşı insanın sağlam münasibət bəsləmək bacarığı;

6. Çoxdilli (plüralinqvistik) kompetensiya - dilə/dillərə yiyələnmək üzrə daxili bacarıq;

7. Semiotik kompetensiya - verbal və qeyri-verbal məlumatı dərk etmək bacarığı;

8. Öyrənməyi öyrənmək - tədris prosesini müstəqil olaraq idarə etmək bacarığı;

9. Sosial və mülki kompetensiya - sosial və mülki həyata inteqrasiya üçün zəruri bacarıqlar.

Təcrübə göstərir ki, əksər hallarda, müəllimlər dərslərdə yalnız elə bir keçici kompetensiyalar 
üzərində işləyirlər ki, hansıların inkişaf etdirilməsi də onların tədris etdikləri fənn üçün təbiidir. Lakin, 
psixoloji-pedaqoji baxımdan, inteqrasiya olunmuş dərs şagirdlərin fəallaşmasına, elmi proseslərə 
onların qoşulmasına səbəb olur və uğurlu təhsili də şərtləndirir.

Musiqi təfəkkürünü inkişaf etdirmək bacarığını hansı keçici kompetensiya nəzərdə 
tutur?

Semiotik kompetensiya - melodiya, rəsm və digər vasitələrlə ifadə edilmiş məlumatı dərk 
etmək və interpretasiya etmək, öz düşüncə və hislərini müxtəlif vasitələrlə ifadə etmək bacarığı; 
məlumatı bir işarələr sistemindən digərinə keçirmək, məsələn, musiqi əsərində ifadə edilmiş fikri 
illüstrasiya ilə ifadə etmək, melodiyanı, musiqi müşayiətini/ritmi müxtəlif rəmzlərlə yazmaq, yazılı 
mətni və rəsmi bir-biri ilə əlaqələndirmək, melodiyanı diaqram şəklində təqdim etmək bacarığı və s.

Musiqi dərsini hansı keçici kompetensiyanı nəzərə almaqla planlaşdırmaq mümkündür?

Bizim fikrimizcə, musiqi unikal inteqrasiya imkanlarına malikdir - onu praktiki olaraq, 
rəqs, teatr sənəti, təsviri incəsənət, ədəbiyyat, tarix, coğrafiya, riyaziyyat, fizika, kimya, biologiya, 
informasiya texnologiyaları və s. kimi bütün tədris fənləri ilə birləşdirmək mümkündür. Qeyd etmək 
lazımdır ki, bu siyahıda humanitar ilə birlikdə təbiətşünaslıq və texniki fənlər də təqdim edilir. Bu, 
müəyyən dərəcədə, musiqi tərəfindən emosional və koqnitiv sahələri əhatə etmək bacarığını ifadə 
edir.

Məsələnin daha aydın olması üçün, musiqi və digər fənlərin inteqrasiyasını şagirdlərin yaş 
ehtiyacları ilə uyğunluqda müzakirə edəcəyik:

 Əgər savadlılıq kompetensiyasının inkişafına gürcü dili və ədəbiyyatı da dəstək olursa, dil və 
musiqi müəllimlərinin bir çox ümumi vəzifəsi olacaqdır ki, bu da həmin fənlər birləşdirildiyi təqdirdə 
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səmərəli şəkildə həll ediləcəkdir. Poeziya, ədəbiyyat musiqi fənninə böyük inteqrasiya imkanlarını 
verir. Vokal musiqisi və musiqili teatr ilə, proqram instrumental əsərlərini öyrənərkən şagirdi ilk ədəbi 
mənbə, libretto ilə tanış edir. Şagirdlərə eləcə də musiqinin dinlənilməsi ilə yaranan təəssüratları 
ədəbi yazı şəklində ifadə etmək imkanını verməliyik.

Tarix, coğrafiya üzrə bilik şagirdə (yaş imkanları hüdudlarında) müxtəlif ölkələrin folklor 
musiqisinin xüsusiyyətini dərk etmək və anlamaqda kömək edəcəkdir.

İncəsənət sahələri - musiqi və təsviri incəsənət arasında bir çox parallel və analogiya mövcuddur, 
o cümlədən, terminologiyada da mövcuddur. Rəng qamması, rəngin səslənməsi, musiqi forması, 
melodiya və ritmik cizgi, xromatik quruluş... İncəsənətin kompozisiya üsullarını öyrənərkən görünür 
ki, musiqi, təsviri incəsənət, poeziyanın kompozisiya xüsusiyyətləri bir-biri ilə sıx əlaqədədir. Qəbul 
edilmiş və yayılmış formalardan biri musiqidən alınan təəssüratın rəsminin çəkilməsidir.

Rəqəmsal və media savadlılığının inkişafı üçün musiqi müəllimi informasiya-kommunikasiya 
texnologiyaları (İKT) ilə təhsil-tədris prosesini (LMMS proqramı) zənginləşdirəcəkdir; çoxdilli 
kompetensiya üçün isə tədris prosesinə müxtəlif dillərdə yaradılmış mahnı repertuarını daxil edəcəkdir 
və s.

Keçici kompetensiyaların inkişaf etdirilməsinə yönəldilmiş dərsin planlaşdırılması 
zamanı nələr nəzərə alınmalıdır?

Fənn standartında təqdim edilmiş nail olunacaq nəticələr və nəticəyə gətirən suallar təhlil 
edildikdən sonra musiqi müəllimi əlçatan resursları öyrənməli, dərslikdən kənarda əlavə məlumatı, 
applikasiyaları, kompüter proqramlarını və ya digər vizual vasitələri əldə etməlidir.

Müəllim o barədə təxmini təssəvvürə malik olmalıdır ki, şagirdlər hansı kompetensiyalara və 
hansı səviyyədə meyillidirlər, çünki bir uğurlu və tamdəyərli dərs çərçivəsində belə, hər hansı bir 
kompetensiyanı sonuna qədər inkişaf etdirmək mümkün deyildir.
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VII

FƏNNİN TƏDRİSİ PROSESİNDƏ ŞAGİRDƏ YÖNƏLDİLMİŞ YANAŞMALAR, 
FƏRDİ XÜSUSİYYƏTLƏRİN NƏZƏRƏ ALINMASI VƏ ƏSAS DİFFERENSİASİYA 

PRİNSİPLƏRİ

Musiqi və xüsusi təhsil ehtiyacı olan (XTEO) şagirdlər

Gürcü təhsil məkanında xüsusi təhsil ehtiyacı olan şagirdlərin (XTEOŞ) tədris prosesinə 
qoşulması indiki zamanda prioriteti təşkil edir. XTEO şagirdlər fiziki və əqli pozuntular - görmə 
qabiliyyətinin, nitqin, davranışın, emosional pozuntular və digər xarakteristikalar ilə səciyyələndirilirlər.

Adətən, məktəb milli tədris planını rəhbər tutur, həmin planda isə şagirdin inkişaf və təhsilinin 
bütün əhəmiyyətli aspektləri verilib. Şagirdin ehtiyaclarına uyğunlaşdırılmış təhsil prosesini 
planlaşdırmaq üçün məktəb şagirdin maraqlarını və onun fərdi imkanlarını nəzərə alır.

İnklüziv təhsil proqramını nəzərə almaqla, bütün fənlərin müəllimləri milli tədris planından 
şagird üçün uyğun olan vasitələri seçir və təhsil məqsədlərinə nail olunma (biliyin ötürülmə, bacarığın 
məşq edilmə) yollarını müəyyən edir. Bu cür modifikasiya edilmiş tədris planı çərçivəsində tədris 
strategiyaları və tədris fəallıqları ətraflı şəkildə planlaşdırılır.

XTEO şagirdlərin təhsil prosesinə qoşulması o qədər də asan deyildir - bir çox hallarda onlar 
daha yavaş öyrənir, yavaş böyüyür və inkişaf edirlər; onlar üçün daha çox diqqət tələb olunur. Onların 
tədris prosesinə qoşulması müəllimdən daha çox səy və xüsusi bacarıqları da tələb edir.

Sizə musiqi dərslərində müəyyən dərəcədə aprobasiya olunmuş və arzuolunan nəticəni də əldə 
etdiyimiz tövsiyə və məsləhətləri təklif edirik:

•	 Bütün fəallıqları əvvəlcədən planlaşdırın;
•	 XTEO şagirdə üçün öyrənilməsi üçün melodiyaları asanlıqla yadda qalan, öyrənilməsi 

asan olan mahnıları seçin; mətnlərdə verilən məzmun da asanlıqla təsəvvür edilən və 
dərk edilən olmalıdır;

•	 Arzu olunur ki, mahnının mətni uşaqda müsbət hissləri, emosiyaları oyatsın;
•	 Mahnının ifa edilmə prosesində çalışın ki, şagirdi hərəkətə gətirəsiniz (imkan 

daxilində); onun davranışı, hərəkəti, mimikası, üzündə əks olunmuş emosiya ilə 
asanlıqla anlayacaqsınız ki, o, bəyənir, xoşuna gəlir, ya yox;

•	 Şifahi izahatlardan, direktivlərdən də çəkinməyin;
•	 Konkret tapşırığın yerinə yetirilməsi üçün tez-tez uşağı tərifləyin; ona adı ilə müraciət 

edin;
•	 Bəzən müəllim mahnının mətninə uşağın adını daxil edib mahnı oxuya bilər;
•	 Onsuz da yerinə yetirilməsi asan olan tapşırığı daha da asanlaşdırmağa çalışmayın; 

bəzən şagird hiss etməlidir ki, o, məğlub oldu.
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Hərəkət məhdudiyyətləri olan uşaqlar

Fiziki fəallıqlar (rəqs hərəkətləri), təbii ki, məhdudlaşdırılacaqdır, lakin onları bütövlüklə 
çıxarmamalıyıq. Əlil arabasında əyləşən uşaq ümumi hərəkətdə iştirak edə - ritmə əl çalmaqla, 
masaya vurmaqla qoşula bilər; biz ona musiqi alətini (tütək, nağara) təklif edə bilərik.

Nitq problemi olan uşaqlar

Bu cür uşaq üçün artikulyasiyanın pozulması, yəni hissələrə bölünmüş tələffüz, dilin “tutulması”, 
qaydaya salınmamış səs aparatı, sözlərin/ifadələrin nasazlığı və sair səciyyəvidir. Bu cür problemin 
həll edilməsində musiqi böyük rol oynayır, o cümlədən, mahnı prosesi nitqi adi söhbətdən daha çox 
qaydaya salır. Bu isə onunla izah olunur ki, biz mahnı oxuduğumuz zaman sait səslər daha sabit, 
möhkəm və fasiləsiz olur; ritm isə, öz növbəsində, bizə səsləri maneəsiz şəkildə tələffüz etməkdə 
kömək edir.

Nitq qüsuru olan uşaqlarla işin səmərəli çalışmalarından biri b. a. “əks-sədadır”: uşaq müəllim 
tərəfindən oxunan ifadəni/motivi elə mahnı ilə təkrarlamalıdır.

Oyunla tədris

Məktəbdə şagirddə tez-tez elə bir hiss yaranır ki, sanki tədris məcburi, mürəkkəb “iş” prosesidir. 
“Oyunla tədris” uşaqda müsbət əhval-ruhiyyə yaradır, motivasiyanı artırır, onda qələbəyə can atmaq 
arzusunu oyadır, tədris prosesinə qeyri-məcburi gedişat verir, sosial bacarıqların inkişafı dəstəklənir 
və sonunda onun üçün tədris xoş proses ilə eyniləşdiriləcəkdir. Bundan irəli gələrək, XTEO şagirdlərin 
tədris prosesinin bu növ fəallıqlarla yüklənilməsi xüsusilə əhəmiyyətlidir.

Təhlükə: əlbəttə ki, tədris darıxdırıcı olmamalıdır, lakin “oyunla tədris” onu əyləncəvi 
fəaliyyətə çevirməməlidir, onun vaxtı limitləşdirilmiş olmalı, öyrənən üçün konkret təyinatı, 
mənası olmalıdır.



26

XTEO şagirdin fərdi planının nümunəsi

Şagird Levani - hərəkətləri məhdudlaşdırılıb (əlil arabasından istifadə 
edir).

Valideynin prioriteti və 
marağı

Uşağın sinifdə sosial adaptasiya olunması; minimal biliyin əldə 
edilməsi.

Müəllimin məqsədi 
(şagirdin imkan 
və ehtiyaclarına 
uyğunlaşdırılıb)

Uşağın dərs prosesinə qoşulması; şagirdin əhval-ruhiyyəsi-
münasibətinə qayğı göstərilməsi.

Qısamüddətli vəzifələr 
müvafiq fəallıqlarla 

birlikdə

1. Mahnı - musiqi ifadələrinin təkrar edilməsi; sinif yoldaşlarının 
/ müəllimin mahnısına qoşulması;

2. Əhval-ruhiyyəni ifadə etmək üçün müxtəlif ifadəetmə 
formaları - musiqi əsərindən alınan əhval-ruhiyyənin rəsmlə 
ifadə edilməsi (rəsmin tamdəyərli olması həlledici əhəmiyyətə 
malik deyildir);

3. Elementar musiqi terminləri - bəstəkar; konsert; dirijor; 
musiqi çalğı alətlərinin adları (piano, tütək, gitara, nağara);

4. Musiqi alətləri - çalğı alətlərinin formasına görə tanınması; 
onda ifa etməyi imitasiya edə bilməlidir.
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VIII

TƏDRİSİN METODOLOGİYASI - DƏRSLİYİN İSTİNAD ETDİYİ ƏSAS YANAŞMA

Bizim tərəfimizdən təklif edilmiş dərs ssenarilərində şagirdlər üçün materialı, əvvəlki kimi, 
inteqrasiya olunmuş şəkildə təqdim etmək niyyətindəyik - motorikanı, söhbəti; nağılları, əfsanələri, 
illüstrasiyaları; situasiya məsələlərini, kompüter proqramının köməyi ilə kompozisiyaların 
yaradılmasını və onların tanış olan auditoriya qarşısında təqdim edilməsini qoşacağıq - bütün bunlar 
musiqi dərsində təəssüratları gücləndirmək, eləcə də uşaqlarda canlı, ifadəli nitq bacarığını inkişaf 
etdirmək üçün nəzərdə tutulub.

Sual və tapşırıqlar sistemi, əvvəlki kimi, şagirdlərin diqqətini musiqi əsərinin təhlil edilməsinə 
yönəldəcəkdir.

Biz onu da unutmuruq ki, ibtidai məktəb yaşlı uşağın qavrama xüsusiyyətləri üçün dinlənilmiş 
musiqi hekayəsinin daima yada salınması tələb olunur - yeni mərhələdə, artıq tanış olan musiqiyə 
təkrar qayıtması şagirdi musiqinin intonasiya-obrazlı məzmununun daha dərinliyinə salacaqdır. Bu 
cür üsul, düşünürük ki, musiqini uşaqla və uşağı musiqi ilə yaxınlaşdırır; bununla yanaşı, tanış olan, 
dəfələrlə dinlənilmiş əsər daha sevimli və yaxın olur.

Bizim tərəfimizdən təqdim edilmiş bələdçidə hansı növ tədris üsul və strategiyalarından 
istifadə etdik?

Dərs mövzuları nə qədər əlçatan və anlaşılan olsa belə, materialın daha yaxşı mənimsənilməsində 
istənilən inkişafa malik olan şagirdə, düşünürük ki, müəllim öz üsul və strategiyalarının geniş 
repertuarı ilə kömək edəcəkdir. Tədris üsullarının rəngarəngliyi dərslərdə şagirdlərin tədris prosesinə 
fəal qoşulmasını və motivasiya dərəcəsinin yüksəldilməsini təmin edəcəkdir.

Arzu olunur ki, müəllim adi qaydadan azad edilsin və aşağıdakı tədris üsullarından istifadə 
etsin:

Verbal məlumat Tədrisin 
vizualizasiyası Diskussiya Çap / elektron 

tədbirlər

Hekayələrin 
uydurulması-
söylənilməsi;

rollara görə oyun;

çalışmalar zamanı 
şeirlərdən, mahnılardan 

istifadə edilməsi; 
təqdimat

Şəkillər;

əyani material;

diaqramlar (məlumatın 
sxematik təşkil 

edilməsi);

illüstrasiyalar;

videolentlər

Sual-cavab;

müzakirə; başqa 
insanın düşüncəsinin 
qiymətləndirilməsi

Plakat;

afişa;

musiqi 
kompozisiyaları;

musiqi diaqramları (b. 
a. musiqiqram)
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IX

SƏMƏRƏLİ TƏDRİS MÜHİTİNİN TƏMİN EDİLMƏSİ VƏ ƏLAVƏ TƏHSİL 
RESURSLARI1

Resurslar - şagirdlərin maraqlanması, sinfə qoşulması, onlar tərəfindən materialın qavranmasının 
dərəcəsi əsasən tədris prosesində hansı növ resursdan istifadə edəcəyimizdən asılıdır. Aşağıda bizim 
tərəfimizdən təqdim edilmiş işə əlavə edəcəyimiz tədris resursunun növləri sadalanmışdır:

1. İnternetdə axtarış elektron resursları (elektron ünvan uyğun axtarış sözləri ilə göstərilib) 
- fənnin tədrisini dəstəkləyən mühiti yaratmaq üçün nəzərdə tutulan videolentlər fənn standartının 
nəticələrinin əldə edilməsinin olduqca əhəmiyyətli və əsas vasitəsidir. Video / audiolentlərin 
izlənilməsi/dinlənilməsi təlim-tədris prosesinə aydınlıq gətirəcək, müəllim üçün interaktiv vasitəsilə 
məsələnin/mövzunun şagirdə çatdırılmasını asanlaşdıracaq, o, da öz növbəsində, dərk etməli, rəyləri 
verməli, bilik və bacarıqları əldə etməlidir.

Müəllimin özü də musiqi materialını əldə edə və istəyinə uyğun olaraq seçə bilər.

Tədris videomaterialı kömək edəcəkdir

Müəllimə Şagirdə

•	 Nəticəyə yönəldilmiş tədris prosesinin 
həyata keçirilməsində;

•	 Təlim-tədris prosesinin məqsədyönlü və 
planlı şəkildə planlaşdırılması və həyata 
keçirilməsində;

•	 Öz tədris texnikası-strategiyalar 
repertuarının yaradılmasında;

•	 Dərs prosesi üçün səmərəli tədris 
resursunun seçilməsində.

•	 Müxtəlif incəsənət sahələrinin dərk 
edilməsində;

•	 Öz imkan-məlumatlarının tanınması və 
inkişaf etdirilməsində;

•	 Əqli dünyagörüşünün 
genişləndirilməsində;

•	 Motivasiyanın yüksəldilməsində;

•	 Materialın mənimsənilmə dərəcəsinin 
yüksəldilməsində.

1  Qeyd edilən resurs Gürcüstan Təhsil və Elm Nazirliyinin xüsusi elektron səhifəsində 
yerləşdiriləcəkdir.
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ლექცია 

 
დათვალიერება 

 
ფილმი, თვალსაჩინოების მეშვეობით 

თხრობა, სტენდები 

როლებში აქტივობა, სიმულაციები, ინფორმაციის 
პირად გამოცდილებასთან იდენტიფიცირება 

Yadımızda qalır

10% oxuduqlarımız

20% eşitdiklərimiz

30% gördüklərimiz

70% eşitdiklərimiz və 
gördüklərimiz

90% dediklərimiz və eyni 
zamanda etdiklərimiz

Passiv

Passiv

Passiv

Fəal

Fəal

Oxu

Qoşulma dərəcəsi

Yaddaş və dərsə qoşulma piramidasına əsasən, filmi nümayiş etdirməklə tədris tədrisin fəal 
formasıdır - şagirdin tədris prosesinə qoşulması 70% təşkil edir, müvafiq olaraq, mənimsənilmə 
dərəcəsi də yüksəkdir.

