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Turinys  

Jūsų programinės įrangos diegimas ir licencijavimas 

Kaip ji veikia? 4 p. 
1 pav. Atkūrimo ekranas 4a p. 

2 pav. Redagavimo ekranas 4b p. 

OM-PC pristatymas 5 p. 
Greitas paleidimas: 5 p. 
Projekto paleidimas 5 p. 
Dainos pasirinkimas 6 p. 

Play Screen (atkūrimo ekrano) paaiškinimas: 6 p. 
Atkūrimo ekrano įrankių juosta 6 p. 
Projekto juosta 7 p. 
Dainos juosta 7 p. 
Play (atkūrimo), Edit (redagavimo), Reset (nustatymo į 
pradinę padėtį) ir Mute (nutildymo) mygtukai 7 p. 
Spalvotų spindulių taškai 8 p. 

Garso įrašo reguliavimas 8 p. 

Edit Screen (redagavimo ekrano) 
paaiškinimas: 8 p. 
Redagavimo ekrano įrankių juosta 8 p. 
Play (atkūrimo), Edit (redagavimo), Reset (nustatymo į 
pradinę padėtį) ir Mute (nutildymo) mygtukai 12 p. 
Projekto juosta 12 p. 
Dainos juosta 13 p. 
Spindulio nustatymo lentelė 13 p. 
Wave Event Editor (garso įvykio nustatymas) 14 p. 
Note Event Editor (gaidos įvykio nustatymas) 15 p. 
Data Entry (duomenų įvestis) ir Edit Bar (redagavimo 
juosta) 16 p. 
Įvykių lentelė 17 p. 

Redagavimas: 18 p. 
Garso failų įkėlimas, redagavimas ir priskyrimas 18 p. 
Gaidų ir instrumentų pasirinkimas, bei priskyrimas 20 p. 
Kelių instrumentų ir midi kanalų naudojimas 21 p. 
Spindulio paleidimas 22 p. 
Priešingų spindulių sukūrimas 23 p. 
Spindulių kopijavimas 23 p. 
Configure Song (dainos konfigūravimo) ir Beam 
Settings (spindulio nustatymų) meniu 24 p. 
Spindulių tipas 25 p. 
Atvaizdo valdymas  25 - 30 p. 
Vaizdo įrašas 31 p. 
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Programinės įrangos diegimas (jeigu neatliekamas „OptiMusic“ inžinieriaus) 
 
Įjunkite AK su „Windows“ operacine sistema, tada paleiskite „Windows Explorer“. Įstatykite 
„OptiMusic Sessions“ kompaktinę plokštelę į kompiuterio kompaktinio disko leistuvą. 
Nukopijuokite “OMPC1” katalogą iš kompaktinės plokštelė į C diską. Paspauskite dešinį pelės 
klavišą ant C:\OMPC1 piktogramos ir pasirinkite “Create Shortcut” (sukurti nuorodą). Perkelkite 
naują piktogramą į darbalaukį, uždarykite „Windows Explorer“. Du kartus paspauskite naują 
darbalaukio piktogramą „Shortcut to OMPC.exe“. Atsiras toliau pateiktas langas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Programinę įrangą galite paleisti paspausdami Continue (tęsti), tačiau turėsite programinę 

įrangą užregistruoti susisiekdami su „OptiMusic“ kaip galima greičiau, kad gautumėte 

Activation Code (aktyvavimo kodą). 
 
 
 

 

Programinės įrangos licencijavimas (jeigu neatliktas OM inžinieriaus) 

 

Tam, kad licencijuotumėte programinę įrangą, jums reikės jūsų kompiuterio Key Code (kodo), 
kompaktinės plokštelės Serial Number (serijinio Nr.) ir jūsų vardo ir adreso. Tai užtikrins 
„OptiMusic“ naujinimą ir naujausios programinės versijos naudojimą. 
 
 
 

 

Serijinis Nr. ___________________ 
 
 
 

Kodas ___________________ 
 
 
 

Aktyvavimo kodas ___________________ 
 
 
 

Svarbi pastaba  
Draudžiamas programinės įrangos kopijavimas be leidimo!  

Šiam produktui suteikiama viena licencija - jo komponentai negali būti atskirti ir naudojami daugiau 

nei viename kompiuteryje. Pasiliekamos visos teisės į edukacinę medžiagą ir garso failus. 
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Sveiki atvykus į „OptiMusic“ ir OMPC pasaulį! 
 