Musiqi dərsində videolentlərin nümayiş etdirilmə-müzakirə edilməsi prosesində şagirdlərin 
təəssüratları audiomaterialın dinlənilməsi zamanı olduğundan olduqca daha güclüdür. Qeyd edilən 
fəallıqlar bizim tərəfimizdən praktiki olaraq həyata keçirilib və şagirdlər tərəfindən də böyük marağa 
səbəb olmuşdur. Dərslər həvəslə, məcbur etmədən aparılır ki, bu da şagirdlərdə əqli yorğunluğu 
istisna edir, mənimsənilmə qabiliyyətini yaxşılaşdırır, bununla yanaşı, əqli dünyagörüşünün 
genişləndirilməsinə də dəstək olur.

Nəzərə alınmalıdır:

Nümayiş etdirmə prosesinə mütləq müəllimin şərhləri, sualları, izahatları əlavə edilməlidir. 
Başqa şəkildə lentlərin quru, şərhsiz nümayiş etdirilməsi bizə arzuolunan nəticə verə bilməyəcəkdir.

Mühazirə

Baxışdan keçirmə

Film, əyanilik vasitəsilə bəhsetmə, 
stendlər

Rollarda fəallıq, simulyasiyalar, məlumatın şəxsi 
təcrübə ilə eyniləşdirilməsi



30

X

MÜƏLLİF PROQRAMININ MİLLİ TƏDRİS PLANI İLƏ MÜƏYYƏN EDİLMİŞ 
FƏNNİN TƏDRİS 

PROQRAMI İLƏ UYĞUNLUĞU, MÜƏLLİF TƏRƏFİNDƏN TƏKLİF EDİLMİŞ 
PROQRAMIN 

GÜCLÜ TƏRƏFLƏRİ BARƏDƏ MÜƏLLİFİN BAXIŞI

Bizim tərəfimizdən təqdim edilmiş musiqi müəlliminin bələdçisi milli tədris planı ilə müəyyən 
edilmiş tədris proqramını tamamilə nəzərə alır. O,

Şagirdə Müəllimə kömək edəcəkdir

•	 Müşahidə etmək, araşdırmaq, müvafiq 
rəyləri vermək imkanını verəcəkdir;

•	 Mahnı oxumaq, ritmik (və tembr) 
hissləri kimi, spesifik bacarıqları inkişaf 
etdirəcəkdir;

•	 Şagirdə düşünmə və problemin həll 
edilmə prosesində kömək edəcəkdir;

•	 Onun musiqi təəssüratlarını, əqli 
dünyagörüşünü və məlumat biliyini 
genişləndirəcəkdir;

•	 Musiqini qavramaq, təhlil etmək, 
dinləmə ilə alınan təəssüratları 
müxtəlif üsul və vasitələrlə ifadə etmək 
bacarıqlarını inkişaf etdirəcəkdir.

•	 Nəticəyə yönəldilmiş tədris prosesinin 
həyata keçirilməsində;

•	 Tədris prosesinin məqsədyönlü 
şəkildə planlaşdırılması və 
qiymətləndirilməsində öz tədris 
texnikası-strategiyalar repertuarının 
yaradılmasında;

•	 Dərs prosesi üçün uyğun resursun 
yaradılmasında;

•	 Tədris prosesinin monitorinqi və 
qiymətləndirilməsində şagirdlərin nələri 
bildiklərini, nələrə nail olduqlarını 
və nələri yaxşılaşdırmalı olduqlarını 
müəyyən etmək üçün. 
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Qarşıdakı dərslik ilə işləyərkən müəllimin rolunu bu cür təsəvvür edirik:

•	 Müəllim şagirdləri dərsliyə daxil edilmiş nəzəri material ilə tanış edir;

•	 Nəzəri materialın uyğun musiqi illüstrasiyasını dinlədir/nümayiş etdirir və onlarla birlikdə 
təhlil edir;

•	 Diqqəti əsərin ifadəedici üsul və vasitələrinə (temp, ritm, tembr, dinamika...) yönəldir;

•	 İşarə verir və düzgün rəyləri verməkdə kömək edir, bunun üçün isə diskussiya modelini 
yaradır;

•	 Nəzəriyyəni təcrübə ilə əlaqələndirir;

•	 Şagirdlərlə birlikdə onların cavablarını təhlil edir;

•	 Tədris proqramını şagirdlərin məktəbdənkənar bilik və təcrübəsi ilə əlaqələndirir.

XI

ŞAGİRDİN QİYMƏTLƏNDİRMƏ MEXANİZMLƏRİ

Musiqidə qiymətləndirmə komponentləri

Aşağıdakı bilik və bacarıqlar qiymətləndirilə bilər:

  Təsəvvür bacarıqları;

  Assosiasiyalı düşüncə;

  Yaradıcılılıq;

  Musiqi dinləmək vərdişi;

  Musiqi yaddaşı;

  Ritm hissi;

  İmprovizasiyalılıq;

  Öz fikrini əsaslandırmaq bacarığı;

  Musiqi-kompüter proqramları üzrə bilik;

  Təqdim etmək (prezentasiya) bacarığı;

  Musiqi intonasiyaetməsi;

  Sosial bacarıqlar;
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 Tolerantlıq.

Bilik və bacarıqlar aşağıdakı tapşırıqlarla qiymətləndirilir:

  Musiqini dinləmək və onunla əlaqədar olan tapşırıqları yerinə yetirmək;

  Materialı əldə etmək;

  Musiqi-kompüter proqramından istifadə etməklə tapşırığı yerinə yetirmək və s.;

  Musiqi müşayiəti ilə teatral sketçlər, etüdlar;

  Müxtəlif musiqi dillərinin elementlərindən istifadə etməklə personajın portretinin eskizi;

  Müxtəlif rəmzlərdən istifadə etməklə musiqi kompozisiyasının yazısı;

  Hekayə söyləmək;

  Rollu oyunlar;

  Müsahibə;

  Rəqs;

  Pantomima;

  Yaradıcılıq fəaliyyətində iştirak etmək: mahnı, improvizasiya, musiqi-dram 
kompozisiyaları, musiqi-kompüter proqramlarının yaradılması;

  Konsertin, tamaşanın məşqlərində iştirak etmək;

  Layihəni hazırlamaq;

  Öz və başqasının ifasının / yaradıcılığının müzakirə edilməsində iştirak etmək;

  Musiqi əsərinin kontekstini müzakirə etmək;

  Müxtəlif fəallıqları planlaşdırmaq və hazırlamaq;

  Öz əsərini, yaradıcılıq fəaliyyətini təqdim etmək;

  Müxtəlif tapşırıqların yerinə yetirilməsi zamanı musiqi yazısından istifadə etmək;

  Və sair.
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Yekunlaşdırıcı tapşırıqların komponenti

Yekunlaşdırıcı tapşırığın komponenti təlim-tədris nəticəsi ilə əlaqədardır. Bu komponentdə 
bir tədris hissəsinin (mövzu, fəsil, paraqraf, məsələ) öyrənilmə-işlənməsi nəticəsində nail olunmuş 
nəticələr yoxlanılmalıdır. Konkret tədris vahidi başa çatdırılarkən şagird musiqi standartı ilə müəyyən 
edilmiş bilik və bacarıqlarını nümayiş etdirə bilməlidir.

Yekunlaşdırıcı tapşırıqların növləri:

Standartın tələblərini təmin etmək üçün yekunlaşdırıcı tapşırıqların rəngarəng formalarından 
istifadə edilməsi tövsiyə olunur. Musiqinin yekunlaşdırıcı tapşırıqlarının növləri aşağıdakılar ola 
bilər:

  Konsert / tamaşa;

  Viktorina;

  Məruzə-referat;

  Mühazirə-konsert;

  Təqdimat;

  Testləşdirmə;

  Layihə (şagird tərəfindən yerinə yetirilmiş layihənin ehtimal edilən mövzuları: mövzulu 
tamaşanın/konsertin keçirilməsi; televerilişin, radioverilişin, tamaşanın hazırlanması; qəzetin, 
jurnalın, not albomunun hazırlanması; mahnı, musiqi əsərinin mövzusu və ya digər mövzu barədə 
klipin çəkilməsi; məktəbə tanınmış bəstəkarın, müğənninin, rejissorun dəvət edilməsi, görüşün təşkil 
edilməsi və keçirilməsi və s.);

  Musiqi kollajı;

  Musiqi dilinin elementlərindən istifadə etməklə sadə süjetin təqdim edilməsi.

Tələblər, hansıları yekunlaşdırıcı tapşırıqlar təmin etməlidirlər:

  Tapşırığın hər bir növünü öz ümumi qiymətləndirmə rubrikası müşayiət etməlidir;

  Ümumi rubrika konkret tapşırığın şərtini və keçilmiş materialı nəzərə almaqla 
dəqiqləşdirilməlidir;

  Standartın elə bir nəticələri göstərilməlidir ki, hansıların yoxlanılmasına da yekunlaşdırıcı 
tapşırıq xidmət edir.
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Musiqi dərsində aşağıdakıları qiymətləndiririk

I. Dərsə qoşulma;

II. Cari sinif tapşırıqları;

III. Yekunlaşdırıcı tapşırıqlar.

Şagirdlərin tədris prosesini və nəticələrini necə müşahidə etməliyik? Onların nailiyyətlərini 
nəyə əsasən müzakirə edəcəyik?

I. Dərsə qoşulma

Nəticələr 1-2 x. 3-4 x. 5-6 x. 7-8 x. 9-10 x. 

Fəal iştirak Qoşulmamışdır Vaxtaşırı 
olaraq 

qoşulur

Epizodlu 
şəkildə qoşulur

Qoşulur Fəaldır, 
məhsuldardır

Öz fikrinin 
əsaslandırılması

Öz fikrini ifadə 
edə bilmir

Nadir 
hallarda ifadə 

edir

İfadə 
edir, lakin 
əsaslandıra 

bilmir

Öz fikrini 
ifadə edir

Bütün 
məsələlər 
barədə öz 
fikri vardır 

və onu 
əsaslandırır

Başqa insanın 
fikrinə qarşı 

hörmətin 
nümayiş 

etdirilməsi

Başqa insanın 
fikirlərini 

dinləmir, kəsir

Hər zaman 
dinləmir, və 
ya dinləyir, 
lakin qeyri-

adekvat 
reaksiyaları 

vardır

Başqa insanın 
fikirlərini 

dinləyir və 
korrekt olmağa 

çalışır

Başqa 
insanın 

fikirlərini 
dinləyir

Fərqli fikri 
diqqətlə 
dinləyir, 

təhlil edir və 
korrektdir
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II. Cari sinif tapşırıqları

Nəticələr 1-2 x. 3-4 x. 5-6 x. 7-8 x. 9-10 x.

Musiqinin 
dinlənilməsi 

və onunla 
əlaqədar olan 
tapşırıqların 

yerinə 
yetirilməsi

İştirak 
etmir, 

tapşırığı 
yerinə 

yetirmir

Epizodlu şəkildə 
iştirak edir

İştirak edir, 
lakin onun 
hərəkətləri 

qismən 
anlaşılan 
və qəbul 
ediləndir

Kiçik 
nöqsanlarla 
iştirak edir

Onun hərəkətləri 
aydın və anlaşılan, 

inandırıcıdır

Musiqi-
kompüter 

proqramından 
istifadə 
etməklə 

tapşırığın 
yerinə 

yetirilməsi

Bənzər tipli 
tapşırıqları 

yerinə 
yetirmir

Proqramın ayrıca 
elementlərindən 

istifadə 
edilməsini həyata 

keçirir

İstəyinə 
baxmayaraq, 

konkret 
kompüter 

əməliyyatını 
həyata 

keçirməkdə 
çətinlik çəkir

Tapşırığı 
kiçik 

nöqsanlarla 
yerinə 
yetirir

Musiqi 
kompozisiyalarını 
yaradır və həm də 

təqdim edir

Yaradıcılıq 
fəaliyyətində 

iştirak: mahnı 
oxumaq

Mahnı 
oxumur

Mahnı oxuyarkən 
ritmik şəkildə 

mahnının mətnini 
düzgün bölüşdürə 

bilmir

Mahnı 
oxuyarkən 

ritmik şəkildə 
mətni düzgün 

bölüşdürür

Təmiz 
şəkildə 

intonasiya 
edir

Səslərdə oxuyur, 
mahnını öz fikrinə 

görə ifa edir

III. Yekunlaşdırıcı tapşırıqlar

Testləşdirmə

Nəticələr 1-2 x. 3-4 x. 5-6 x. 7-8 x. 9-10 x. 

Məlumatın 
xatırlanmasına 

yönəldilmiş 
tapşırıqlar

Musiqi 
terminlərini 
/ dinlənilmiş 

əsərin 
müəllifini / 
ifadəetmə 
vasitələrini 
adlandıra 

bilmir

Musiqi 
terminlərini 
/ dinlənilmiş 

əsərin müəllifini 
/ ifadəetmə 
vasitələrini 

izah etməkdə-
adlandırmaqda 
çətinlik çəkir

Qismən 
xatırlayır

Məlumatı 
xatırlayır

Əldə edilmiş 
fərdi bilik ilə 

birlikdə özü də 
materialı əldə 

edir, bilik arealını 
genişləndirməyə 

çalışır

Biliyin 
dərinliyinə 
yönəldilmiş 
tapşırıqlar 

(açıq suallar)

Tapşırığın 
öhdəsindən 
gələ bilmir

Aydın deyildir, 
rəylər verməkdən, 

təhlil etməkdən 
çəkinir

Qismən 
anlaşılan-

dır

Öz fikrini 
ifadə edir

Əlaqələr qura, 
təhlil edə, 

qiymətləndirə, 
rəylər verə bilir
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Şərh:

Yeni milli tədris planı ilə altıncı tədris ilinin birinci yarısında inkişafetdirici qiymətləndirmə 
nəzərdə tutulub, müəyyənedici qiymətləndirmə isə ikinci semestrdən qüvvəyə minəcəkdir. 
Müvafiq olaraq, bizim tərəfimizdən təqdim edilmiş dərsin ssenarilərinə həm inkişafetdirici, həm də 
müəyyənedici qiymətləndirmə rubrikalarını əlavə etdik.

XII - DƏRSİN PLANLAŞDIRILMASININ ÜMUMİ PRİNSİPLƏRİ

Dərsi planlaşdırarkən şagirdlərin maraq və ehtiyaclarını, eləcə də onların təcrübəsini nəzərə 
almalıyıq. Bununla yanaşı, yaşından və idrak xüsusiyyətlərindən irəli gələrək, onların imkanlarını 
(güclü və zəif cəhətlərini) unutmamalıyıq ki, bu da müxtəlif növ pozuntuları olan şagirdlərdə problemin 
həll edilməsi üçün əqli konsentrasiyanı tələb edən dərs hərəkətlərinin mövcudluğunu nəzərdə tutur.

Sizə standart planın formasını təklif edirik ki, hansında XTEO şagird barədə məlumat və fərdi 
plan ilə uyğunluq nəzərə alınmışdır.

Dərsin planı

Dərsin əsas mövzusu

Dərsin əsas mövzusunu aşağıdakılarla müəyyən edə bilərik:

1. Milli tədris planı ilə müəyyən edilmiş istiqamətlərə və 
tövsiyə edilən məzmuna görə,

2. Dərsliyə və ya digər tədris materialına görə,

3. Tədris prosesində ifadə edilmiş maraqlara görə.

Dərsin mövzusunu sual şəklində formalaşdırsaq, daha yaxşı 
olar. Sualın verilməsi marağın oyanmasına dəstək olur və bizə 
tədqiqat-axtarışa doğru təkan verir.

Tədris pilləsi, sinif Şagirdlər hansı pillədə və hansı sinifdədirlər?

Şagirdlərin sayı və profili
Sinifdə neçə şagird vardır?

Xüsusi yanaşmalara ehtiyacı olan şagirdlər vardırmı?

XTEO şagird barədə məlumat
Xüsusi təhsil ehtiyacı olan şagirdin güclü və zəif cəhətləri, 
hansılar dərsdə və ya konkret fəallıq planlaşdırıldığı zaman 
nəzərə alınmalıdır.
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Dərsin məqsədləri

Şagirdlər hansı konkret biliyə yiyələnəcəklər?

Şagirdlər hansı konkret bacarıqları inkişaf etdirəcək və 
hansından istifadə edilməsini öyrənəcəklər?

Şagirdlərdə hansı münasibətlər formalaşacaqdır?

Nəticələr
Dərs milli tədris planının hansı tələblərinə/standartlarına cavab 
verir?

Qiymətləndirmə predmeti və 
prosedurları

Şagirdlərin uğurunu necə müəyyən edəcəyəm?

Qiymətləndirmə zamanı müşahidə və təhlil obyekti nələr 
olacaqdır (şifahi təqdimat, müzakirə, yazılı iş və sair)?

Hansı növ qiymətləndirmədən (inkişafetdirici, müəyyənedici, 
fərdi, qrup şəklində...) istifadə edəcəyəm?

Şagirdlər hansı meyarlarla qiymətləndiriləcəklər (sxemlər, 
rubrikalar)?

Tədris materialı və texniki 
resurslar

Hansı material tələb olunur? Hansı kitablardan istifadə 
edəcəyik? Seçilmiş mətnlər şagirdlərin oxumaq bacarıqlarına nə 
dərəcədə uyğundurlar?

Məsələnin işlənməsinə informasiya texnologiyalarını 
inteqrasiya edə bilərəmmi? Necə? Mənə hansı texnika və 
yardımçı alətlər (məsələn, kompüterlərin sayı, proyektor, 
kolba və s.) lazım olacaqdır? Mənə hansı kompüter proqramı 
(məsələn, MS Word, Power Point və s.) lazım olacaqdır?

Dərsin gedişatı / sinif 
menecmenti

Tədris məqsədinə nail olmaq üçün hansı fəallıqları həyata 
keçirəcəyəm? Hər bir fəallığa nə qədər vaxt ayıracağam?

Şagirdləri necə maraqlandıracağam, mövzuya necə 
fokuslaşdıracağam və əvvəlki biliyi necə fəallaşdıracağam?

Biliyin qurulmasının fasilitasiyasını necə edəcəyəm?

Öyrənilənləri necə birləşdirə və möhkəmləndirə biləcəyəm?

Şagirdləri necə təşkil edəcəyəm (fərdi şəkildə / cütlüklərdə / 
qruplarda / bütün sinif ilə işləmək)?
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XIII - DƏRS SSENARİLƏRİ

FƏSİL I – MUSİQİDƏ REAL VƏ XƏYALİ

Mövzu
Tədris mövzusunu standartın nəticələri ilə əlaqələndirən 

suallar

Musiqidə nağıl dünyası

Musiqidə nağıl obrazları necə yaradılır? Musiqidə nağıl 
obrazlarını ifadə etmək üçün ladın qeyri-sabit pillələrindən necə 
istifadə edirlər? Xromatik hərəkət üzərində qurulmuş musiqi 
melodiyasını necə yazmalıyıq?

Yeni, mənimsəniləcək material hansı növ əvvəlki bilik və təcrübə üzərində qurulacaqdır?

Əvvəlki bilik Əvvəlki təcrübə

Anlayışlar:

Melodiya, melodiyanın sıra ilə və ya 
sıçrayışlarla hərəkəti, faktura, interval, ritm, 
temp, dinamika, tembr. 

•	 Xorda oxumaq;

•	 Müəllimin mahnısına oxumaqla 
qatılmaq;

•	 Dialoq, müzakirə;

•	 Ritmik çalışmaları yerinə yetirmək;

•	 Musiqini ritmik şəkildə müşayiət etmək.
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DƏRS 1-2

Mövzu: nələri xatırlayıb-xatırlamadığını aydınlaşdır.

Məqsəd: əvvəlki biliyin müəyyən edilməsi. Keçilmiş mövzuların yada salınması.

Resurs: dərslik; kompüter; fortepiano; dinləniləcək repertuar: K. Debüssi - “Bir favnın 
axşamçağı yuxusuna prelüd”; N. Rimski-Korsakov - “Mozalanın uçuşu”; M. Qlinka - “Ruslan və 
Lyudmila” operası (fraqment); elektron musiqi kompozisiyaları; müxtəlif filmlərin saundtrekləri.

Şərh:

Müəllim şagirdlərdən keçən tədris ilində keçilmiş mövzuları yada salmağı xahiş edir. İlk 
mövzulardan biri “Musiqidə nağıl dünyasıdır”. Onlar yada salırlar ki, bəstəkarlar nağıl dünyasını 
musiqinin hansı ifadəetmə üsul və vasitələri ilə təsvir edirlər. Bunun üçün müəllim şagirdlərə onlar 
üçün tanış olan musiqi materialını xatırladır və dinlədir.

Dərslikdə yeniyetmələrə müxtəlif tapşırıqları təklif edirik ki, bu da onlara keçən tədris 
kursunu xatırlamaq imkanını verəcəkdir.

Bizim təklif etdiyimiz tədris videolentlərinin elektron ünvanından əlavə, sizə artıq hazırlanmış 
“kəsilmiş” lentləri təklif edirik.

Fəallıq

K. Debüssinin orkestr əsərindən üç müxtəlif fraqmenti dinlədir, şagirdlər tapmalıdırlar ki, 
onlardan hansı fraqment dərslikdə verilən məzmuna uyğundur.

Şagirdlər, imkan daxilində, öz ehtimalını əsaslandırmalıdırlar. Müvafiq olaraq, musiqinin 
müxtəlif ifadəetmə üsul və vasitələri barədə söhbət etməlidirlər.
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Fəallıq

1) Müəllim fortepianoda bu motivi çalacaqdır. Ondan irəli gələrək ki, o, aşağı registrdədir 
(basın açarının notları), motivi yalnız səsləndirəcəkdir və onun xromatik, yoxsa diatonik; yüksələn, 
yoxsa enən olduğunu; ehtimal olaraq, bu cür motivin necə personajı təcəssüm etdiyini və s. müəyyən 
edir.
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2) Onlara M. Qlinkanın “Ruslan və Lyudmila” operasından fraqmenti - qəhrəman Ruslanın 

böyük baş ilə görüşünü göstərir. Onlardan diqqətlə dinləməyi, sonra isə onlar üçün tanış olan motivi 
tapmağı xahiş edir.

Fəallıq

Ritmik çalışmanın yerinə yetirilməsi

Fəallıq

Müəllim şagirdlərə elektron musiqi kompozisiyalarını dinlədir, şagirdlər burada stakkato, 
qlissando, portamentonu tapmalıdırlar.

Fəallıq

Müəllim onlara müxtəlif filmlərin saundtreklərini dinlədir. Şagirdlər onun hansı janra aid 
olduğunu tapmalıdırlar.

Müəllimə aşağıdakı elektron resursu təklif edirik:

Sərgüzəşt - “Mumiya”; fantastika - “Harri Potter”; komediya - “Oskar”; dram - “Titanik”. 
Müəllim, öz növbəsində, başqa lentləri də təklif edə bilər.
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DƏRS 3

Mövzu: virtual reallıq

Məqsəd: virtual reallıq nədir - uzaq dünyaya necə daxil olaq və bu reallıqda səsləri necə 
dinləyək?

Resurs: dərslik; kompüter; mobil telefonlar; videolentlər; b. a. VR BOX-un hazırlanması.

Fəallıq

Dərslikdə birgə oxuyurlar

“Virtual reallıq nədir? Bu, birlikdə qurulmuş kompüter 
təsvirləri və səslər dünyasıdır. Bu dünyaya daxil olmaq üçün isə 
xüsusi olaraq təchiz olunmalısan ki, üçölçülü təsvirləri izləyə və 
səsləri dinləyəsən. 

“Disney Lendə” və ya Misir piramidalarının yanına 
getmək istəyirsənmi? O zaman öz əlinlə b. a. VR BOX - bax, 
bu cür qutunu düzəlt, içinə isə mobil telefonunu qoy və virtual səyahətə çıxacaqsan. Bu səyahət səsli 
olacaqdır.”

Müəllim üçün məlumat:

Virtual reallıqdan mükəmməl şəkildə təlim və tədris üçün də istifadə edirlər. O, demək olar ki, 
istənilən vəziyyəti modelləşdirə bilər, məsələn, virtual təyyarədən pilotların təlimi, virtual 
avtomobildən isə sürücülər üçün istifadə edilir. Bu cür virtual təlim real şəraitdə məşğələdən daha 
təhlükəsizdir.
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Şərh:

VR BOX-un işə salınması üçün mobil telefonda b. a. qiroskopun qoşulub-qoşulmamış olduğu 
yoxlanılmalıdır. Bunu yoxlamaq üçün GOOGLE MARKET-dən eze vr proqramı yüklənilməlidir. 
İki xana yaşıl rəngdə işıqlandıqdan sonra bu o deməkdir ki, telefonda qiroskop qoşulub.

YouTube saytında VR BOX 360 yazılacaq, orada 360 dərəcəli dövriyyədə videolar, eləcə də video 
oyunlar görünəcəkdir.

Müəllim şagirdlərə videolenti göstərməzdən əvvəl, arzu 
olunur ki, onlara öncə yalnız musiqini dinlətsin və müəyyən etsin 
ki, ehtimal olaraq, bu oyun hansı janra aid ola bilər - səyahət, 
yoxsa fantastika. Audioyazının səsləndirilməsi rəngarəngdir - 
burada rahat, melodik musiqi, eləcə də müxtəlif səs effektləri 
- şəlalənin şırıltısı, uçan aparatların mühərrikinin səs-küyü və 
sair vardır.

Fəallıq

Müəllim şagirdlərə üç müxtəlif janrlı kompüter oyununun saundtrekini dinlədir. Şagirdlər 
onların hansı janra aid olduğunu tapır və aşağıdakı cədvəli doldururlar:

Fentezi Kosmos saqası Motoyarış (ekstrem)

Bu janrlı saundtreki xarakterizə 
etmək üçün söhbət zamanı 
aşağıdakı sözlərdən istifadə et:

qəhrəmanlıq, fədakarlıq; 
möhtəşəm səslənmə.

Musiqiyə kosmik səslənməni 
nələr verir - hansı registrin 
səsləri eşidilir? Temp 
necədir? Dinamika necədir?

Musiqi necə bədii obrazı 
ifadə edir, real, yoxsa qeyri-
real?

Musiqi müşayiətində ön plana 
hansı çalğı alətləri çəkilib: 
nəfəsli, simli, yoxsa elektron? 
Musiqi fraqmenti nələri əks 
etdirir? Oyunçunun əhval-
ruhiyyəsi-münasibətində hansı 
hisləri oyadır?
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DƏRS 4-6

Mövzu: saundtrek nədir?

Məqsəd: öz personajları və oyun qaydası ilə kompüter oyununun süjetinin yaradılması; onun 
musiqi tərtibatı; onlar tərəfindən əldə edilmiş musiqi materialından istifadə etməklə saundtreklərin 
yaradılması.

Resurs: kompüter; müxtəlif musiqi lentləri (seçimlə).

Fəallıqlar

Sinfə müxtəlif əyləncəli fəallıqların həyata keçirilməsini təklif edir. Bu fəallıqlar, təbii ki, bir 
dərs vaxtı ilə məhdudlaşmır, çünki şagirdlər:

1) Öz personajları və oyun qaydaları ilə kompüter oyununun süjetini düşünməlidirlər; təbii 
ki, burada musiqi tərtibatına böyük əhəmiyyət veriləcəkdir. Bunun üçün şagirdlər tanış olan musiqi 
mövzularından, eləcə də digər əlavə səs effektlərindən də istifadə etməlidirlər. Cütlüklər təqdimatı 
hazırlamalı - sinif yoldaşları qarşısında təqdim etməli olacaqlar.

2) Yada salacaqlar ki, kompüter oyunlarında motoyarış janrı nələri nəzərdə tutur, bu oyunların 
hansı qaydaları vardır; musiqi tərtibatı hansı xarakterizəedicilər ilə seçilir və bundan sonra müəllim 
cütlüklərə musiqi fraqmentlərini seçməyi təklif edəcəkdir ki, hansılardan istifadə etməklə onlar 
motoyarış kompüter oyunu üçün saundtreki yaradacaqlar. Onlar bu dəfə də tanış olan auditoriya 
qarşısında çıxış etməli olacaqlar.
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DƏRS 7

Yekunlaşdırıcı

Məqsəd: əldə edilmiş bilik və bacarıqların ümumiləşdirilməsi-yekunlaşdırılması - kompüter 
oyunları üçün reklamın hazırlanması.

Resurs: mövcud olan kompüter oyunları (seçimlə).

Fəallıq - “reklamı hazırlayın”

Dostu ilə cütlüyü yaratmalı və birgə sevimli kompüter oyununu seçməlidirlər. Təsəvvür 
etməlidirlər ki, onlar rejissordur və həmin kompüter oyunu üçün reklam hazırlamalıdırlar.

1) Tapşırığı yerinə yetirmək üçün müəllim onlara şərh və göstərişləri verir - üç reklam növündən 
birini seçməlidirlər:

•	 Reklam-yadda saxlama, hansının məqsədi sizin həmyaşıdlarınızın diqqətini kompüter 
oyununua yönəltmək, onu yadda saxlamaqdır;

•	 Reklam-inandırma oyunçunu inandırmalıdır ki, müəlliflərin təklifi ən yaxşıdır;

•	 Reklam-xatırlatma isə oyunçulara xatırladacaqdır ki, bu oyun fərqlidir, o, mövcuddur 
və ona daha çoxlu davamı vəd edir.

2) Onlar reklam mətnini hazırlamalıdırlar ki, hansının həcmi 20 sözdən artıq olmamalıdır;

İzləyicidə təəssürat yaradacaq, onun üçün yadda qalan edəcək musiqini seçməlidirlər. Reklamın 
musiqi tərtibatını etmək üçün isə həmin oyundan motivi/ifadəni/melodiyanı “kəsməlidirlər”. Kəsilmiş 
motivləri Sempl-lərə çevirməli və kollajı yaratmalıdırlar. 

Müəllim cütlüklərə xatırladır ki, reklam musiqisi insana böyük təsir göstərə bilər.
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FƏSİL II - MUSİQİ VƏ BİZİM MƏİŞƏTİMİZ

Mövzu Tədris mövzusunu standartın nəticələri ilə əlaqələndirən suallar

Musiqidə insanın 
portreti

Musiqi insanın xasiyyətini necə ifadə edə bilər? İnsanın 
xasiyyətini ifadə etmək üçün musiqinin ifadəetmə üsullarından necə 
istifadə etmək olar? Musiqi portretini müxtəlif rəmzlər vasitəsilə necə 
yazmaq olar?

Yeni, mənimsəniləcək material hansı növ əvvəlki bilik və təcrübə üzərində qurulacaqdır?

Əvvəlki bilik Əvvəlki təcrübə

Anlayışlar:

Melodiya, harmoniya, ritm, lad

Müzakirə;

Söhbət;

Öz fikrini ifadə etmək və əsaslandırmaq;

Yaradıcılıq fəaliyyətinə qoşulmaq.
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DƏRS 8-9

Mövzu: musiqi tənqidçisi
Məqsəd: şagird dərk etməlidir ki, musiqi insanın xasiyyətini necə ifadə edə bilər; insanın 

səsinin tembri, intonasiya və danışıq tərzin nəzərə almaqla musiqi portretinin seçilməsi/yaradılması.
Resurs: dərslik; kompüter; videolentlər.

Şərh:

Yeniyetmə musiqinin şəxsiyyətin xasiyyətini necə ifadə edə bildiyini dərk etməzdən öncə yaxşı 
olardı ki, bu xasiyyəti, təbiəti anlamaq üçün müəyyən etsin ki, o, nələrə diqqət yetirməlidir, insanın 
səsinin tembri, onun danışıq tərzi və intonasiyası konkret insanın daxili dünyasını nə dərəcədə əks 
etdirir.

Fəallıq
Dərslikdə oxuyurlar:
“İnsanın səsinin tembrinə əsasən onun təbiəti və xasiyyətini müəyyən edə bilərik. Məhz səsin 

rəngi bizə diktə edir ki, o, nə dərəcədə kobud və kinayəli, səmimi və zərif, şən və enerjilidir. Lakin 
şəxsiyyətin daxili dünyasını tanımaq üçün yalnız səsin rəngi kifayət deyildir”...



47

Fəallıq

Müəllim monitorda müxtəlif tanınmış insanların fotolarını göstərir və sual verir:

- Bu sifətlərə diqqətlə baxın, sizə onların səs tembrini dinlətməzdən öncə, xarici görünüşünə 
əsasən bu insanların təbiətini müəyyən edə bilərsinizmi?

- Əgər siz bəstəkar olsaydınız, bu insanların musiqi portretini yaradarkən, hansı ifadəetmə 
vasitələrindən istifadə edərdiniz? - Melodiya, tembr, lad, temp barədə söhbət etməlidirlər.

Şərh:

Şagirdlərə öz fikrini cəsarətlə ifadə etmək, müzakirə aparmaq, ehtimal etmək imkanı 
verilməlidir - burada onların prosesə qoşulması, onların fikirlərinin dinlənilməsi əhəmiyyətlidir (bu 
mərhələdə əsaslandırılmamış olsa belə).

O da əhəmiyyətlidir ki, həmin insanların səsinin rəngini, danışıq tərzi, intonasiyanı öyrənənə 
qədər musiqi portretləri barədə inandırıcı şəkildə söhbət edə bilmirlər.

Fəallıq

Müəllim onlara müxtəlif səsləri dinlədir (hələ göstərmir):

- Sizin fikrinizcə, bu səslə hansı insan danışır?

- Oxuyun, dərslikdə səslərin xarakterizəedicilərindən səslənmiş insanın tembrinə hansı 
uyğundur? Nədən belə düşünürsünüz? - və s. Qalan səsləri də dinləyəcək və tanıyacaqlar.

Fəallıq

Müəllim cütlüklərə müraciət edir:

- Təsəvvür edin ki, siz tənqidçisiniz və ifaçı, aktyor və ya idmançı ilə müsahibə yazmalısınız. 
Görüşə hazır olmaq üçün yaxşı hazırlaşmalısınız - bunun üçün bu insanlarla digər müsahibələri 
dinləyin. 

Şərh:

Müəllim yenə də müsahibəni qoşur və şagirdlərdən həmin fotolardan hansının səsi ola bildiyini 
tapmağı xahiş edir. Onlar bu səsləri xarakterizə etməlidirlər - I, II, III və IV respondentə hansı 
uyğundur.
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Qiymətləndirmə rubrikaları (nələri qiymətləndiririk?) - müəyyənedici qiymətləndirmə

Musiqinin ifadəedici üsul və vasitələri barədə söhbət edir 0-4 xal

Cütlükdə/qrupda əməkdaşlıq edir; fərqli fikri nəzərə alır 0-3 xal

Düşündüklərini təqdim edir, təqdimatı edir 0-3 xal

Ssenari1

Mövzu: gənc jurnalistlər (yekunlaşdırıcı dərs üçün)

Məqsəd: qarşılıqlı əməkdaşlıq, tanış olan auditoriya qarşısında təqdim etmək, başqa insanın 
fikrinə qarşı hörməti nümayiş etdirmək bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi.

Tədris resursu: dinləniləcək material (seçimlə).

Fəallıq I

Sinif qruplara - jurnalistlərə bölünür. Qruplar müəllim tərəfindən seçilmiş musiqi fraqmentlərinin 
təəssüratı ilə radioveriliş üçün süjetləri hazırlamalıdırlar. Süjeti necə adlandıracaqları barədə özləri 
qərar verməlidirlər. Tapşırığın şagirdləri çaşdırmaması üçün müəllim onlara bir növ istiqamət, işarə 
verə, ehtimal edilən mövzuları verə bilər: hava proqnozu, xronika, reklam, mədəniyyət xəbərləri və 
sair.

Fəallıq II

Təqdimat.

1  Qarşıdakı ssenari elə bir haldır ki, həmin zaman müəllim dərsi şagirdin dərsliyindən 
müstəqil olaraq planlaşdırmalı olur, bununla yanaşı, planlaşdırma prosesində müəllim milli 
tədris planı ilə nəzərdə tutulan nəticələrdən və onların indikatorlarından kənara çıxmamalıdır.
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FƏSİL III - MUSİQİ VƏ KİNO

Mövzu Tədris mövzusunu standartın nəticələri ilə əlaqələndirən suallar

Səsli kinoda musiqinin 
rolu

Səsli kinoda musiqi hansı funksiyanı yerinə yetirir? Personajların 
daxili hislərini ifadə etmək üçün kino musiqisinin ifadəedici üsullarından 
necə istifadə etmək olar?

Yeni, mənimsəniləcək material hansı növ əvvəlki bilik və təcrübə üzərində qurulacaqdır?

Əvvəlki bilik Əvvəlki təcrübə

Anlayışlar:

Melodiya, harmoniya, ritm, lad

Müzakirə;

Söhbət;

Öz fikrini ifadə etmək və əsaslandırmaq;

Yaradıcılıq fəaliyyətinə qoşulmaq.

 

DƏRS 17-18

Mövzu: kinoda musiqinin funksiyası

Məqsəd: musiqi səsli kinoda hansı funksiyaları yerinə yetirir; kadrda və kadr arxasında musiqi 
nə deməkdir - konkret misalların göstərilməsi - müzakirə edilməsi.

Resurs: dərslik; kompüter; videolentlər; k/filmlərdən musiqi: “Şən roman”, “Gördüklərini 
artıq görməyəcəksən”, “Mavi dağlar, yəni inanılmaz əhvalat”.

Fəallıq

Müəllim əyanilik üçün lövhədə/böyük formatlı kağızda sxemi təqdim edib, lakin bilavasitə 
olaraq sxemi müzakirə etməzdən öncə, sinfə konkret misalları - müxtəlif kinofilmlərdən fraqmentləri 
göstərəcəkdir, həmin fraqmentlərdə konkret kadrda musiqiyə hansı funksiyanın, hansı yüklənmənin 
verildiyi barədə söhbət edəcəklər.



50

Müəllimə izahat:

Əgər musiqi filmin məzmunu ilə nəzərdə tutulub və müəllif tərəfindən ssenaridə göstərilibsə, o 
zaman musiqi kadrdadır.

Əgər musiqi kinonun süjeti ilə nəzərdə tutulmayıb və rejissorun fikrini ifadə edirsə, o zaman musiqi 
kadr arxasındadır. Bu cür musiqi personajların daxili dünyasını, emosional əhval-ruhiyyəsini də 
ifadə edir.

Kadrda və kadr arxasında musiqi - bilavasitə olaraq kino musiqisi sahəsi ilə əlaqədardır. Onun 
analoqu dram tamaşası üçün nəzərdə tutulan süjetli və şərti musiqidir.

Nümayiş etdirmə prosesində ayrıca fraqmentdə səsləndirilmiş musiqi barədə söhbət edir, 
müzakirə aparırlar. Zəruri olduqda, müəllim konkret filmin məzmunu ilə əlaqədar olaraq da məlumatı 
təqdim edəcəkdir.