 
 
 
 

Sveikiname! 
 
Sveikiname! Jūs tapote pačios novatoriškiausios pasaulyje šviesos vertimo garsu sistemos 
savininku! „OptiMusic“ leidžia jums sukurti interaktyvią muzikinę aplinką, kuri yra prieinama 
visiems, nepriklausomi nuo amžiaus arba gabumų. 
 
 
 

Kaip ji veikia? 
 
„OptiMusic“ yra tiesiog virtualus šviesos jungiklis. Žemyn nukreipti spalvotos šviesos spinduliai 
yra aiškiai naudotojo matomas atskaitos taškas. Kai spindulys nutraukiamas arba sutrikdomas, 
sukuriamas signalas, kuris įjungia iš anksto nustatytą įvykį. 

 

Spinduliai gali veikti dviem režimais: Įprastu ir atvirkščiu: 
 
 
 

Įprastas režimas  Atvirkščias režimas 
Šviesos šaltinis 

 
Jutiklis 

 
 
 

Išeinanti Atspindėta  
šviesa šviesa 

 
Blokavimas  

Šviesa sukuria 
Atspindintis paviršius signalą  

Nesukuriamas Sukuriamas signalas 
signalas Įtvirtintas atspindintis 

Nėra signalo paviršius 
 
 
Įprastas režimas naudoja rankinius reflektorius pvz., lazdeles, pirštines, kad įjungtų signalą. 
Signalas įsijungs kai reflektorius atsiranda spindulio kelyje ir išsijungia, kai reflektorius yra 
pašalinamas. 
 
Atvirkščias režimas naudoja grindų arba paviršiaus reflektorius, kad spindulys būtų 
įjungiamas rankomis ir (arba) kūno judesiais. Atkūrimas įsijungs, kai atspindintis paviršius yra 
užblokuotas. Išsijungs, kai spindulys vėl atsispindės nuo atspindinčio paviršiaus. 
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OM-PC pristatymas 

 

OM-PC programinė įranga gali valdyti 1–32 „OptiBeam“.  
Programinė įranga sukurta taip, kad būtų lengvai prieinama tiek naudotojams, turintiems 
nedidelę AK naudojimo patirtį, tiek ir turintiems didelę naudojimo patirtį. AK pelė yra visa tai 
ko reikia atlikti daugumai funkcijų: nuo dainų pasirinkimo iki spindulių sekos reguliavimo. 
Kompiuterio klaviatūra naudojama tik naujo projekto dainos arba spindulio pavadinimo 
įrašymui. 
 
Programinę įrangą sudaro tik du ekranai: 
 

Play Screen (atkūrimo ekranas)  
Atkūrimo ekrano paskirtis yra paleisti suprogramuotus projektus, kuriuose yra dainų grupės ir 
atkurti jas naudojantis spinduliais. 
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Edit Screen (redagavimo ekranas)  
Redagavimo ekrano paskirtis yra spindulių turinio peržiūrėjimas, esamų dainų ir projektų 
redagavimas, bei naujų programavimas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dainos  
Tai yra spindulio programai arba nustatymui suteiktas pavadinimas. 
Kai gaidos arba įvykiai priskiriami skirtingiems spinduliams, programa išsaugoma kaip daina. 
Kiekvienos Song title (dainos pavadinimas), pvz., „Do Re Me Piano, siunčia garsus tiesiai į 
spindulius. Pasirinkus dainą, spinduliai yra paruošti dainos atkūrimui. 

 

Projektai  
Tai yra dainų grupei suteiktas pavadinimas. 
Dainos yra grupuojamos pagal Project Titles (projekto pavadinimus), pvz., „Sessions Volume 
1“ (sesijos rinkinys Nr. 1). Kai paleidžiate projektą, bus automatiškai paleistos visos projekte 
esančios dainos. Viename projekte galima išsaugoti iki 64 dainų. 

 

Kai pradedate kurti savo dainas, galite jas grupuoti naudodami savo projekto pavadinimus, 
pvz., naudodami klasės arba sesijos pavadinimą, atskirų naudotojų vardus arba pagal atlikėjo 
pavadinimą, t. .y. „Jingle Bells“ gali būti išsaugoti „Christmas Show“ (kalėdinio šou) projekte. 
Projektai yra naudingas būdas organizuoti dainų grupes norima tvarka, kad sesijos metu jos 
būtų lengvai pasiekiamos. 
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Greitas paleidimas 

 

Paleidus programinę įrangą, bus rodomas vienas iš dviejų ekranų, Play Screen (atkūrimo 
ekranas).  
(žr. 1 pav.) 