Fəallıq

Dərslikdə oxuyurlar: “kadr arxasında musiqi müxtəlif məzmuni yüklənməyə malikdir. Kadr 
arxasında musiqi nələri ifadə edə bilər? Olduqca çox şeyi! Məsələn, bəzən musiqi fonu tamaşaçıya 
ona işarə verir ki, haradasa, yaxınlıqda qəribə məxluq vardır, o, insanların həyatına təhlükə yaradır, 
bəzən isə bizə kadrda göstərilən təbiətin nə dərəcədə gözəl olduğunu göstərir və s.”.

Dərsdə lentləri izləyəcəksən. Aşağıda verilən musiqi fonunun məzmununun izahatlarını 
epizodlara uyğunlaşdır.

a) Musiqi bizə hiss etdirir ki, müəyyən tarixi hadisə (müharibə) insanın xoşbəxt həyatını necə məhv 
edə bilər - “Təbəssüm oğlanları” (rejissor R. Çxeidze);

b) İnsanın ağılı aydınlaşdığı və o, zəngin həyat ilə insan münasibətləri arasında çox vacib seçim 
etdiyi zaman - “Oyuncaq” (rejissor F. Veber);

c) Musiqi bizə söyləyir ki, personaj tənhalığa mübarizə elan etmiş və xilas olmağa çalışır - “Senyor 
Robinzon” (rejissor S. Karpuççi);

ç) Musiqi bizə söyləyir ki, kinokadrda göstərilən yer nə dərəcədə gözəldir - “Kinq Konq” (rejissor 
P. Cekson).
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Qiymətləndirmə rubrikaları (nələri qiymətləndiririk?) - müəyyənedici qiymətləndirmə

Musiqinin ifadəedici üsul və vasitələri barədə söhbət edir 0-5 xal

Dialoqa qoşulur, öz fikrini ifadə edir, əsaslandırır 0-5 xal

DƏRS 19

Mövzu: kinokadrları təhlil edək

Məqsəd: səsli kinoda musiqinin rolunun müəyyən edilməsi; musiqi mövzularına əsasən 
kadrların tanınması.

Resurs: kompüter, videoproyektor; videolentlər (“Musiqi sədaları” və “Cırcırama” k/
filmlərindən kadrlar).

Fəallıq I

Müəllim şagirdlərə musiqi fraqmentlərini dinlətməzdən öncə, onlara “Musiqi sədaları” musiqili 
filminin qısa məzmununu söyləyəcəkdir.

Fəallıq II

Dərslikdə şagirdlər k/filmdən kadrları izləyəcəklər. Hər bir kadrın öz adı vardır: “Dayə ilə 
görüş”, “Ailə konserti”, “Musiqi dərsi”.

- Siz filmin bəstəkarı olsaydınız, hər bir kadra hansı musiqi fonunu əlavə edərdiniz?

- Musiqi mövzularını dinləyin və müəyyən edin ki, dinlənilmiş musiqi hansı kadra uyğundur.

Şərh:

Növbəti mərhələdə müəllim müəyyən edəcəkdir ki, musiqi kadrda, yoxsa kadr arxasında 
səslənirdi.
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Fəallıq III

“Musiqi sədaları” k/filmindən R. Rocersin mahnısını yada salacaq və ifa edəcəklər.

Şərh:

Dərslikdə bizim tərəfimizdən təklif edilmiş “Cırcırama” gürcü kinofilmini, kadrları və onların 
uyğun musiqi mövzularını bənzər üsul ilə müzakirə edəcəklər.

DƏRS 20-21

Mövzu: sənin üçün tanış olan və tanış olmayan kinofilmlər
Məqsəd: personajların daxili hislərini ifadə etmək üçün kino musiqisinin ifadəedici üsullarının 

müəyyən edilməsi
Resurs: kinofilm seçimlə

Şərh:

Müəllimə filmi seçməyi və nümayiş etdirilməsini planlaşdırmağı təklif edirik. Tamaşaçılar 
(şagirdlər) bir növ müzakirəni təşkil etməlidirlər. 

Müzakirə prosesində aksent aşağıdakılara edilməlidir:

•	 Musiqi yalnız müşayiət, fondur, yoxsa hərəkət ilə sıx əlaqədədir?

•	 Musiqi hansı epizodda kadrda idi və hansında kadr arxasında idi?

•	 Filmdə necə musiqi səslənirdi - vokal, yoxsa instrumental?

•	 Musiqi dinləyicidə hansı hisləri, emosiyaları oyatdı?

•	 Filmin gedişatı zamanı şagirdlər aşağıda verilən cədvəli doldurmalı və qısa yazını, 
qeydi etməlidirlər ki, bundan da müzakirə prosesində istifadə edəcəklər.
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Musiqinin 
səsləndiyi epizod

(qısa təsvir)

Musiqi 
kadrda idi

Musiqi kadr 
arxasında 

idi

Musiqinin 
oyatdığı 
emosiya

Musiqi 
vokal idi

Musiqi 
instrumental 

idi

2-ci dərs

Şərh:

Müəllim qeyd edilən dərsi keçirməzdən öncə, hazırlıq işini yerinə yetirməlidir: sinfə fərdi 
olaraq/cütlükdə onlar üçün sevimli olan kinofilmlərdə səslənən musiqi qeydini seçməyi və sinifdə 
dostlarına dinlətməyi tapşırmalıdır.

Ev tapşırığının təqdimatı:

Şagirdlər istəyinə uyğun olaraq onlar üçün arzuolunan qeydlərlə audio/videolentləri təqdim 
edirlər. Təqdimat prosesində onlara şərhlər verirlər: haranın kinofilmidir.

Bu filmdə necə musiqi (vokal, instrumental, xalq, klassik) səslənir; bu filmdə əsasən solo, 
yoxsa ansambl, xor nömrələridir; ola bilsin ki, onların musiqinin müəllifi, eləcə də aktyorlar barədə 
də hər hansı bir məlumatı vardır və s.
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Şagirdlər istəyinə uyğun olaraq sinfi əldə edilmiş məlumat ilə tanış edəcəklər. Həmin an üçün 
müəllim dinləyicilərə aşağıdakı növ cədvəli doldurmağı təklif edir:

Təqdimat nələr ilə maraqlı 
idi?

Nələri yaxşılaşdırardım? Necə yaxşılaşdırardım?

DƏRS 22-23

Mövzu: gürcü bəstəkarlarının kino musiqisi

Məqsəd: mahnı oxumaq bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi; yaradıcılıq prosesində iştirak etmək.

Şərh:

Müəllimə əlavədə gürcü bəstəkarları tərəfindən yaradılmış musiqini seçməyi və uşaqlara 
öyrətməyi təklif edirik.

Müəllim şagirdlərə hər hansı bir öyrənilmiş mahnı üçün mətnin dəyişdirilməsini də təklif edə 
bilər. Bu fəallıq uşaqları həvəsləndirəcəkdir.

Şərh:

Qeyd edilən cədvəli doldurmaq üçün dinləyici təqdimatı diqqətlə izləməli, bununla yanaşı, öz 
fikrini, qeydini ifadə etməlidir.
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FƏSİL IV - MUSİQİ VƏ TEATR

Mövzular: Tədris mövzusunu standartın nəticələri ilə əlaqələndirən suallar

Musiqili teatr

a) Müzikl

b) Opera

c) Balet

Operada (rok-operada), müzikldə əhvalatın əsas ideyası 
və onda hərəkət edən personajların xasiyyəti necə ifadə edilir? 
Reçitativdə personajın xasiyyətini necə ifadə etməliyik?

Yeni, mənimsəniləcək material hansı növ əvvəlki bilik və təcrübə üzərində qurulacaqdır?

Əvvəlki bilik Əvvəlki təcrübə

Anlayışlar:

Melodiya, harmoniya, ritm, lad; kontrastlı 
musiqi mövzuları; mahnı səslərinin növləri; 
orkestr partiyası; ariya, musiqi nömrəsi; reçitativ; 
instrumental müşayiət; ifadəli jest; musiqi 
intonasiyası.

Müzakirə;

Söhbət;

Musiqini dinləmək və onu təhlil etmək 
bacarıqları;

Öz fikrini ifadə etmək və əsaslandırmaq;

Yaradıcılıq fəaliyyətinə qoşulmaq.

 

DƏRS 24

Mövzu: bravo! Bis!

Məqsəd: qadın və kişi mahnı səslərinin fərqləndirilməsi; musiqinin dinlənilməsi-təhlil edilməsi.

Resurs: müxtəlif opera əsərlərindən fraqmentlər; “O, sole mio” - P. Dominqonun, X. Karrerasın 
və L. Pavarottinin ifasında.
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Fəallıq I

Müəllim opera tamaşalarından fraqmentləri seçməli və sinfə dinlətməlidir. Şagirdlər öz hislərini 
təsvir etməli; musiqinin xarakteri, tempi, tembrini müəyyən etməli; o barədə söhbət etməlidirlər ki, 
mahnı səsləri ilə personajın xasiyyəti necə ifadə edilir; həmin zaman orkestr partiyası necədir.

Fəallıq II

Dərslikdə qadın və kişi mahnı səsləri barədə oxuyurlar. Müəllim hər bir səsin illüstrasiyası 
üçün lentləri seçərək dinlədəcəkdir.

Fəallıq III

Cütlüklərə tapşırıq verilir: gürcü dili və ədəbiyyatı dərsində öyrənilmiş üç ədəbi qəhrəmanı 
yada salmalı və seçməlidirlər. Düşünməlidirlər ki, hansı personaja hansı səs uyğun olardı.

DƏRS 25-28

Mövzu: opera nədir

Məqsəd: şagird onu dərk etsin ki, operada əhvalatın əsas ideyası və hərəkət edən personajların 
xasiyyəti necə ifadə edilir; musiqi terminləri ilə tanışlıq, söhbət zamanı onlardan istifadə edilmə.

Resurs: opera tamaşalarından fraqmentlər - Z. Paliaşvili, “Abesalom və Eteri”, V. A. Mosart, 
“Sehrli fleyta”.

Fəallıq I

Müəllim böyük formatlı kağızda cədvəli hazırlayır

 Opera barədə nələri
bilirəm?

 Daha nələri bilmək
istəyirəm? Öyrəndim ki, ...

Cədvəl fərdi olaraq doldurulur. Hər bir sütunu doldurmaq üçün 3-3 dəqiqə ayrılır.

Birinci sütunu doldurduqdan sonra müəllim bütün cavabları bütövləşdirəcəkdir (lövhədə 
yazacaq, qeyri-düzgün cavabı da qəbul edəcəkdir ki, bunu da mövzunu başa çatdırdıqdan və 
ümumiləşdirdikdən sonra birlikdə düzəldəcəklər); ikinci sütunda yazılmış cavablar müəllim üçün 
bir növ sifariş olacaqdır ki, şagirdləri nələr maraqlandırır, nələri bilmək istəyirlər; üçüncü sütuna 
gəldikdə isə - o, mövzu üçün ayrılmış sonuncu 28-ci dərsdə doldurulacaqdır).
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Şərh:

Qeyd edilən mövzuda opera janrının formalarını müzakirə edəcəyik: ariya, reçitativ, ansambl, 
xor, orkestr/xoreoqrafik epizodları... libretto - bütün bu məsələlər dərslikdə sadə, anlaşılan dil ilə 
izah edilib. Hər bir termini daha dərindən anlamaq üçün tapşırıqları, çalışmaları veririk - musiqini 
dinləmək; dialoqu oynamaq; sözlərlə oynayaq; məlumatı əldə edək.

DƏRS 29-30

Mövzu: “Abesalom və Eteri” operası

Məqsəd: mahnı oxumaq, ritmi hiss etmək, musiqini dinləmək-təhlil etmək, yaradıcılıq 
fəaliyyətinə qoşulmaq bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi.

Resurs: Z. Paliaşvilinin “Abesalom və Eteri” operasından - Eterinin “Analıq” ariyası, toy 
səhnəciyi, “Kirpik və kirpik arasında” kvarteti.

Fəallıq I

Sinif öyrənilmiş mahnıları yada salacaqdır.

Fəallıq II

Ritmik çalışmaların yerinə yetirilməsi

Fəallıq III

Dərslikdə “Bu maraqlıdır!” - əlavə məlumatı oxuyacaqlar.

Fəallıq IV

Dərslikdə Z. Paliaşvilinin “Abesalom və Eteri” operasının məzmununu oxuyacaqlar. Müəllim 
operadan fraqmentləri dinlədəcəkdir - Eterinin “Analıq” ariyası, ”Toy səhnəciyi”, “Kirpik və kirpik 
arasında” ansamblı. Onlar o barədə söhbət edəcəklər ki, bəstəkar məzmunu, personajların ruhi 
vəziyyətini necə, hansı üsullarla (melodiya, registr, dinamika ...) ifadə edir.

Fəallıq V

Şagirdlərə tapşırıq verilir: rolların ifaçılarını seçsin və operanın məzmununu oynasınlar. 
Səhnəciklərin musiqi tərtibatını etsinlər. Bunun üçün gürcü xalq mahnı və rəqs intonasiyalarından 
istifadə etsinlər. 
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DƏRS 31-32

Mövzu: rəssam və musiqili teatr

Məqsəd: yaradıcılıq fəaliyyətinə qoşulma.

Resurs: Z. Paliaşvilinin “Abesalom və Eteri” operasından və V. Dolidzenin “Keto və Kote” 
operasından fraqmentlər.

Fəallıq I

Şagirdlər təsəvvür etməlidirlər ki, onlar teatr rəssamlarıdır və imkan daxilində Z. Paliaşvilinin 
“Abesalom və Eteri” operasından və V. Dolidzenin “Keto və Kote” operasından personajların (Eteri 
və Ketonun) kostyumlarının eskizlərini çəkməlidirlər. Bunun üçün aşağıdakıları nəzərə almalıdırlar:

•	 Eteri milliyyətcə gürcü, sosial mənşə ilə kəndlinin övladı, yetim, analıq tərəfindən 
zülm edilən bir qızdır;

•	 Keto zəngin tacirin qızıdır, o, Rusiyada təhsil alıb. Onun zərif maneraları vardır. Qədim 
Tbilisi fonunu nəzərə almalıdırlar.

Şərh: təbii ki, aksent rəsmlərin tamdəyərliliyinə edilməyəcəkdir. Burada əhəmiyyətlidir ki, 
b. a. rəssam konkret personajı necə təqdim edə biləcəkdir.

Bundan əlavə, müəllim personajlar qalereyasını genişləndirə və şagirdlərə digər əsərlərin 
qəhrəmanlarının kostyumlarının eskizlərini yaratmağı tapşıra bilər.

Teatr rəssamı dekorasiyanı da yaradır, buna görə də uşaqlar eləcə də səhnənin dekorasiyasını 
yarada bilərlər, burada hərəkətin cərəyan etdiyi mühit nəzərə alınmalıdır.

İş prosesində müəllim Z. Paliaşvili və V. Dolidzenin əsərlərinin fraqmentlərini daxil etsə, 
yaxşı olardı.
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DƏRS 36

Mövzu: dünyanın məşhur opera teatrlarında qonaqlıq

Məqsəd: məlumatı əldə etmək, əldə edilmiş biliyi ümumiləşdirmək, onu təqdim etmək 
bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi

Resurs: kompüter; monitor; şagirdlər tərəfindən Power Point proqramında hazırlanmış b. a. 
“Elektron jurnal”.

Yekunlaşdırıcı tapşırıq

Şagirdlərə opera janrı və digər keçilmiş mövzular barədə müəyyən biliyi ümumiləşdirmək və 
yekunlaşdırmaq imkanı verilir. Yaxşı olardı ki, şagirdlər biliyini zənginləşdirsin və dünyanın məşhur 
opera teatrları, görkəmli musiqiçi-ifaçılar barədə məlumatı əldə etsinlər. Eləcə də sevimli kinofilmləri, 
aktyorları xatırlasınlar.

Müəllimə tövsiyə edirik ki, sinfə (cütlüklərə/qruplara/fərdi şagirdə) Power Point proqramında 
“Elektron jurnalı” yaratmağı təklif etsin. Onda görkəmli musiqiçi-ifaçılar, aktyorlar barədə; Nyu-
Yorkun Metropoliten Operası, Vyananın Kral Operası, Milanın La Skala, Parisin Opera-Qarnye, 
Tbilisi Opera və Balet Teatrı barədə əldə edilmiş məlumatı: onun harada yerləşməsi, memarın kim 
olduğu, hansı dövrdə inşa edildiyi barədə və digər maraqlı məlumatı yerləşdirsinlər.

Jurnalda aşağıdakı rubrikaları yerləşdirməlidirlər:

1) Musiqini dinləyirəm, burada müəllif keçilmiş dərslərdə dinlənilmiş musiqi əsərlərini 
müzakirə edir: müəllif kimdir, əsər hansı janra aiddir, onu nədən bəyəndi (melodiya, əhval-ruhiyyə, 
temp, tembr, dinamika, bəstəkarın fikri barədə söhbət edir...). Buradaca həmin əsərdən fraqmenti 
əlavə etməlidir;

2) Sevimli kinofilm - sevimli kinofilmdən fraqment və ya kadr. Konkret epizodda musiqinin 
hansı yüklənməyə malik olduğu barədə söhbət edir; aktyor - baş qəhrəman rolunun ifaçısı.

Şagirdlər yaradılmış resursu təqdim etməli, bunda sonra isə onlar qiymətləndiriləcəklər.

 

Qiymətləndirmə rubrikaları (nələri qiymətləndiririk?) - müəyyənedici qiymətləndirmə

İncəsənət sahələrini xarakterizə edir və onlarla əlaqədar olan peşələri 
adlandırır; müxtəlif incəsənət sahələrinin görkəmli nümayəndələrini 
adlandırır.

0-5 xal

Tanış olan auditoriya qarşısında işini təqdim edir 0-4 xal

Power Point proqramında işləyir 0-1 xal
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DƏRS 37-42

Mövzu: biraz müzikl barədə

Məqsəd: dərslərin keçirilməsi prosesində/sonunda şagirdlər öz fikrini ifadə edə, müzakirə 
apara, filmi izləməklə/musiqini dinləməklə aldıqları təəssüratları qarşılıqlı şəkildə paylaşa biləcəklər; 
mahnı oxuyacaq, özləri də melodiyanı “yaradacaq”, not əlifbasını yadına salacaqlar.

Tədris resursları: dərslik; not dəftəri; “Vera məhəlləsinin melodiyaları” filminin 
videofraqmentləri; lentləri göstərmək üçün videoproyektor/kompüter.

Şərh:

Qeyd edilən mövzu üçün bir neçə dərs vaxtını təsadüfən ayırmamışıq. Hörmətli müəllimlərə 
xatırladırıq ki, ümumiyyətlə, bizim tərəfimizdən təklif edilmiş dərs ssenarilərində vaxtın 
bölüşdürülməsi, bir çox halda, şərtidir - ola bilsin ki, konkret sinifdə konkret mövzu üçün daha 
az dərs vaxtının ayrılması lazım olsun, bu da şagirdlərin marağından və eləcə də ondan asılıdır ki, 
müəllim uşaqlara bu və ya digər materialı nə dərəcədə səmərəli şəkildə təqdim edəcəkdir.

Müəllim üçün maraqlı olacaqdır ki, dərsin vaxt baxımdan bölüşdürülməsini necə təsəvvür 
edirik: biz şagirdlərə “Vera məhəlləsinin melodiyaları” kinomüziklinin ayrıca nömrəsini (solo, 
ansambl, xor, xoreoqrafik) izləməyi, dinləməyi, ifa etməyi təklif edərkən çalışırıq ki, hər bir tapşırığı 
müxtəlif kontekstlərdə müzakirə edək, yəni tapşırıqlar eyni növ, bənzər olmasın. Məsələn:

Şagirdlərə filmin qısa məzmununu söylədikdən sonra (ola bilsin ki, sinifdə əksəriyyət filmi 
izləyib və xatırlayır), onlara ayrıca fraqmenti göstərəcəyik; sizə ayrıca musiqi nomrəsini işləməyi, 
öyrənməyi təklif edirik. “Vardo və paltaryuyan qadınların” xor nömrəsi ilə bu cür tanış edirik: 
dərslikdə sizə not mətnini təklif edirik, hansını şagirdlər not dəftərinə yazacaq, işləyəcək, təhlil 
edəcək - notları oxuyacaq və tanıyacaq (altında yazacaq), not mətnini müəllimin köməyi ilə mahnı 
ilə, ilk olaraq notları adlandırmaqla, (imkan daxilində) sonra isə mətn ilə ifa edəcəklər.