 

Projekto paleidimas 

 

Pirmiausia turite paleisti projektą. (jau gali būti nustatytas automatinis projekto paleidimas). 
Norėdami paleisti projektą, tiesiog pilkoje įrankių meniu juostoje, esančios ekrano viršuje, 
paspauskite Project (projektas). Atsiradusiame išskleidžiamame meniu paspauskite Load 
Project (įkelti projektą). Atsidarys katalogas, kuriame yra visi galimi projektai (.prj failai). 
Tiesiog paspauskite norimą projektą ir pasirinkite Open (atidaryti).  
Dainos pasirinkimas 

 

1. Paleidus projektą atkūrimo ekrane, Song 1 (1 daina) bus parengta atkūrimui. Norėdami 
pasirinkti kitą dainą iš sąrašo, tiesiog paspauskite Song Scroll (dainos perslinkimo) mygtuką 
Song Bar (dainos juostoje) (1 pav.). Norėdami perslinkti dainų sąrašą į viršų, paspauskite 
kairį pelės mygtuką, į apačią - dešinį.  

 
2. Visos paleistame projekte esančios dainos yra įkeltos ir paruoštos atkūrimui.  
 
3. Patikrinkite spalvotų spindulių vietas ekrane, kad įsitikintumėte ar reikia balto grindų 

reflektoriaus (atvirkščias režimas). Jeigu spalvotų spinduliai neturi baltų centrų, yra įjungtas 
įprastas režimas ir sistema pasiruošusi atkurti naudojant atspindinčias lazdeles ir pirštines. 
Norėdami atlikti pakeitimus šiam atkūrimo režimui, žr. 23 p. pateiktą skyrelį Atvirkščių 
spindulių sukūrimas.  

 
4. Visos iš anksto užprogramuotos dainos gali būti atkuriamos atkūrimo ekrane. Norėdami 

matyti kiekvienam spinduliui priskirtas gaidas arba įvykius, keisti dainas arba sukurti naujas 
dainas, paspauskite Edit (reguliavimo) mygtuką, kad pereitumėte į Edit Screen (redagavimo 
ekraną).  

 

Play Screen (atkūrimo ekrano) paaiškinimas  
Atkūrimo ekrane naudotojas gali paleisti suprogramuotus projektus ir pasirinkti dainas, 
paruoštas atkurti naudojant spindulius. Garso reguliavimas atliekamas šiame ekrane. (žr. 1 
pav.) 

 

Atkūrimo ekrano įrankių juosta  
Atkūrimo ekrano įrankių juostoje yra penkios pagrindinės antraštės: Projects (projektai), Songs 
(dainos), Beams (spinduliai), Input (įvestis) & Exit (išeiti). Funkcijos, kurias galite pasiekti iš 
atkūrimo ekrano: 
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1. Projektų įkėlimas  
Projektai gali būti įkelti iš atkūrimo arba redagavimo ekranų. Tiesiog įrankių juostos meniu 
paspauskite Projects (projektai). Atsiras išskleidžiamas meniu. 
 

Paspauskite Load Project (įkelti projektą). Atsidarys projekto katalogas. 
Paspauskite norimą projektą (.prj failas), tada paspauskite Open 
(atidaryti). Ekrane bus rodomas naujas projektas ir jo dainų sąrašas. 

 
Esamo projekto Edit (redaguoti) ir Save (įrašyti) parinktys, taip pat Create 
(sukūrimas) naujo projekto gali būti pasirinktas tik redagavimo ekrano 
projekto meniu (žr. 9 p.) 

1.1 pav. Projekto meniu 
 

2. Dainų įkėlimas  
Atsiminkite: ši parinktis naudinga tik perkeliant atskirai įrašytas dainas į skirtingus projektus.  
Tiesiog įrankių juostos meniu paspauskite Songs (dainos). Atsiras išskleidžiamas meniu. 
 
Išskleidžiamame meniu pasirinkite Load Song (įkelti dainą). Atsiras pranešimas, klausiantis ar 
norite Replace (pakeisti) esamą dainą ar įkelti dainą į next free location (tolimesnę laisvą 
vietą), t. y. į esamo projekto dainų sąrašo galą. 
 
 
 
 
 
 

Pasirinkus norimą parinktį, atsidarys katalogas, kuriame yra išsaugoti visi 
dainų pavadinimai. Paspauskite norimos dainos pavadinimą, tada paspauskite 
Open (atidaryti), kad įkeltumėte šią dainą į esamą įkeltą projektą. 

 
1.2 pav. Dainos meniu 

 
 
 
 
Jeigu daina, kurią norite įkelti nebuvo išsaugota atskirai, gali reikėti atidaryti projektą, kuriame 
ji yra ir išsaugoti dainą atskirai. Plačiau apie tai žr.  ‘Save Song’ (dainos išsaugojimo) 
instrukcijas (11 p.) 
 
Esamų dainų Edit (redaguoti) ir Save (įrašyti) parinktys, taip pat Create (sukūrimas) naujų 
dainų gali būti pasirinktas tik redagavimo ekrano Songs (dainų) meniu (žr. 9 p.) 
 
3.Beams (spinduliai) - šis įrankių juostos meniu pasiekiamas tik iš redagavimo ekrano. (žr. 
11 p.) 
 
4.Input (įvestis) – šį įrankių juostos meniu taip pat galima pasirinkti šiame puslapyje. 
Plačiau žr. Edit (redagavimo) įrankių juostą (12 p.). 
 
5.Exit (išeiti) – Šis meniu leidžia išjungti programą. Jį paspaudus atsiras įspėjimas. Turite 
patvirtinti savo pasirinkimą: norėdami išjungti, paspauskite Ok (gerai) kitu atveju Cancel 

(atšaukti). Atsiminkite: paspaudus X, esantį dešiniajame viršutiniame atkūrimo ekrano kampe, 

taip pat galite išjungti programą. 
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Projekto pavadinimo juosta - šioje juostoje rodomas esamo paleisto projekto 
pavadinimas. 

 

Dainos atkūrimo juosta - šioje juostoje rodomas atkuriamos dainos pavadinimas. 
Žemiau jos rodomas tolimesnių keturių dainų, esančių projekte, pavadinimai. Paspaudus 
perslinkimo mygtuką perslenkamas projekto dainų sąrašą. (paspaudus kairį pelės mygtuką 
perslenka į viršų, dešinį pelės mygtuką perslenka žemyn. Žr. dainos pasirinkimą 6 p.). 
 

Play (atkūrimo), Edit (redagavimo), Reset (nustatymo į pradinę padėtį) 
ir Mute (nutildymo) mygtukai 
 

Play (atkūrimas) – atkūrimo ekrane neatlieka jokios funkcijos.  
(norėdami iš redagavimo ekrano pereiti į atkūrimo ekraną, paspauskite šį mygtuką) 

Edit (redagavimas) – paspauskite šį mygtuką, kai norite pereiti į redagavimo ekraną. 
Reset Beams (spindulių nustatymas į pradinę padėtį) – šis mygtukas atstato visus 
spindulius į jų pradinę seką. Pvz., jeigu kas nors praleidžia savo vietą atkuriant melodiją 
naudojant spindulius, tai paspaudus šį mygtuką, visi spinduliai bus perstatyti į sekos pradžią, t. 
y. nuo įvykio Nr. 1. 
Mute (nutildymas) – kai spinduliai nutildomi, nutildymo mygtukas pradeda mirksėti 
raudonai. Spinduliai bus automatiškai nutildyti, jeigu yra spindulių, naudojamų atvirkštiniame 
režime, bet nėra grindų reflektorių arba kai spinduliai naudojami įprastame režime, o 
reflektoriai buvo palikti spindulio kelyje (žr. 23 p.). Norėdami išjungti nutildymą, paspauskite 
mygtuką Mute (nutildyti). Dėdami reflektorius atvirkštiems spinduliams arba nuimdami 
nenorimus reflektorius nuo įprastų spindulių, taip pat įjungs sistemos garsą. (žr. automatinį 
dainos garso nutildymą 24 p.). 
Play (atkūrimo), Edit (redagavimo), Reset (nustatymo į pradinę padėtį) ir Mute (nutildymo) 
mygtukai turi tokias pačias funkcijas redagavimo ekrane (12 p.). 

 

Spalvotų spindulių taškai 
 
Spalvoti taškai nurodo „OptiMusic“ prožektorius. Jie yra sunumeruoti 1–32. 
 
Jeigu turite licenciją 8 arba 16 spindulių, naudosite 1–8 arba 1–16 spindulius, kaip numatyta 
jūsų sistemoje. 
 