Eyni material ilə münasibətdə onlara oyunu təklif edirik: mahnının melodiyasının mətnini 
dəyişdirsin, mətnin öz versiyasını yaratsınlar. Bunun üçün təqdimatlar da lazım olacaqdır, sonra ən 
yaxşı variantı müəyyən etmək də olar - uşaqların özləri üç ən yaxşı mətni adlandıracaqlar.

Bu fəallıqların təcrübi həyata keçirilməsi üçün mütləq bir dərs vaxtı lazım olacaqdır.
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***

Polislərin marşını başqa şəkildə müzakirə edəcəyik (II saat):

•	 Şagirdlər “marş” termini ilə tanış olur/yada salırlar;

•	 Müəllim şagirdlərə “bəstəkarlıq” oyununu təklif edir - onlar konkret mətn 
üzərində marşın melodiyasını “yaratmalıdırlar” (bu fəallıq, təbii ki, motivasiyalı 
olacaqdır);

•	 Onlara əsgərlərin marşını göstərəcəkdir ki, aydın şəkildə görsünlər ki, marşın 
müşayiəti ilə yürüş necə aparılır;

•	 Yalnız bundan sonra uşaqlara mətni verir ki, hansı üzərində, öz istəyinə uyğun 
olaraq (imkan daxilində), marşın melodiyasını yaratmalıdırlar;

•	 Sinfə dinlədir ki, bəstəkar Q. Tsabadze həmin mətn üzərində necə musiqini 
yaratmışdır;

•	 Sinfə “Vera məhəlləsinin melodiyaları” k/filmindən polislərin marşını 
öyrədəcəkdir.

***

Növbəti III dərs yalnız mahnı üçün ayrıla bilər: müzikldən öyrənilmiş mahnıları yada salacaq, 
sonra isə “Uşaqların və odunkəsənlərin mahnısını” izləyəcək, dinləyəcək və öyrənəcək; “Kamerada 
paltaryuyan Vardonun mahnısını” dinləyəcəklər. Öz hisslərini təsvir edəcək, filmin məzmunu ilə 
əlaqədar münasibətini ifadə edəcəklər. 

***

Bu mövzu üzərində işin sonuncu saatında yekunlaşdırma, ümumiləşdirmə həyata keçirilməlidir 
- bu dəfə də hörmətli müəllimlərə fərqli üsulu - müsabiqə/yarışı təklif edirik: “Kim daha yaxşı...”.

Sinif 3 qrupa bölünür. Hər bir qrup üçün dərslikdə əyləncəli sual və tapşırıqlar hazırlanıb. 
Müsabiqəni keçirmək üçün münsiflər heyətini də seçə bilərlər, o, isə müsabiqənin iştirakçılarını 
xallarla qiymətləndirəcəkdir. Ən yüksək xal “4”-dür (yəni, hər bir sual “1” xallıqdır).

Yaxşı olardı ki, müəllim müsabiqənin gedişatı üçün musiqi tərtibatını hazırlasın və uşaqlar 
üçün artıq tanış olan “Vera məhəlləsinin melodiyaları” kinomüziklindən melodiyaları səsləndirsin.
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Tövsiyə:

 Düşünürük ki, bizim tərəfimizdən müəllimə təklif edilmiş mövzu öz sual və tapşırıqları, tövsiyələri
 ilə birlikdə bir nümunədir ki, biz filmin və ya tamaşanın izlədikdən sonra müzakirə edilməsi,
 ümumiləşdirilməsi, təhlil edilməsini necə, hansı üsul və yanaşmalarla təsəvvür edirik. Hörmətli
 müəllimin özü də arzuolunan videolentləri əldə edərək şagirdlərə göstərə bilər və bu quru nümayiş
 olmamalı, filmin fraqmentləri göstərildiyi zaman müəllim vaxtaşırı olaraq sual və şərhləri əlavə
etməlidir:

- Filmin/tamaşanın əsas personajları necə musiqi ilə xarakterizə edilirlər?

- Bax, bu, solo, yoxsa ansambl nömrəsidir?

- Musiqi necədir, sürətli, yoxsa yavaş?

 - İndi isə rəqs nömrəsi olacaqdır: diqqət yetirin, aktyorlar necə də yaxşı rəqs edirlər. Onların
hərəkətləri gözəl və çevikdir...

Arzu olunur ki, müəllim eləcə də aktyorların soyadlarını da qeyd etsin: məsələn, “Vera məhəlləsinin 
melodiyaları” kinomüziklində bütöv aktyorlar qalereyası təqdim edilib: Sofiko Çiaureli, Erosi 
Mancqaladze, Ramaz Çxikvadze, Dodo Abaşidze, Qoqi Qeqeçkori, Kaxi Kavsadze, Alisa 
Freyndlix, Qoqi Kavtaradze, İa Ninidze, Buba Kikabidze...

43-44 №-li dərslər üçün müəllimə tövsiyə

“Uşaq müziklləri”

 Bizim tərəfimizdən dərsliyə əlavə edilmiş videolentlər arasında Sizə “Oliver” (rejissor    
 Roman Polanski) adlı möhtəşəm kinomüzikldən fraqmentləri təklif edirik. Onun qısa məzmunu
aşağıdakıdır:

 19-cu əsr. Valideynləri tərəfindən tərk edilmiş Oliver adlı bir oğlan Londonun küçələrinə
 düşür. O, burada cinayətkar Fecin ilə tanış olur, Fecin oğlana öz bandasına daxil olmağı təklif
 edir. Müəyyən vaxtdan sonra Oliver oğurluq anında tutulur. Mister Braunlou - oğlanı tutan adam,
cəzalandırmaq əvəzinə, onu tərbiyə etməyi qərara alır.

 Gürcü kinomüzikli ilə parallel olaraq, düşünürük ki, şagirdlər üçün dünyada möhtəşəm
 nümunələrdən biri ilə tanış olmaq da yaxşı olardı. Həm də o halda ki, məzmuni olaraq filmin baş
 qəhrəmanı, Oliver Tvistin yaşı altıncı siniflilərin yaşına yaxındır. Filmdə təqdim edilmiş məzmuna
 tərbiyəvi yüklənmə də verilə bilər: oğlan nədən səfillərə qoşuldu; onda ləyaqətlilik, mühitə qarşı
 qorxu və ya amansızlıq nə dərəcədə güclü idi... Bütün bunlar isə musiqi ilə tərtib edilib. Filmdə
 musiqi nömrələrinin yüklənilməsi necədir: solo, duet, ansambl; xoreoqrafik nömrələr filmin
 məzmunu ilə necə birləşdirilib, personajların rəqs epizodları onların xasiyyətində nələri vurğulayır
və s.
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Mövzu: uşaq müziklləri

Şərh:

 Bu mövzu üzərində iş prosesində müəllimə müzikllərin nümayiş etdirilməsini təşkil etməyi,
 sonra isə onları müzakirə etməyi təklif edirik. Müzakirə prosesində onlar söhbət etməlidirlər ki,
filmdə əhvalatın əsas ideyası və hərəkət edən personajların xasiyyəti necə ifadə edilir. Məsələn:

 Müəllim sinfə “Kral Şir” musiqili tamaşasından (bəstəkar Elton Con) fraqmentləri göstərir.
 Şagirdlər təəssüratlarını təsvir edəcək, sonra isə müəyyən edəcəklər ki, bunlardan düzgün cavab
hansıdır:

 a) Bu səhnəcikdə tamaşanın süjetinin inkişaf etməsində musiqi və xoreoqrafiyaya (rəqsə)
bərabər olaraq aparıcı rol verilir;

 b) Bu səhnəcikdə yalnız musiqiyə aparıcı rol verilir, xoreoqrafiyaya ümumiyyətlə heç bir
yüklənmə verilmir.

a) Musiqi pop-musiqi mədəniyyətinin elementlərini nəzərdə tutur;

b) Musiqi klassik elementlərə əsaslanır.

a) Müğənnilərin pop-musiqi mahnı səsləri vardır;

b) Müğənnilərin opera musiqi mahnı səsləri vardır.

 a) İfaçılar universaldırlar: yaxşı aktyorluq istedadına malikdir, yaxşı mahnı oxuyur, eləcə də
yaxşı rəqs edirlər;

b) İfaçılardan xüsusi rəqs istedadı tələb olunmur.

Qiymətləndirmə rubrikaları (nələri qiymətləndiririk?) - müəyyənedici 
qiymətləndirmə

Tək, cütlükdə, xorda bir və ikisəsli mahnıları oxuyur 0-4 xal

Söhbət zamanı musiqi terminlərindən istifadə edir 0-3 xal

İncəsənət sahələrini xarakterizə edir və onlarla əlaqədar olan peşələri 
adlandırır; müxtəlif incəsənət sahələrinin görkəmli nümayəndələrini 
adlandırır

0-3 xal
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DƏRS 45-46

Mövzu: musiqili teatrda qonaqlıq - balet

Məqsəd: balet janrının xarakteristikalarının müəyyən edilməsi; dialoq, müzakirə.

Resurs: dərslik; kompüter; videolentlər.

Fəallıq

Müəllim şagirdlərdən xahiş edir ki, qruplaşsın, gürcü ədəbiyyatı dərsində öyrənilmiş müxtəlif 
şeirləri yada salsın və qrupların nümayəndələri və ya bir neçəsi birlikdə (şeirin məzmununun zərurətinə 
əsasən) mimika və jestin köməyi ilə mətni oynasın, qalanları isə hansı şeirin olduğunu tapsınlar.

Ən yaxşı “tamaşanı” seçsin və birlikdə musiqi müşayiətini - akkompanementi uyğunlaşdırsınlar.

Fəallıq

Dərslikdə birlikdə balet janrı barədə məlumatı oxuyurlar.

Fəallıq

Müəllim sinfə balet tamaşasından bir neçə fraqmenti göstərir. Şagirdlərdən onu ritmik olaraq 
müşayiət etməyi xahiş edir ki, bu da bəzi hallarda, şagirdlər üçün çətin ola bilər. 

Şərh:

Müəllim tərəfindən təklif edilmiş fraqmentlərdə aşağıdakıların olması arzu olunur:

a) Ritm və metrin aydın şəkildə hiss olunduğu fraqment;

b) Ritm və metrin aydın şəkildə hiss olunmadığı fraqment.

Şagirdlərdən xahiş edir ki, konkret rəqsin neçə - 2/4, yoxsa 3/4 sayda olduğunu müəyyən 
etsinlər; musiqi və rəqs hərəkətlərinin (xoreoqrafik mətnin) xarakteri barədə söhbət etsinlər. Söhbət 
zamanı aşağıdakı leksik vahidlərdən istifadə etsinlər: bayram, zərif, enerjili, sürətli, zarafat və sair.
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Fəallıq

L. Minkusun “Don Kixot” baletindən və L. Auerbaxın “Balaca sirena” baletindən fraqmentləri 
göstərir. Suallar:

•	 Rəqs ritmi və metri hansı fraqmentdə daha aydın hiss olunur?

•	 Sizin fikrinizcə, musiqi balaca sirenanı hansı üsullarla səciyyələndirir, onun musiqi 
portreti necədir? - Melodiyanın hərəkətinə, ritminə diqqət yetirin.

Bu musiqi üsulu hərəkətdə necə əks etdirilir - sinif yoldaşlarınıza bir neçə jesti və ya hərəkəti 
göstərməyə çalışın.

•	 Necə düşünürsünüz, balaca sirena nədən əllərin dalğavari hərəkəti və ona uyğun olan 
yavaş, rahat melodiya ilə səciyyələndirilir?

DƏRS 47-48

Mövzu: baletin yubileyini oynayaq

Məqsəd: şagird onu dərk etsin ki, baletdə əhvalatın əsas ideyası və hərəkət edən personajların 
xasiyyəti hansı ifadəedici üsul və vasitələrlə ifadə edilir. Musiqi terminləri ilə tanışlıq, söhbət zamanı 
onlardan istifadə edilmə.

Resurs: balet tamaşalarından fraqmentlər - P. Çaykovski, “Qu gölü” baletindən “Balaca quların 
rəqsi”; S. Prokofyev, “Romeo və Cülyetta” baletindən “Cəngavərlərin rəqsi”.

Fəallıq

           Müəllim böyük formatlı kağızda cədvəli hazırlayır

Balet barədə nələri bilirəm? Daha nələri bilmək istəyirəm Öyrəndim ki, ...

Cədvəl fərdi olaraq doldurulur. Hər bir sütunu doldurmaq üçün 3-3 dəqiqə ayrılır.

Birinci sütunu doldurduqdan sonra müəllim bütün cavabları bütövləşdirəcəkdir (lövhədə 
yazacaq, qeyri-düzgün cavabı da qəbul edəcəkdir ki, bunu da mövzunu başa çatdırdıqdan və 
ümumiləşdirdikdən sonra birlikdə düzəldəcəklər); ikinci sütunda yazılmış cavablar müəllim üçün 
bir növ sifariş olacaqdır ki, şagirdləri nələr maraqlandırır, nələri bilmək istəyirlər; üçüncü sütuna 
gəldikdə isə - o, mövzu üçün ayrılmış sonuncu dərsdə doldurulacaqdır).
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Şərh:

Qeyd edilən mövzuda balet janrının yaradıcılıq qrupunun (librettonun müəllifi, baletmeyster, 
bəstəkar, rəqqaslar, rəssam, səhnəni işıqlandıran) təyinatını, funksiyasını müzakirə edəcəyik. 
Onların hər birinin fəaliyyəti dərslikdə sadə, anlaşılan dil ilə izah edilib. Şagirdlərə yaradıcılıq 
fəaliyyətinə qoşulmağı və balet yubileyinin qoyulması və oynanılmasını təklif edirik.

DƏRS 49-50

Mövzu: Şekspir və musiqi

Məqsəd: musiqini dinləmək-təhlil etmək, dialoq bacarıqlarını inkişaf etdirmək.

Resurs: videolentlər: P. Çaykovski - “Romeo və Cülyetta” uvertürası; S. Prokofyev - “Romeo 
və Cülyetta” baletindən “Cülyetta-qız”; Al. Maçavarianinin “Otello” baleti. 

Fəallıq I

Müəllim fortepianoda P. Çaykovskinin “Romeo və Cülyetta” uvertürasının girişini ifa edir, 
hansı ki, faciənin personajlarından biri, padre (ata) Lorentsonun bədii obrazını çəkir.

Dialoq:

- Dərslikdə not misalına diqqət yetirin, eyni zamanda musiqini dinləyin, faktura necədir - 
akkordlu, yoxsa melodik?

- Fraqment necə tempdə ifa edilir?

- Sizin fikrinizcə, bu musiqi bizə necə bir insanın portretini çəkir?

- Bu insan fikrə dalıb, yoxsa fəal hərəkət edir?

Təkrar dinlədikdən sonra müəllim melodik xətti ayırır və şagirdlərdən ona zümzümə etməklə 
qoşulmağı xahiş edir.

Fəallıq I (motivasiya)

Dərslikdə Şekspirin sonetini oxuyurlar. Tapşırıq: bu mətnə melodiyanı uyğunlaşdırmağa 
çalışmalıdırlar.

- Şeirin xarakteri necədir?
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- Bu cür mətnə necə melodiyanı uyğunlaşdırardınız?

- Bu melodiyaya hansı çalğı alətinin müşayiəti uyğun olar?

Fəallıq II 

Dialoq:

- Yadınıza salın, Şekspirin faciəsində Montekki və Kapulettilərin nəsil düşmənçiliyi Romeo və 
Cülyettanın sevgisinə qarşı çıxır. Buna görə də, musiqidə də, müvafiq olaraq, bədii obrazlar kontrastlı 
olaraq bir-birinə qarşı çıxmalıdırlar. İki mövzunu dinləyin, bunlardan düşmənçilik mövzusu hansıdır 
və sevgi mövzusu hansıdır? 

Fəallıq III

Söhbət edir və razılaşırlar ki, faciədə inkişaf etmiş hadisələr instrumental əsərdə olduğundan 
daha konkret olaraq baletdə təsvir ediləcəkdir.

Bunun illüstrasiyası üçün baletdən videolenti göstərir.

- Hərəkətə görə səciyyələndirin, Cülyetta necə bir qızdır. Musiqi müşayiəti ilə birlikdə, bəstəkar 
və baletmeyster necə portreti yaratmışdır?..

Fəallıq IV

Al. Maçavarianinin “Otello” baletindən fraqmenti göstərir. Şagirdlər dərslikdə yerləşdirilmiş 
suallara cavab verəcəklər, burada isə söhbət xoreoqrafik üsullar və musiqinin ifadəedici vasitələri 
barədə gedir.
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DƏRS 51-52

Mövzu: nələri xatırlayıb-xatırlamadığını aydınlaşdır

Məqsəd: əldə edilmiş bilik və bacarıqların ümumiləşdirilməsi.

Resurs: keçilmiş dərslərdə izlənilmiş opera və balet tamaşaları və müzikllərdən fraqmentlər.

Şərh:

Dərslikdə bizim tərəfimizdən təklif edilmiş cədvəldə musiqi-teatr janrlarının (müzikl, opera, 
balet) əsas səciyyəvi əlamətləri yerləşdirilib. Bəzi əlamət hər üç janr üçün ümumidir, bəzisi isə 
onları bir-birindən fərqləndirir.
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FƏSİL V – ETNOQRAFİYA VƏ MUSİQİ

Mövzu Tədris mövzusunu standartın nəticələri ilə əlaqələndirən 
suallar

Müxtəlif guşələrin gürcüləri 
və xalq yaradıcılığında 

onların xasiyyəti

Müxtəlif guşələrin xalq musiqisi necə fərqlənir? Xalq 
mahnısının melodiyasında guşə xüsusiyyətləri özünü necə büruzə 
verir?

Yeni, mənimsəniləcək material hansı növ əvvəlki bilik və təcrübə üzərində qurulacaqdır?

Əvvəlki bilik Əvvəlki təcrübə

Anlayışlar:

Melodiya; ritm; musiqi intonasiyası.

Müzakirə;

Söhbət;

Musiqini dinləmək və onu təhlil etmək 
bacarıqları;

Öz fikrini ifadə etmək və əsaslandırmaq;

Yaradıcılıq fəaliyyətinə qoşulmaq.

 

DƏRS 53

Mövzu: sənin yaşadığın diyar

Şərh:

Bu dərsdə müəllim şagirdlərə gürcü xalq mahnılarını öyrədəcəkdir: “Gəl, üzümlüyə baxaq”; 
“Çonqurun simlərini bağladım”; “Mamli muxasa”.
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MÜLAYIM OLARAQ, AYDIN ŞƏKİLDƏ
I xor

II xor
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I xor II xor
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MAMLİ MUXASA

muxa wonwilebs, wonwilebs, mamli muxasao,
wonwilebs da waiqceva, mamli muxasao,
alalme da mamli muxasao,
alalme da mamli muxasao.

muxasa nadgomsa Zirsa, mamli muxasao,
mere wyali rom Gadgeba, mamli muxasao,
alalme da mamli muxasao,
alalme da mamli muxasao.
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ÇONQURUN SİMLƏRİNİ BAĞLADIM

Ak. Seretelinin şeiri

  

Gongurs simebi gavubi, 
movmarTe nela, nelao,
Sevuxmatkbile erTmaneTs,
`odela-dela-delao!~

Tavis hangebze, Tavis xmiT,
wkrialebs erTad yvelao,
erTi-meoris TanxmobiT,
`odela-dela-delao!~

erTi maTgani rom gawydes, 
maSinve unda Svelao,
rom ar gafuWdes Gonguri
`odela-dela-delao!~
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MANANA MAHNISI

(M. Davitaşvili)

     

miyvars xtunva-TamaSi, TamaSi,
yvelaferze Zalian, Zalian,
mosawyenad miTxariT,
aba, sada mcalia, deli deli, delasa da.

misamReri:

Gitebs mivualerseb
Wik-Wik, Wik-Wik mercxalo,
manana var icodeT, 
sxvebSi ar SegeSaloT.