Kiekvienas spalvotas spindulys gali atkurti garsą, kuriam jis yra suprogramuotas. Tiesiog 
paspauskite spindulį, kad išgirstumėte jam priskirtą garsą. Jeigu spinduliui priskirta daugiau 
kaip viena gaida arba įvykis, garsus girdėsite iš eilės po įjungimo. 
 
Spinduliai 1, 2 ir 6, pateikti 1 pav. rodo spindulius naudojamus įprastame režime. Naudotojas 
laiko arba dėvi atspindinčias lazdeles arba pirštines ir groja spinduliais. Daugeliui iš anksto 
užprogramuotų dainų, spinduliai bus rodomi taip pat. 
 
Spinduliai 3 ir 4 1 pav. turi baltus apskritimus centre. Tai yra priminimas, kad šie spinduliai 
grojami atvirkštiniame režime ir ant grindų (arba paviršiaus) reikia padėti reflektorius. Dabar 
spinduliai veiks, kai rankos arba kūnas groja spinduliais, uždengdamas į reflektorių krintančią 
šviesą. 
(Spindulių programavimo instrukcijos pateiktos skyriuje atvirkštinis režimas , žr. 23 p.) 
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Schemoje 9–32 spinduliai yra pilkos spalvos, nesukonfigūruotų spindulių pavyzdys – juose kol 
kas nėra gaidų arba įvykių. (Norėdami sukonfigūruoti pilką spindulį – žr. Auto-colour 
(automatinės spalvos), esantį Configure Song and Beam Settings (dainos konfigūravimo ir 
spindulio nustatymo) meniu, esantį 24 p.) 
 

Garso reguliavimas 
 
Audio Mixer (garso reguliavimas) yra ekrane esantis garso valdymas. Norėdami reguliuoti bet 

kurios iš toliau pateiktų funkcijų garsą, tiesiog laikykite nuspaudę kairį pelės mygtuką ir 

traukite mygtukus į viršų arba apačią. 
 
Wav Garso failo garso lygis Mic Mikrofono įėjimo garso lygis 

Midi 
Midi (muzikos instrumentų skaitmeninės 
sąsajos) gaidos garso lygis Line Išorinės įvesties garso lygis 

CD 
Kompaktinės plokštelės grotuvo garso 
lygis Mix 

Visų reguliuojamų 
charakteristikų garso lygis 

 

Edit Screen (redagavimo ekranas)  
Redagavimo ekrane rodomas kiekvieno spindulio turinys kuriame yra visi įrankiai 
reikalingi sukurti naujas dainas ir projektus, taip pat keisti esamus. Jis susideda iš 
Table of Events (įvykių lentelės), Wave Event Editor (garso įvykio redaktoriaus), 
Note Event Editor (gaidos įvykio redaktoriaus) (muzikinės klaviatūros) ir Beam 
Settings Table (spindulio nustatymo lentelės). (Žr. 2 pav.) 
 

Redagavimo ekrano įrankių juosta  
Yra galimi penki išskleidžiami meniu, į kuriuos galite patekti iš redagavimo ekrano 
įrankių juostos: Project (projektas), Songs (dainos), Beams (spindulys) Input 
(įvestis) ir Exit (išėjimas) meniu.  
 
1.Projects (projektai)  
Projektas yra dainų grupei suteiktas pavadinimas. Redagavimo ekrane galima sukurti naujus 
projektus, taip pat įkelti esamus.  
Paspaudus įrankių juostos meniu Projects (projektai), atsiras išskleidžiamas meniu: 
 
 
 
 

 
2.1 pav. Projekto meniu 

 

Naujas projektas  
Norėdami pradėti naują projektą, t. y. be pažymėtų dainų, pasirinkite New Project (naują 
projektą). Jeigu jau įkėlėte projektą, jūsų bus paprašyta išsaugoti pakeitimus prieš pradedant 
naują projektą. Jeigu norite išsaugoti bet kokius nustatymus, būsite nukreipti į Save Project 
window’(projekto išsaugojimo langą) (žr. žemiau).  
Naujas projektas bus vadinamas New Project (nauju projektu) iki jį išsaugosite pasirinktu 
pavadinimu. Kai tik naujas projektas bus įkeltas, jis bus paruoštas dainų įkėlimui. Galite įkelti 
esamas dainas pasirinkę Load song (įkelti dainą) iš Songs (dainų) meniu (žr. 10 p.) arba galite 
sukurti naujas dainas pasirinkdami gaidas / įvykius iš Note Event Editor (gaidos įvykio 
redaktoriaus) ir Wave Event Editor (garso įvykio redaktoriaus) (žr. 20 p.) 