Tuki cota vicelqe, vicelqe,
ise javrobs mamiko, mamiko,
TiTqos patarobisas,
TviTon celqi ar iyo, deli, deli, delasa da.
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DƏRS 54

Mövzu: mənim gözəl vətənim!

Məqsəd: mahnı oxumaq, yaradıcılıq fəaliyyətinə qoşulmaq, dialoq bacarıqlarını inkişaf 
etdirmək.

Resurs: dərslik; öyrəniləcək mahnılar: “Lile”, “Miranqula”, “Buba Kakuçela”.

Fəallıq I

Dərslikdə şagirdlərə Ana Kalandadze və İlya Çavçavadzenin şeirlərini təklif edirik. Tapşırıq: 
şagirdlər oxumalı və müəyyən etməlidirlər ki, bu şeirlər hansı mövzu barədədir, sonra onlardan 
birini seçməli və mahnı uydurmalıdırlar. Bunun üçün əvvəlcədən müəyyən etməlidirlər ki, ona necə 
melodiyanı uyğunlaşdıracaqlar: rahat, həyəcanlı, düşüncəli, enerjili? Tempi müəyyən etməli; əl 
çalmaqla ehtimal edilən ritmik eskizi də çalmalıdırlar.

Fəallıq II

“Lile”, “Miranqula”, “Buba Kakuçela” mahnılarını dinlədir/öyrədir.

Fəallıq III

Dərslikdə şagirdlərə mətn tapşırığını təklif edirik ki, burada onlar sadalananlardan hansının 
qəhrəman-vətənpərvər mövzusu üzərində yaradılmış xalq mahnıları olduğunu tapmalıdırlar. 

Qiymətləndirmə rubrikaları (nələri qiymətləndiririk?) - müəyyənedici qiymətləndirmə

Tək/xorda oxuyur
0-2 xal

Yaradıcılıq fəaliyyətinə qoşulub 0-5 xal
Dialoqa qoşulub

0-3 xal
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DƏRS 57

Mövzu: Quriyaya gedərəm, amma...

Məqsəd: gürcü xalq musiqi nümunələrinin tanınması və onlarla tanışlıq, onların dialektə, 
guşələrə görə fərqləndirilməsi.

Fəallıq

Müəllim fortepianoda bu motivləri çalır:


. . 

rim – ti-ri      ri-ra      o  –  u      di-la       de-li   ou – di -la     na  – na – sa      da  

i   –   a   –  xo    u   –  a  –  xo      i  –  ri   –  a  –  xo       u   –   a   –  xo

Şərh:

Birinci not misalı yüksək registrdədir (düşünürük ki, uşaqlar II oktavanın sol və fa-nı 
almaqda-ifa etməkdə çətinlik çəkəcəklər), bu da ona imkan verir ki, şagirdlər mahnı oxuduğu zaman 
cingiltili, kəskin səsləri çıxarsınlar. Motivlər məzmunu olmayan hecalarda (qlossolaliyalarda) ifa 
edilir: rimtiri, iaxo-uaxo, iriaxo. Bu cür çağırışlar bir növ Quriya mahnısının sürətli, hərəkətli, 
yumor ilə dolu olan xarakterini müəyyən edir.

Fəallıq

Dərslikdə mətni oxuyurlar, hansında D. Arakişvilinin Quriya xalq mahnısının xarakteristikaları 
barədə məlumatı verilib: “Quriyalı kişi öz mənəvi hisslərini rahat ifadə edə bilmir. Buna görə də onun 
mahnılarının tempi də qeyri-adi olaraq çılğın və hərəkətlidir”.

Fəallıq

Müəllim sinfə müxtəlif guşələrin xalq mahnılarını (3-4 mahnı) dinlədir. Aydınlaşdırır: musiqi 
dialektini, janrı, səslərin tərkibini (birsəslidir, yoxsa iki, üçsəslidir); çalğı alətinin müşayiəti ilə, yoxsa 
müşayiətsiz ifa edilir.

Müəllim tərəfindən təklif edilmiş mahnılar arasında biri Quriya xalq mahnısı olacaqdır:

- Dinlənilənlərdən biri Quriya mahnısıdır. Onu diqqətlə dinləyin və mançuli, qrexili krini ilə ifa 
edilmiş epizodu eşitdiyiniz zaman əl qaldırmaqla mənə işarə verməyə çalışın.
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Fəallıq

Müəllim hər hansı bir Quriya mahnısını (seçimlə) dinlədir. Təkrar dinləmə zamanı şagirdlərə 
istəyinə uyğun olaraq krimançulini ifa edənə qoşulmağı təklif edir. 

Fəallıq

- Quriya mahnısında mətni əsasən II səs aparır. Bu səs deyən, başlayan adlanır. III səs, bas isə 
I səsə, krimançuliyə bənzər olaraq, əksər hallarda, məzmunu olmayan hecalara, çağırışlara əsaslanır: 
aba-dela, vadila və he.

Fəallıq

Öz quruluşu ilə Quriya xalq mahnı səsi, bas tərəfindən ifa ediləcək partiyaya bənzəyən motivi 
oxuyurlar.

va     –    a    –   a    –    a         a        di – la        hei  –  da!






Fəallıq

Beşinci tədris ilində səssiz olaraq oynanılmış sketçi yada salırlar: “Krimançuli” (həmin 
müəllifin beşinci sinfin şagirdin kitabında “Pantomima nədir” adlı dərsə baxın).

Qiymətləndirmə rubrikaları (nələri qiymətləndiririk?) - müəyyənedici qiymətləndirmə

Quriya xalq mahnısının səciyyəvi əlamətləri (polifonik quruluş, mahnı səsi 
- krimançuli) barədə söhbət edir 0-6 xal

Dialoqa qoşulur, öz fikrini ifadə edir, əsaslandırır 0-4 xal
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DƏRS 58-60

Mövzu: qədim Tbilisi

Məqsəd: dialoq, müzakirə aparmaq, mahnı oxumaq, məlumatı təqdim etmək bacarıqlarının 
inkişaf etdirilməsi.

Resurs: videolentlər - Azərbaycan, erməni, yunan, rus milli sədaları; şəhər sədası.

Fəallıq I

Müəllim söhbət edir:

Biz, gürcülər, tez-tez fəxr edirik ki, bizim paytaxtımızda cəmi bir neçə kvadrat metr sahəsində 
bir-birinin yaxınlığında pravoslav məbədi, qriqoryan kilsəsi, yəhudi sinaqoqu və müsəlman məscidi 
mövcuddur. Doğrudan da, Tbilisi müxtəlif mədəniyyət və ənənələrinin birliyinin nadir nümunəsidir...

Fəallıq II

Müəllim Azərbaycan, erməni, yunan, rus və digər milli motivləri dinlədir. Şagirdlərdən öz 
təəssüratlarını ifadə etməyi xahiş edir.

Tbilisi motivlərini də dinlədir və o barədə öz fikrini bildirməyi xahiş edir ki, öz səslənməsi ilə 
hansı ölkənin musiqi intonasiyalarını hiss edirlər.

Şərh: müəllim dialoqu o tərəfə aparmalıdır ki, Tbilisi, şəhər sədası müxtəlif milli intonasiyalarının 
bir növ sintezidir.

Fəallıq III

R. Lağidzenin “Tbiliso” mahnısını öyrədir.

Fəallıq IV

Ev tapşırığı: fotoaparat ilə Tbilisinin köhnə məhəllələrini gəzərək öz təəssüratlarını 
lentdə əks etdirsinlər. Sonra isə sinifdə dostlarına təqdim etsinlər.
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Dərs *

Mövzu: Quriya və Kartli-Kaxeti xalq mahnılarını bir-birindən necə fərqləndirək?

Məqsəd: yaradıcılıq fəaliyyətinə qoşulma - “Sinfin tamaşası”, onun musiqi tərtibatı, 
səhnəciklərin oynanılması; qarşılıqlı əməkdaşlıq, tanış olan auditoriya qarşısında çıxış etmək 
bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi;

Gürcü xalq musiqi nümunələrinin tanınması və onlarla tanışlıq, onların janrlara, 
guşələrə görə fərqləndirilməsi.

Resurs: dinləniləcək material - xalq mahnıları: “Xasanbequra”, “Çakrulo” (audio/
videolentlər); yardımçı ədəbiyyat - İ. Çavçavadzenin “O, insandırmı?!” hekayəsindən parça; 
Vaja-Pşavelanın “Ey pis, səni sevə bilmərəm” şeiri;

Fəallıqlar - rollu oyun, teatral etüdlar; dialoq; musiqinin dinlənilməsi-təhlil edilməsi;

Videoproyektor

Dərsin gedişatı/sinif menecmenti

Fəallıq I - motivasiya

1. Müəllim hər hansı bir ifadəni deyir və şagirdlərdən xahiş edir ki, bunu müxtəlif 
guşələrin - Quriya, Kaxeti, Meqreliya və s. ləhcəsi ilə təkrarlasınlar.

2. Sinifdə hər hansı bir şagirddən xahiş edir ki, Vaja-Pşavelanın pşav dialekti ilə dolu 
olan şeirini (“Ey pis, səni sevə bilmərəm”) oxusun (əzbərdən desin).

Fəallıq II - rollu oyun

Əvvəlcədən seçilmiş “aktyorlar” Darecan və Luarsabın qısa dialoqunu (İ. 
Çavçavadzenin “O, insandırmı?!” hekayəsindən) oynayacaqlar. “Aktyorlar” dialoqu Kaxeti 
ləhcəsi ilə aparmağı çalışmalı, qalan şagirdlər (“tamaşaçılar”) isə onu diqqətlə dinləyəcəklər 
ki, müəllim tərəfindən əvvəlcədən hazırlanmış sualları cavablandırsınlar.

Dialoqu musiqi fonu kimi Kartli-Kaxeti xalq motivi (seçimlə) müşayiət edəcəkdir.

Aktyorluq bacarığı ilə seçilən şagird Luarsabın rolunu oynayacaqdır. Bunun üçün 
müəllim əvvəlcədən oxumaq və öyrənmək üçün mətni vermişdir.

Fəallıq III - sual-cavab

Müzakirə üçün suallar:

•	 Müxtəlif hallarda tələffüz edilən ifadələr/cümlələr necə səslənir?

•	 Həmin zaman mimika necədir? Jestikulyasiya?

•	 Konkret halda ifadələr sürətli, çevik, rahat, ağır, yoxsa hörmətlidir?



80

Fəallıq IV

Şagird tərəfdaşı ilə birlikdə İKT-dən istifadə etməklə audio/videolentləri (“Xasanbequra”, 
“Çakrulo” xalq mahnılarının yazılarını) əldə edərək tanış olan auditoriyaya təqdim etməli idi.

Fəallıq V - bütün sinif ilə birlikdə musiqinin dinlənilməsi, təhlil edilməsi

Müəllim xahiş edir ki, onlardan hansının Kartli-Kaxeti və hansının Quriya musiqi dialekti 
olduğunu adlandırsınlar.

Müəllim bütün sinif ilə birlikdə aydınlaşdırır ki, Quriya ləhcəsi ilə tələffüz edilmiş söz/ifadə/
cümlə necə səslənir, sonra dil dialektini musiqi dialekti ilə müqayisə edəcəklər.

Qeyd: müəllim çalışmalıdır ki, hər bir mahnıda diqqəti bas partiyasına yönəltsin - birlikdə 
müəyyən etsinlər ki, Kaxeti xalq mahnısında bası necə hərəkət səciyyələndirir - birləşmiş, yavaş, 
yoxsa hərəkətli, çevikdir; müvafiq olaraq, Quriya mahnısının bas partiyasını dinləsin və ayırsınlar/
səciyyələndirsinlər.

Fəallıq VI - ümumiləşdirmə-yekunlaşdırma - fərdi olaraq

Müəllim sinfə yapışqan kartları paylayır və aşağıdakıları yazmağı xahiş edir: “bu dərs 
nə ilə maraqlı idi”.

Qeyd: müəllim şagirdlərin qeydlərindən anlayacaqdır ki, şagirdlər guşə musiqi dialektinin 
məsələlərini necə anladılar. Növbəti dərsdə müxtəlif guşələrin musiqi folklor nümunələrinin 
dinlənilməsi-təhlil edilməsi planlaşdırılacaqdır.

Bizim tərəfimizdən təqdim edilmiş ssenariyə uyğun olan dərs şagirdin kitabında 
təqdim edilməmişdir. Bu isə o deməkdir ki, şagirdin dərsliyi yeganə tədris resursu deyildir və 
müəllim müstəqil olaraq da mövzuya uyğun olan dərsləri planlaşdıra-təşkil edə bilər.

Qiymətləndirmə rubrikaları (nələri qiymətləndiririk?) - müəyyənedici 
qiymətləndirmə

 Kartli və Kaxeti xalq mahnısının səciyyəvi əlamətləri
(birləşmiş bas) barədə söhbət edir 0-5 xal

Dialoqa qoşulur, öz fikrini ifadə edir, əsaslandırır 0-5 xal
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Əlavə məlumat

Müəllimə təklif edirik ki, Xevsureti barədə elektron resursu əldə etsin və şagirdlərə təqdim 
etsin.

Xevsureti mahnısı öz quruluşu ilə sadədir. O, əsasən birsəslidir, ikisəsli mahnılara da rast gəlirik. 
Xevsureti mahnısının melodik xətti az inkişaf etmişdir. O, yüksək səsdən başlayır və sürüşərək aşağı 
düşür. Səsin bu cür sürüşməsi qlissando adlanır.

Xevsuretidə, əsasən, “tək” mahnı oxumaq, yəni solo ifa yayılmışdır. Gürcüstanın bu gözəl 
guşəsində mərasim, qəhrəman, əmək, kult, yas mahnıları yayılmışdır. 

Bildirilənlərə əsasən, Xevsuretidə qadının başörtüsünün çıxarılmasını təhqir hesab edirdilər. 
Baş örtüyü qadının namusunun rəmzi idi. Qadın tərəfindən baş örtüyünün çıxarılması və dalaşanlar 
arasında atılması kifayət idi ki, onlar həmin an barışsınlar. 

Xevsuruli rəqsi - bu rəqsdə qız-oğlanın sevgisi, cəsarət və qadına qarşı hörmət təsvir edilib. Rəqs 
məhz cütlüyün sevgi səhnəsi ilə başlayır, hansına qəflətən üçüncü rəqqas, ehtimal olaraq, qadının daha 
bir pərəstişkarı müdaxilə edir. Qız-oğlanın sevgi səhnəsi ildırım sürəti ilə rəqiblər arasında əlbəyaxa 
döyüş ilə əvəz edilir. Onların barışması isə yalnız qadın tərəfindən dalaşanlar arasında atılmış baş 
örtüyü ilə mümkün olur.

Metodik tövsiyə:

Müəllim sinfə videolenti göstərir, hansında Gürcüstanın gözəl guşələrindən biri, Xevsureti 
əks etdirilib. Videolentin musiqi fonunu həmin guşənin xalq motivləri yaradır. Lentin gedişatı 
prosesində müəllim şərhlər, suallar verir:

- Xevsuretini kim görmüşdür?

- Sizlərdən hər hansı biri Xevsureti mahnısını/rəqsini bilirmi?

Ola bilsin ki, sinifdə bir neçə şagird gürcü xalq rəqsini tədris edən ansambla gedir və Xevsureti 
rəqsinin hərəkətlərini də bilir. Yaxşı olardı ki, hər hansı bir şagird öz istəyinə uyğun olaraq sinifdə 
dostlarına Xevsureti rəqsinin bir neçə hərəkətini göstərsin/öyrətsin. 

Müəllimə təklif edirik ki, həmin dərsdə sinfə bu guşənin bir neçə xalq mahnısını öyrətsin.

Müəllim təəssüratı gücləndirmək və yüksək motivasiyanı saxlamaq üçün sinfə videolentdə 
əks etdirilmiş “Xevsuruli” rəqsini göstərir.

.
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Yardımçı ədəbiyyat

R. İnanişvili - “Səyyar musiqiçi”

İsveçdə, dəniz sahili kəndlərində, yayda bir səyyar musiqiçi gəzərdi. O, köhnə solğun frakı 
geyinmiş, eləcə də başına köhnəlmiş şlyapanı qoymuşdur. Bir kiçik qayığı, əlvan pledi və skripkası 
var idi. Qayığı sahilin yanında dayandırıb quruya çıxarardı, futlyara qoyulmuş skripkanı və pledi 
çıxararaq kəndin rahat bir meydanına çıxardı. Orada təmiz və hündür yeri seçərdi. Yerə qəzet sərərək 
üstünə düz qatlanmış pledi qoyardı, pledin üstünə futlyarı qoyardı, skripkanı çiyninə sökəyərək çalardı. 
Onun ətrafına tezliklə kəndlilər, böyük və kiçiklər toplaşaraq musiqiçiyə tamaşa edər və bəziləri 
gülərdi, bəzisi isə düşüncəli durardılar. Uşaq və gənclər gülürdü, yaşlılar isə düşüncəli dururdular. 
Onlar, sanki, çətin yada salınan əhvalatları yada salırdılar.

Musiqiçi çalmağı başa çatdıranda, şlyapanı çıxarır və öz ətrafında gəzdirərək yenə də başına 
qoyardı. Məmnun olan dinləyicilər skripkanın futlyarına xırda pulları atırdılar. Bəzən səyyar musiqiçini 
kənd bayramlarına da dəvət edirdilər. Həmin bayramda musiqiçi əsasən rəqs melodiyalarını çalırdı. 
Özü rahat dururdu, bayram edən qadın və kişilər isə rəqs edirdi, elə həvəslə rəqs edirdilər, üzlərində 
coşğunluq qızartısı var idi. Ona içki təklif edirdilər, musiqiçi bayram edənlərə xeyir-dua verirdi, 
dodaqları ilə bardağa yüngül toxunurdu, sonra yenə də öz işini davam edirdi, böyük səylə çalırdı. 
Musiqiçinin mənşəyini bilənlər çiyinlərini yuxarı qaldıraraq danışırdı, bəziləri deyirdilər, - bu böyük 
musiqiçi ola bilmədi və buna görə də kənddən kəndə gəzir. Digərləri, əksinə, deyirdilər, - bu ona görə 
böyük musiqiçi ola bilmədi ki, kənddən kəndə gəzməyə üstünlük verdi. Heç kəs bilmirdi ki, onlar 
arasında tamamilə haqlı olan kim idi. 

Bir şey aydın görünürdü: musiqiçi yaşlı idi, lakin çox enerjili görünürdü. Gözləri, gənc insanın 
gözləri kimi, parlayırdı. Tez-tez qayığın avarını çəkdiyinə görə qolları əzələli idi, barmaqları da güclü 
və kişi barmaqları kimi, gözəl idi. Az yemək yeyirdi. Yuxarıda deyildiyi kimi, içki içmirdi. Gecələmə 
yeri seçiminə də daxil deyildi. Çardaq və samanlığı Allahın hədiyyəsi hesab edirdi. Öz əlvan pledinə 
bürünür, başının altına skripkanı qoyaraq rahat yatırdı.

Bir gün musiqiçi dənizdə olduğu zaman hava qaraldı, duman çökdü, dəniz dalğalanmağa 
başladı, həm də gecə yaxınlaşırdı. Musiqiçi yenə də qoçaq üzürdü, sonunda işıq gördü, həmin işığa 
doğru getdi və tezliklə fənərə yaxınlaşdı. Sahilə çıxdı, qayığı quruya çıxardı və həmin an sel də 
gəldi. Musiqiçi öz əşyalarını topladı və tamamilə islanmış halda fənərə sığındı. Orada bir saqqallı 
kişiyə rast gəldi. O, çox qəzəbli görünürdü. O, böyük, ülgüc kimi, iti bıçaqla nəsə çubuğu yonurdu. 
Musiqiçinin salamlamasına yalnız ona ağır baxışla baxdı, - onun rahatlığını pozsa, onu narahat etməz 
ki, - sözlərini isə, sanki, heç eşitmədi. O, oturub çubuğu yonurdu və musiqiçiyə heç diqqət yetirmirdi. 
Bir neçə çubuğu yonduqdan sonra ayağa duraraq fənərə qalxmağa başladı. Musiqiçi maraqlandı, - 
olarmı, mən də yuxarı çıxım? - və fənərçidən cavab almadığına baxmayaraq, yenə də arxasınca yuxarı 
qalxdı.

Orada, yuxarıda parlaq işığa və tüstüyə düşdü. Həmin işıq və tüstüdə dəniz tərəfindən külək 
soyuq yağış damcılarını gətirirdi, fənər, sanki, hərəkət edirdi, hansısa şüşə silkələnirdi. Fənərçi dizə 
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çökdü. Bıçağın ağır sapı ilə tıqqıldamağa başladı, şüşəni susdurdu, işıqlandırıcı cihaza əli ilə toxundu, 
heyranlıq ifadəsi ilə dayanmış musiqiçiyə rast gəldi, özü də qarayağ kimi qaynayan işıqlandırılmış 
dənizə baxaraq sanki özü üçün dedi:

- Gəmilərin yolunu azmaması üçün.

Onlar aşağı düşdülər. Fənərçi musiqiçi üçün çörək, balıq və quru pendir çıxardı. Özü də yeməyə 
başladı. Çörək və pendirin hər bir tikəsini iti bıçaqla kəsir və yavaş-yavaş çeynəyirdi. Musiqiçi də 
iştaha ilə yeyirdi, həm də, sanki, hər zaman dənizi və yağışın səsini dinləyirdi. O, yenə də bacardı və 
fənərçidən soruşdu: o, kim idi, haralı idi, evində kim vardı. Fənərçi, sanki, fəxrlə dedi: mənim heç 
kimim yoxdur. Mən təkəm, tamamilə təkəm. Musiqiçi düşündü.

Sonra fənərçi də qonağın kimliyini soruşdu. Musiqiçi ona skripkaçı olduğunu deyəndə, oradaca 
anladı ki, fənərçi bu sözün əhəmiyyətini anlaya bilmədi. O zaman musiqiçi futlyardan skripkanı 
çıxardı, - bax, bu mənim silahımdır, bununla öz işimi görürəm, - skripkanı çiyninə sökəyərək yavaş-
yavaş çaldı. Fənərçi sakitcə ona baxırdı. Musiqiçi bir melodiyanı başa çatdırdı. Fənərçi ona elə 
gözlərlə baxırdı ki, ikinci melodiyanı da çaldı, sonra üçüncü melodiyanı da çaldı. Sonunda skripkanı 
masaya qoydu. Fənərçi ehtiyatla, çox ehtiyatla əli ilə skripkaya toxundu və gülümsəyərək dedi:

- Yaxşı işi bilirsən. İnsanların ruhlarının yolunu azmaması üçün.

İki insan dünyada bir neçə dəqiqə həqiqətən xoşbəxt idi.
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Tövsiyə:

Arzu olunur ki, müəllim qeyd edilən mətni musiqinin müşayiəti ilə - aydın, ifadəli şəkildə 
oxusun. Hekayəni oxuduqdan sonra isə dialoq aparılmalıdır. Ehtimal edilən suallar:

•	 Bu hekayədə musiqi nə dərəcədə əsas “personajdır”?

•	 Musiqiçinin həyatında musiqi necə yer tutur?

•	 Sizin ehtimalınızla, kəndin meydanında musiqiçi necə üslublu və ya xarakterli 
musiqini ifa edərdi - klassik? Əyləncəvi? Digər...

•	 Ehtimal edin, səyyar musiqiçi bayramlarda hansı üslubda musiqi ilə çıxış edərdi.

•	 Onu dəvət edəndə, şəxsən onun üçün, onun zövqü üçün necə üslublu musiqi qəbuledilən 
olmalı idi (onun geyimi, tərzləri vurğulansın...)? 

•	 Yaxşı olardı ki, dialoq prosesində, ilk baxışdan, qəzəbli fənərçinin musiqi və 
musiqiçiyə qarşı münasibəti də müəyyən edilsin - səsləndirilmiş musiqi bu insana 
necə təsir göstərmişdir?..

Müəllimə tövsiyə:

Q. Tsabadzenin “Saat” mahnısı ifa edildiyi zaman müəllim şagirdlərə nəqarətdə, “tik-tak” 
və “ku-ku” hecalarında əl çalmaqla və ya hər hansı bir əldə düzəltmə cingiltili çalğı aləti ilə ritmik 
olaraq müşayiət etməyi təklif edə bilər.



85

ƏLAVƏ

VİDEOLENTLƏRİN SİYAHISI

1. K. Debüssi - “Bir favnın axşamçağı yuxusuna prelüd”;
2. N. Rimski-Korsakov - “Çar Saltan nağılı” operasından Mozalanın uçuşu;
3. M. Qlinka - “Ruslan və Lyudmila” operasından fraqment;
4. Filmlər üçün saundtreklər: “Mumiya”, Harri Potter”, “Oskar”, “Titanik”;
5. Elektron musiqi kompozisiyaları - stakkato, qlissando, portamento;
6. Virtual reallıq - kosmos; avatar; fantastika; motoyarış;
7. Leonardo Di Kaprio, Ancelina Coli və Kristiano Ronaldo; Emma Uotson ilə müsahibə;
8. S. Prokofyev - “Cəngavərlərin rəqsi”, “Romeo və Cülyetta” baleti;
9. Saundtrek - “Musiqi sədaları”;
10. “Musiqi sədaları” k/f-dən kadrlar;
11. “Oyuncaq” k/f-dən kadrlar;
12. Z. Paliaşvili - “Abesalom və Eteri” operasından üç fraqment;
13. V. Dolidze - “Keto və Kote” operasından üç fraqment;
14. “O, sole mio” - X. Karreras, P. Dominqo, L. Pavarotti;
15. Balet nömrələri;
16. L. Minkus - “Don Kixot” (fraqment);
17. L. Auerbax - “Balaca sirena” (fraqment);
18. P. Çaykovski - “Güllər valsı”, “Şelkunçik” baleti;
19. Lui de Fünes - “Böyük restoran” k/filmindən kadrlar;
20. “Şən roman” k/filmindən kadrlar;
21. “Karib dənizinin quldurları” k/filmindən kadrlar;
22. “Birinci gün, sonuncu gün” k/filmindən kadrlar;
23. “Senyor Robinzon” k/filmindən kadrlar;
24. “Cırcırama” k/filmindən kadrlar;
25. “Vera məhəlləsinin melodiyaları” k/filmindən kadrlar;
26. “Hər kəs sevilmək istəyir” k/filmindən kadrlar;
27. Azərbaycan xalq sədası;
28. Erməni xalq sədası;
29. Rus xalq mahnısı;
30. Şəhər sədası;
31. Yunan xalq musiqisi. 
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BƏSTƏKARLAR BARƏDƏ MƏLUMAT

İohann Sebastyan Bax (1685-1750)

İohann Sebastyan Bax Barokko dövrünün alman bəstəkarı və 
orqanisti olmuşdur. Bax bir çox musiqiçi üçün ilham mənbəyi olmuşdur. 
O, dövrün və bütün zamanların böyük bəstəkarlarından biri olmuşdur. 
Onun yaradıcılığı əqli dərinlik, texniki mükəmməllik ilə seçilir.

Bax on yaşında yetim qalmışdır. Onun tərbiyəsi ilə Ordruf şəhərində 
kapelmeyster vəzifəsində işləyən böyük qardaşı – İohann Kristof məşğul 
olmuşdur. Bax qardaşının rəhbərliyi ilə orqan və skripkada ifa texnikasına 

yiyələnmişdir. Daha sonra Bax öz qardaşına “Qardaşın səyahətə çıxmasına görə kapriçço” əsərini 
həsr etmişdir.

Baxın yaradıcılığı bəstəkar vəfat etdikdən sonra unudulmuşdur. Baxın əsərlərinin 
məşhurlaşdırılmasına XIX əsrin bəstəkarı Feliks Mendelson-Bartoldi böyük töhvəsini vermiş, o, 
Baxın əsərlərinin xalq arasında ifa edilməsində fəal olaraq iştirak etmişdir.

Onun vəsatəti ilə, 1842-ci ildə Leypsiq şəhərində, müqəddəs Foma Məbədinin yaxınlığındakı 
məktəbin önündə İohann Sebastyan Baxın abidəsi qoyulmuşdur.

Baxın əcdadları, eləcə də onun oğulları şəxsində, Baxların musiqi sülasəsi alman musiqisinin 
inkişaf prosesində dərin iz buraxmışdır. 1950-ci ildən Leypsiqdə hər dörd ildə bir dəfə Bax adına 
beynəlxalq musiqi müsabiqələri keçirilir.

Volfqanq Amadey Mosart (1756-1791)

Volfqanq Amadey Mosart – avstriyalı bəstəkar, dirijor, Vyana 
klassik məktəbinin, Zalsburq sarayının kapelmeysteri və bəstəkar – 
Leopold Mosart ilə Anna Mariya Pertlin ailəsində anadan olmuşdur. O, 
skripka, klavesin və kompozisiya üzrə ilk dərslərini atasından almışdır. 
O, xüsusi musiqi istedadı ilə seçilirdi. O, beş yaşında artıq bir neçə kiçik 
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musiqi əsərini yazmışdır. Dörd yaşlı Mosart artıq fortepianoda çalır, altı yaşında isə ciddi əsərləri 
çalırdı. Həmin yaşda o, skripka və klavesində də çox yaxşı çalırdı. 1762-ci ildən bacısı – Nanerl ilə 
birlikdə artıq konsertləri keçirirdi. Uşaqların böyük uğuru səbəbindən Leopold Mosart qəti qərara gəldi 
ki, Mosartı daha böyük arenaya çıxarmaq lazımdır. O, 1763-cü ildə ailəsi ilə birlikdə böyük səyahətə 
başlamış və həmin səyahət üç ildən artıq davam etmişdir. Bu turneyə Avropanın bir çox böyük şəhəri 
daxil idi: Münhen, Ausburq, Lüdviqsburq, Haydelberq, Mayns, Frankfurt, Koblents, Köln, Brüssel, 
Paris, Versal, London, Amsterdam, Lion, Cenevrə, Bern, Sürix, Ulm və yenə də Münhen, burada 
uşaqlar zadəganların sarayları və musiqi akademiyalarında çalırdılar. Mosart dünyada tanınmış 
vunderkind olmuşdur. Həmin səyahət zamanı Mosart S-ur adlı ilk simfoniyasını, skripka və klavesin 
üçün sonataları yaratmışdır. Mosart 600-dək əsər yazmışdır. Onlar arasında operalar, simfoniyalar, 
konsertlər, kamera və ruhani xarakterli əsərlər vardır. Mosart ən məşhur bəstəkarlardan biridir. O, bir 
çox musiqiçiyə təsir göstərmişdir.

Lüdviq Van Bethoven (1770-1827)

Lüdviq Van Bethoven – dahi alman bəstəkarı, pianoçu, dirijor və 
Vyana Klassik Məktəbinin nümayəndəsi. O, 17 dekabr 1770-ci il tarixində 
flamand əslli saray musiqiçisinin ailəsində anadan olmuşdur. O, çalğı 
alətlərində çalmağı erkən öyrənmiş və məhz bu səbəbdən atası qərara 
gəlmişdir ki, ondan ikinci Mosartı “yaratsın”. O, oğlunu gecə-gündüz 
klavesində çox mürəkkəb çalışmaları ifa etməyə məcbur edirdi, lakin 
gənc Bethovenin ilk ictimai konsertləri atasının şöhrətpərəst ümidlərini 
doğrultmamış və onun uşağın virtuoz karyerasına qarşı marağı tezlikdə 
bitmişdir.

Bethoven erkən yaşlarında peşə yaradıcılığına başlayır – on üç 
yaşında o, saray orkestrinə klavesinist kimi qəbul olunmuşdur və orada 
ona daimi maaş verilirdi. Baxmayaraq ki, Bethoven Bonnda mühazirələrdə iştirak edirdi, o, sistematik 
təhsili ala bilməmiş – on bir yaşında məktəbi tərk etməyə məcbur olmuşdur. Buna baxmayaraq, o, 
çox savadlı insan olmuşdur, çünki daima özü üzərində işləmişdir. O, təbiətşünaslıq və fəlsəfə ilə 
maraqlanırdı. O, fransız və italyan dillərini öyrənmişdir, latın dilini də bilirdi. O, yunan yazıçı və 
filosoflarının əsərlərini, fars poeziyasını, onun müasiri olan alman şairləri – Şillerin, Klopştokun, 
Götenin yaradıcılığını yaxşı bilirdi. Şekspirin əsərlərindən parçaları əzbər bilirdi.
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Pyotr Çaykovski (1840-1893)

Pyotr Çaykovskinin yaradıcılığı bütün dünyada məşhurdur. 
Çaykovski böyük bəstəkar, dirijor, müəllim, ictimai xadim olmuşdur.

Çaykovski 80-dək musiqi əsərini yaratmışdır, onlar arasında 
on opera vardır: ən məşhuru “Yevgeni Onegin”, “Qaratoxmaq qadın” 
və üç balet: “Qu gölü”, “Yatmış gözəl”, “Şelkunçik”. Onların hamısı 
dünya musiqisinə böyük töhfə vermişdir. Çaykovski fortepiano və 
orkestr, skripka və orkestr üçün mükəmməl konsertlər, violonçel və 
orkestr üçün “Rokoko mövzusunda variasiyaları”, fortepiano üçün 
çoxsaylı əsər, yeddi simfoniya (o cümlədən, “Manfred” proqram 

simfoniyasını), dörd orkestr süitasını, proqram uvertüralarını yaratmışdır.

Sergey Prokofyev (1891-1953)

Sergey Prokofyev rus musiqisinin böyük fiqurlarından biridir. 
O, böyük novatordur, eyni zamanda rus klassik musiqi ənənələri ilə sıx 
əlaqədardır. O, demək olar ki, bütün janrlarda yazırdı: o, 8 opera, 7 balet, 
7 simfoniya, 9 instrumental konsert, o cümlədən, 5 fortepiano konserti, 
müxtəlif alətlər üçün 15-dən artıq sonata (fortepiano üçün 9), bir çox 
fortepiano pyesini, romansları, “Aleksandr Nevski” kantatasını, tamaşa 
və kinofilmlər üçün musiqini yaratmışdır. Onun yaradıcılığında eləcə də 
əhəmiyyətli yer uşaqlar üçün musiqiyə verilir.

Şarl-Kamil Sen-Sans (1835-1921)

Şarl-Kamil Sen-Sans - fransız bəstəkar, dirijor, orqanist və pianoçu, 
“Heyvanlar karnavalı”, “Danse Makab-Re”, “Rondo Kapriçiozo” və 3 
№-li simfoniya (orqan simfoniyası) kimi kompozisiyalarla məşhurdur. 
O, bütün janrlarda musiqini yazmışdır. O, 1860-1880-ci illərdə ən yaxşı 
bəstəkar adlandırılmışdır.

O, 9 oktyabr 1835-ci il tarixində Parisdə anadan olmuşdur. O, 
erkən yaşlarında xüsusi musiqi istedadını büruzə vermişdir. Beş yaşından 
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musiqi yazmağa başlamışdır. 7 yaşından harmoniyadan dərs alırdı, fortepianoda çalmağı öyrənirdi. 
O, tezliklə kompozisiyada öz gücünü sınamışdır. 1846-cı ildə onun konsert debütu triumfla keçmişdir, 
lakin o, sonradan ictimai çıxışlardan imtina etmiş və təhsilini Paris Konservatoriyasında kompozisiya 
və orqan sinfində davam etdirmişdir. 1855-ci ildə konservatoriyanı bitirdikdən sonra o, Sen-Meri 
məbədində orqanist vəzifəsində işləməyə başlamışdır. 3 il sonra o, Sen-Madlen məbədinə keçir 
və orada 1870-ci ilə qədər qalır. 1877-ci ildən ifaçı, dirijor, bəstəkar kimi, fəal fəaliyyətə başlayır. 
O, qatsrollarla Avropanı, Afrikanı, ABŞ-ı, Rusiyanı gəzmişdir. Onun təşəbbüsü ilə Parisdə “Milli 
Cəmiyyət” yaradılmışdır.

Leroy Anderson (1908-1975)

Amerika orkestr musiqisinin görkəmli bəstəkarı, dirijor, 
ictimai xadim. L. Andersonun musiqisi dünyada məşhurdur. ABŞ-
da, Ağ Evdə fəxri qonaqlarla görüş zamanı bəzən Andersonun 
musiqisi səslənir. O, həmçinin radio və televiziyada tez-tez səslənir.

Sulxan Tsintsadze (1925-1991)

Sulxan Tsintsadzenin musiqi karyerası 1940-cı illərdə 
Gürcüstan Dövlət Simli Kvartetində violonçel ilə başlamışdır. O, 
ilk kompozisiyasında gürcü xalq mahnısından istifadə etmiş və 
simli kvartet üçün miniatürlər toplusu şəklində buraxmışdır ki, bu 
da ona dərhal uğur qazandırmışdır. O, eləcə də bir neçə opera, balet, 
simfoniya və konsert yazmış, lakin onun ən seçilən əsərləri simli 
kvartet üçün yazılmış kompozisiyalar olmuşdur.

S. Tsintsadzenin musiqisinin miqyasları, öz folklorluluğuna 
baxmayaraq, dar milli hüdudlardan kənara çıxırdı. Bəstəkarın 
musiqisi janr rəngarəngliyi ilə seçilirdi (o, operaları, fortepiano, kino musiqisini və s. yaratmışdır), 
lakin onun yaradıcılığında yenə də simli kvartetlərə əhəmiyyətli yer verilirdi. O, özündən sonra 12 
simli kvarteti qoymuşdur.
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Qiorqi Tsabadze (1924-1986)

Qiorqi Tsabadze görkəmli gürcü bəstəkarı olmuşdur. Aşağıdakı 
mahnılar ona böyük məşhurluq qazandırmışdır: “Mtatsminda ayı”, “Tbilisi 
müxəmməsi”, “Küçə-küçə”, “Faytonçu” və sair. Bəstəkarın musiqili 
komediyaları, operettaları və müziklləri xüsusilə diqqətəlayiqdir. O, bu çətin 
janrın 20-dək əsərinin müəllifidir, bunlar aşağıdakılardır: “Sevgi barədə 
mahnı”, “Bizim tanışlarımız”, “Sevgi torunda”, “Kurkanın toyu”, “Yetim 
Gürcü”, “Metexinin kölgəsində”, “Möhtəşəm üçlük”, “İtalyan roman” və 
sair. Qeyd edilməlidir ki, Tsabadzenin özü öz mahnılarının misilsiz ifaçısı 

idi. O, eləcə də xor və dram əsərlərinin müəllifidir, onun musiqisi aşağıdakı filmlərdə səslənir: “Vera 
məhəlləsinin melodiyaları”, “Şən roman”, “Tamar adlı qadını qaçırıblar”.
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Linux proqramı barədə məlumat: 

LMMS, yəni Linux MultiMedia Studio

LMMS proqramı bizə motivləri yaratmaq, səsləri sintez etmək, səs nümunələrindən istifadə 
etmək imkanını verir. Proqram MIDI klaviatura dəstəyinə malikdir.

İstifadəçi monitorun ekranında LMMS proqramını buraxdığı zaman o, bu cür təsviri görəcəkdir:

Panelin hissələri (elementləri) nömrələnibdir. Hər bir elementin öz funksiyası vardır:

1. Əsas menyu bizə layihənin fayllarına, əlavələrinə və onlayn-sorğu kitabçasına daxil olmaq 
imkanını verir;

2. İnstrumentlər panelinin sol hissəsində iki sıra vardır:
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Yuxarı sıranın düymələri layihənin faylları ilə əlaqədardır (yeni layihəni yaradaq, mövcud 
olanı açaq, carini yadda saxlayaq və səsli fayla ünvanlayaq);

Aşağı sıranın düymələrinin təyinatı interfeysin əsas hissəsində müxtəlif pəncərələri ekrana 
çıxarmaq/bağlamaqdır.

3. İnstrumentlər panelinin sağ hissəsində kompozisiyanın idarə edilməsinin bəzi instrumentləri, 
məsələn, temp, taktın ölçüsü, saitlərin böyüklüyü, tonun yüksəkliyi və əsas vizualizasiya paneli 
təqdim edilib.

4. Yan panelinin altı düyməsi vardır. Onlardan istənilənə təsirin göstərilməsi müvafiq əlavənin 
qoşulma/söndürülmə vəziyyətinə keçirilməsinə səbəb olur.

Hər bir əlavə müəyyən növ məlumatı təsvir edir: Instrument plugins (instrumentlər), My projects 
(mənim layihələrim), My samples (mənim nümunələrim), My presets (mənim tənzimlənməm), My 
home (mənim evim), My computer (mənim kompüterim) - bütün yuxarıda qeyd edilənlər kompozisiya 
yaradılarkən istifadəçinin sərəncamındadır.

LMMS monitorda olduğu zaman dörd pəncərə açılır:

•	 Song-Editor (mahnı redaktoru) - burada kompozisiyanı yaratmaq mümkündür.

•	 Beat+Bassline Editor (addımların redaktoru) - burada dramlar (ritm) yaradılır.

•	 FX-Mixer (FX mikşeri) - səs mikşeridir, burada hər bir kanalın səslənməsi tənzimlənir. 
Onun əlavə pəncərəsi vardır, burada xüsusi effektləri əlavə etmək və onları qarşılıqlı 
şəkildə əlaqələndirmək mümkündür.
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Proqramdan istifadə edilmənin təlimatı

Ekranda LMMS proqramının paneli açıldıqdan sonra sol tərəfdəki düyməyə tıklayaq, bu da 
sempl-lərin siyahısını açacaqdır. Seçərək iki dəfə tıklayacağıq, bundan sonra panelin sol bucağında 
arzuolunan semple açılacaqdır.

Arzuolunan sempl-i qoşmaq üçün 1 qoşma düyməsinə basaq. Oradaca 2 söndürmə düyməsi 
vardır.

Bu paneldə aşağıdakı düymələr qeyd edilib: qoşma (soldan birinci), söndürmə (soldan 
dördüncü), bitlaynı əlavə etmə (beşinci).
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Arzuolunmayan SEMPL-in silinməsi üçün oradaca silmə düyməsi də vardır.

Project menu+import-a tıklamaqla digər sempl-i salmaq və onun müddətini də artırmaq 
mümkündür.

Sempl-in səslənməsinin müddətini artırmaq üçün sadə hərəkəti yerinə yetirməli olacağıq - əli 
buraxmayaraq kursoru çəkməliyik.
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SEMPL-i necə yaratmalıyıq

My Computer-ə daxil olun və C:\Program Files (x86)\LMMS\data\sample seçin.

Sample-yə daxil olarkən yeni qovluğu yaradın.

Aşağıda yerləşdirilmiş sxemlərə diqqət yetirin və ardıcıl olaraq konkret göstərişləri yerinə 
yetirin:
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MUSİQİ TERMİNLƏRİNİN LÜĞƏTİ

Aranjiman (təkrar işlənmə) – musiqi kompozisiyasının digər ifaçılar tərkibi üçün uyğunlaşdırılması.

Assai (assai) – olduqca, kifayət qədər, çox.

Attacca (attakka) – birləşdir. Hər hansı bir hissədən sonra göstərilir, bu da fasiləsiz ifa deməkdir.

A tempo (a tempo) - əvvəlki tempdə. İlkin tempin qayıtması.

Bel canto (bel kanto) – gözəl mahnı. 1. İtaliya operası ilə əlaqədar olan mahnı oxumaq manerası, 
hansı üçün texniki təkmilləşmə və səsyaranma gözəlliyi səciyyəvidir.

Beat (ingiliscə) – ritmik pulsasiya, ritmik aksentləşdirmə.

Qamma, səslər sırası – hər hansı bir lad sisteminə mənsub olan və müəyyən edilmiş sıraya uyğun 
olaraq yerləşdirilmiş (yüksələn və enən hərəkət təqdirində, qayda olaraq, qamma şəklində) səslərin 
toplusu.

Xarici takt – musiqi əsərinin zəif vaxtda başlanması.

Açar – not sisteminin başlanğıcında yazılmış işarə, həmin işarə növbəti not yazısının yüksəklik 
baxımından yerləşməsini (məsələn, bas, skripka, alt və s.) müəyyən edir.

Xor – dörd partiyaya (sopranolar, altlar, tenorlar və baslar) bölünmüş müğənnilər ansamblı.

Da capo (da kapo) – “yenidən”; pyesin və ya əsərin bir hissəsinin yenidən təkrarlanmasına göstəriş; 
qısaldılmış şəkildə D.C.

Dal segno (dal senyo) - “işarədən təkrarlama”; işarədən fraqmentin yenidən təkrar edilməsinə 
göstəriş; qısaldılmış şəkildə D.S.

İşlənmə - musiqi ideyasının mövzuların fraqmentlərinin ayrılması, tonallıqların dəyişdirilməsi, 
sekvensiya edilməsi və digər inkişaf etdirmə üsullarından istifadə edilməsi yolu ilə inkişaf etdirilməsi. 
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Eləcə də sonata formasının ikinci, inkişaf edən hissəsi işlənmə adlanır.

Rallentando (rallentando) - tempin qeyd edilməsi: tədricən yavaşlamaqla. 

Decrescendo (dekreşendo) - dinamik işarə: səsin gücünün tədricən azalması.

Diapazon - səsin, alətin səslənməsinin həcmi.

Diatonika - oktava çərçivəsində yedditonlu səslər sırası, hansının alterasiya edilmiş tonları yoxdur.

Divisi (divizi) - ansamblın iştirakıçıları üçün ifa ediləcək partiyanın səslərində bölünmə barədə 
göstəriş.

Diyez və dubl-diyez - tonun yarım və ya bütöv ton ilə yüksəlməsinə işarə edən işarələr.

Diminuendo (diminuendo) - səslənmənin tədricən zəifləməsi, eyni dekreşendo.

Diplipito - iki müxtəlif ölçülü və quruluşlu, üstünə dəri çəkilmiş qab şəklində gürcü zərb çalğı aləti.

Diskant - 1) 12-15-ci əsrlərdə çoxsəslilik növü; 2) xorda ən yüksək səs.

Dissonans - qeyri-xoşsəslilik. Dissonans bir çox hallarda konsonansda dayandırılır. Dissonans, 
konsonans kimi, tarixən dəyişkən anlayışdır.

Elektron musiqi – musiqi, hansının səslənən materialı sintezatorun köməyi ilə yaradılmışdır.

Enharmonizm – bərabər temperatur şəraitində eyni səsin müxtəlif üsullarla yazılması: məsələn, la 
diyez və si bemol.

Variasiya – kompozisiya üsulu, hansı zamanı ilk olaraq ifadə edilmiş material təkrar olunduğu zaman 
dəyişikliklərə məruz qalır.

Vivace (vivaçe) – canlı, sürətlə, tempi qeyd edən termin.

Vokaliz – 1) sait səslərində oxumaq (vokal çalışması); 2) səs (sözsüz) və müşayiət üçün əsər.

İmitasiya – polifonik fakturanın müxtəlif səslərində musiqi fikrinin dəqiq və ya qismən dəyişdirilmiş 
təkrarlanması.

İnterval – iki ton arasında musiqi və riyazi (akustik) məsafə. İnterval melodik ola bilər, həmin zaman 
tonlar ardıcıl və harmonik olaraq açılır, tonlar eyni zamanda səslənir.

Cantabile (kantabile) – ifanın oxunan, düzgün üslubu.

Kantilena – lirik, oxunan xarakterli vokal və ya instrumental melodiya.
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Cantus firmus (latınca) (kantus firmus) – polifonik kompozisiyanın dayağı olan aparıcı melodiya.

Cantus planus (latınca) (kantus planus) – qriqoryan xoralı üçün səciyyəvi olan ritmik olaraq sakit 
birsəsli mahnı.

Konsonans – iki və ya artıq tonun xoşsəsli səslənməsi. Konsonansın konsepsiyası müxtəlif dövrün 
və üslublu musiqisində dəyişirdi.

Kontralto – registr baxımından ən aşağı qadın səsi.

Kontrapunkt – bir neçə müstəqil səsin eyni zamanda birləşməsi. Geniş mənada, kontrapunkt 
polifoniya ilə eyni termindir.

Kontrafaqot – adi faqotdan bir oktava ilə aşağıda çalan böyük faqot.

Kontrtenor – kişinin çox yüksək səsi (tenordan yüksək).

Crescendo (kreşendo) – dinamikanın qeyd edilməsi: səsin yüksəkliyinin yavaş-yavaş güclənməsi.

Koça – qədim gürcü rəqsi. Çömbəlməklə ilə rəqsdir (S. S. Orbeliani).

Krakovyak – Krakov sakinlərinin rəqsi, milli Polşa rəqslərindən biri.

Krimançuli – Qərbi Gürcüstanın (Quriya, Acariya) çoxsəsli xalq mahnılarının melodik sıçrayışlar, 
ornamentika ilə zəngin olan yuxarı səsi.

Krini – yüksək, variasiya olunmuş səsin gürcü adı.

Leytmotiv – melodik, ritmik, harmonik motiv, həmin motiv personaj, zaman və hərəkətin yeri ilə 
assosiasiya olunur. Leytmotiv texnikasından R. Vaqner öz operalarında istifadə edirdi.

Lekuri – ikipaylı ölçüdə sürətli, temperamentli ləzgi xalq rəqsi, onu solist kişi, eləcə də qadın və kişi 
cütlüyü ifa edir.

Lendler – Almaniya və Avstriyada yayılmış cütlüklərin üçpaylı ölçüdə dairəvi xalq rəqsi.

Lento (lento) – tempin qeyd edilməsi: yavaş.

Major və minor - terminlərindən aşağıdakı məqsədlərlə istifadə edilir: 1) müəyyən intervalların 
dərəcəsini müəyyən etmək üçün, məsələn, tersiya major, və ya böyük (do-mi) və minor, və ya kiçik 
(do-mi-bemol) ola bilər; 2) iki əsas növün üçsəslilərini qeyd edərkən: birinci tersiyası major olan 
üçsəslilik - majordur (do-mi-sol), kökü minor tersiyası olan üçsəslilik isə - minordur (do-mi-bemol-
sol); 3) 1700 il sonra Avropa musiqisində iki ən yayılmış səslər sırasını qeyd etmək üçün - major 
(böyük tersiya ilə I və III pillələri arasında) və minor (kiçik tersiya ilə I və III pillələri arasında).
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Mazurka - 1. Polşada, Mazoviyada yaşayan mazurların rəqsi. 2. Bu rəqs formasında musiqi əsəri 
(Şopenin mazurkaları).

Manual - orqan və klavesinin klaviaturası.

Marcato (markato) - ifadəliliyin qeyd edilməsi: vurğulamaqla, ayırmaqla.

Melodiya - bir səsdə ifadə edilmiş və müəyyən yüksəklik və ritmik konturları olan musiqi fikri.

Meno (meno) - “daha az”; meno mosso (meno mosso) - tempin qeyd edilməsi: daha az sürət ilə.

Menuet - üçpaylıq ölçüdə fransız rəqsi.

Moderato (moderato) - tempin qeyd edilməsi: mülayim olaraq, andante ilə allegro arasında.

Modulyasiya - major-minor sistemində tonallığın dəyişdirilməsi.

Molto (molto) - çox; tempin qeyd edilməsi: molto adagio - çox yavaş.

Monodiya - akkompanementsiz solo və ya birsəsli xor mahnısı.

Motiv - qısa melodik-ritmik fiqur, musiqi əsərinin formasının ən kiçik müstəqil vahidi.

Çağırış - xor mahnısının başlanğıcı, hansını çağırışı deyən və ya kiçik müğənnilər qrupu ifa edir, 
bundan sonra isə mahnıya bütün xor qoşulur.

Nadi - gürcü əmək mahnısı, hansını cəhrənin yanında ipəyirmə zamanı ifa edirdilər.

Perpetuum mobile (perpetum mobile) (latınca “daimi hərəkət”): əvvəlindən sonuna qədər sürətli, 
fasiləsiz, ritmik hərəkət üzərində qurulmuş pyes.

Pianissimo (pianissimo) - çox sakit; qısa şəkildə: pp.

Piano (piano) - sakit; qısa şəkildə: p.

Piu (pyu) - daha çox; piu allegro - tempin qeyd edilməsi: daha sürətli.

Pizzicato (pitsikato) - çimdiklə: simli çalğı alətlərində ifa üsulu.

Portamento (portamento) - melodiyanın oxunaqlı olaraq xüsusi ifa tərzi.

Portato (portato) - legato ilə staccato arasındakı ifa növü.

Ritm - zamanda musiqinin təşkil edilməsi; konkret olaraq - səslərin uzunluqlarının ardıcıllığı.

Rokoko - 18-ci əsrin birinci yarısının bədii istiqaməti, hansı ki, əsasən memarlıqda inkişaf etmişdir. 
Musiqidə onun üçün ornamental motivlərin bolluğu, melodik xətlərin iklikantlığı səciyyəvidir.
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Üçpaylı metr, ölçü - ölçü, hansı üçün hər bir taktda (3/4, 3/2) bir güclü və iki zəif payın olması 
tipikdir.

Not sistemi - not yazısında beş üfüqi xəttin toplusu.

Sinkopa - aksentin güclü paydan zəif paya keçirilməsi.

Sintezator - elektron musiqi aləti.

Skertso - sözbəsöz zarafat. Sürətli tempdə olan pyes və ya dövrün bir hissəsi.

Staccato (stakkato) - qırıq-qırıq. Səsin əldə edilmə tərzi. 

Mövzu - musiqi əsərinin əsas musiqi fikri; əksər hallarda bu termindən fuqanın əsas mövzusunu, 
eləcə də sonata formalı əsas partiyanı qeyd etmək üçün istifadə edilir.

Tembr - insan səsinin və ya alətin spesifik rəngi.

Temp - musiqinin hərəkət sürəti.

Tenor - 1) dördsəsli sırada aşağıdan ikinci partiya; 2) kişinin yüksək mahnı səsi.

İfadə - melodiyanın fraqmenti, hansı ki, öz təyinatı ilə nitq cümləsinə bərabərləşir.

Xromatizm - ladın diatonik pillələrinin yarımton ilə dəyişdirilməsi.

Çonqur - gürcü çimdikli çalğı aləti.

Çuniri - gürcü xalq yaylı çalğı aləti, Svanetidə yayılmışdır.

Səs – 1) insanın səs tellərinin çıxardığı səs; 2) instrumental və ya vokal əsərin melodik xətti və ya 
konkret əsərin fakturasının bir hissəsi.

Caz – 20-ci əsrin musiqi üslubu, ABŞ-da yaranmışdır; cazın əsası zəncilərin xalq musiqi yaradıcılığının 
improvizasiyalı formalarıdır.

Giocoso (cokozo) – rahat, işvəli. İfadəlilik əlaməti.
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NOTLAR NÜSXƏSİ

mu
s

i
ka

249

danarTi

xalxuri

cangala da gogona

II klasi

m. daviTaSvili

mananas simRera
teqsti p. gruzinski

mu
s

i
ka

250

danarTimu
s

i
ka

250

danarTi

mu
s

i
ka

250

danarTi

M. Davitaşvili
MANANA MAHNISI

Mətn: P. Qruzinski
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251

danarTi
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252

danarTi
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253

danarTi
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254

danarTi
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mu
s
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ka

255

danarTi
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mu
s

i
ka

256

danarTi

g. cabaZe

ana-bana
Q. Tsabadze

ANA-BANA
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257

danarTi
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258

danarTi
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259

danarTi



112

mu
s

i
ka

260

danarTi
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mu
s

i
ka

261

danarTi

l. iaSvili

komSi, komSi, komara

teqsti: n. CaCava

L. İaşvili

Mətn: N. Çaçava

KOMŞİ, KOMŞİ, KOMARA
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mu
s
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262

danarTi
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mu
s
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ka

263

danarTi
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mu
s
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ka

264

danarTi

m. oTiaSvili

noe babus kidobani
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mu
s

i
ka

285

danarTi

l. beThoveni

zazuna
L. Bethoven

DAĞSİÇANI
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mu
s

i
ka

293

danarTi

g. cabaZe

saaTi

teqsti: d. gviSiani

Q. Tsabadze

SAAT

Mətn: D. Qvişiani
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294

danarTi
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mu
s
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ka

295

danarTi
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mu
s

i
ka

297

danarTi

v. gokieli

wiTelqudas simRera
V. Qokieli

QIRMIZI PAPAĞIN MAHNISI
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298

danarTi
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299

danarTi
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ka

303

danarTi

m. aroSiZe

kanfetebis Tovli
M. Aroşidze

KONFETLƏR QARI
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305

danarTi

a. basilaia

cisartyelebi

teqsti: a. gelovani

mu
s

i
ka

305

danarTi

a. basilaia

cisartyelebi

teqsti: a. gelovani

mu
s
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306

danarTi

mu
s
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danarTimu
s

i
ka

306

danarTi

A. Basilaia
GÖY QURŞAQLARI

Mətn: A. Qelovani
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307

danarTi

mu
s
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306

danarTi
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308

danarTi
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310

danarTi

g. gordeziani 

ra dila Tendeba

s. cincaZe

simRera Sav kataze

teqsti: p. gruzinski

mu
s

i
ka

311

danarTi

A. Tsintsadze

Mətn: P. Qruzinski

QARA PİŞİK BARƏDƏ MAHNI
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312

danarTi
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mu
s
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ka

310

danarTi

g. gordeziani 

ra dila Tendeba

s. cincaZe

simRera Sav kataze

teqsti: p. gruzinski

Q. Qordeziani
NECƏ SƏHƏR AÇILIR
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mu
s

i
ka

320

danarTi

r. laRiZe

valsi kinofilmidan „yvavili Tovlze~

mu
s

i
ka

321

danarTi

mu
s

i
ka

321

danarTi

R. Lağidze
“QARDA ÇİÇƏK” KİNOFİLMİNDƏN VALS



132

mu
s

i
ka

322

danarTi
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s
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323

danarTi
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346

danarTi

i. boboxiZe

fifqebi
leqsi: g. WiWinaZe

İ. Boboxidze

Şeir: Q. Çiçinadze

QAR DƏNƏCİKLƏRİ
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347

danarTi