10  
© Autorinės teisės – OptiMusic i-Tech Ltd. 
Londonas 2008 m. 



11  
Load Project (įkelti projektą) 
Norėdami įkelti esamą projektą, tiesiog pasirinkite Load Project (įkelti projektą) ir vadovaukitės 
procesu, kaip nurodyta atkūrimo ekrane (žr. 6 p.) 
 
Programinė įranga leidžia jums pasirinkti projektą, kuris bus automatiškai įkeliamas kiekvieną 
kartą jūs įjungsite sistemą. Tiesiog pasirinkite projektą, kuris bus automatiškai įkeliamas: 
pasirinkite Auto Load Project (automatinį projekto įkėlimą) iš projekto meniu ir paspauskite 
‘Set Current Project as Auto Project’ (nustatyti esamą projektą kaip automatinį projektą). 

 

Save Project (įrašyti projektą)  
Jeigu atlikote projekto pakeitimus ir norite juos išsaugoti, tiesiog Project (projekto) 
išskleidžiamajame meniu pasirinkite Save Project (įrašyti projektą). 
 
Save Project As (įrašyti projektą kaip)  
SVARBU: jeigu NENORITE perrašyti originalaus projekto, bet norite išsaugoti atliktus 
pakeitimus, pasirinkite Save As (įrašyti kaip) ir suteikite projektui naują pavadinimą. Tokiu 
būdu išsaugosite abu projektus neprarasdami duomenų. 
 
Pasirinkus bet kurią Save Project (įrašyti projektą) parinktį, automatiškai bus atidarytas Save 

Project Window (projekto įrašymo langas). Norėdami išsaugoti 
projektą naudodami esamą pavadinimą, tiesiog paspauskite 
Save (įrašyti) mygtuką. 

 
Norėdami suteikti naują pavadinimą, tiesiog įrašykite norimą 
pavadinimą į failo pavadinimo laukelį ir paspauskite Save 
(įrašyti). 

 
Naujasis projektas atsiras redagavimo (ir atkūrimo) ekrano 
projekto juostoje. 

2.2 pav. Įrašyti projektą 

 

ATSIMINKITE: kai įrašote projektą, kartu su juo susietos dainos yra automatiškai įrašomos. 
Nereikia kiekvienos dainos įrašyti atskirai, nebent norite perkelti ir nukopijuota dainas į kitus 
projektus.  
Rekomenduojama pasidaryti daugiau nei vieną projekto kopiją, kad nekiltų 
pavojus spindulių duomenų praradimo, kai įrašote pakeitimus arba perrašote 
originalų projektą! Norėdami sukurti asmeninę projekto kopiją, naudokite Save 
Project As (išsaugoti projektą kaip) parinktį. 

 

2.Songs (dainos)  
Daina – tai pavadinimas, suteiktas duomenims ir įvykiams, susietiems su spindulių grupe. 
 
Jeigu įrankių juostoje paspausite Songs (dainos), atsiras išskleidžiamasis 
Songs (dainų) meniu. Jame yra šios parinktys: 
 
 
 
 
 

2.3 pav. 
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12  
Songs (dainų) meniu 
 
New Song (nauja daina)  
Yra keturi būdai kaip sukurti naują dainą:  
1. Iš projekto meniu pasirinkite New Project (naują projektą) ir 64 tuščios dainos bus 
automatiškai įkeltos. Į jas galėsite įtraukti gaidas arba įvykius iš Note Event Editor (gaidos 
įvykio redaktoriaus) ir Wave Event Editor (garso įvykio redaktoriaus).  
2. Perslinkite dainų sąrašą esamame projekte iki pasieksite tuščią dainą. Viename projekte gali 
būti ne daugiau kaip 64 dainos. Jeigu spinduliai jau nuspalvinti, ši daina jau paruošta 
sukūrimui. Jeigu spinduliai yra pilki, iš Songs (dainų) meniu pasirinkite New Song (naują 
dainą). Nauja daina su nuspalvintais spinduliais bus įkelta ir paruošta įtraukti gaidas arba 
įvykius. (Spindulius taip pat galite nuspalvinti naudodami Auto-colour button (automatinės 
spalvos mygtuką), esantį Configure Song and Beam Settings (dainos konfigūravimo ir spindulio 
nustatymo) meniu, žr. 24 p.)  
3. Trečia galimybė yra iš bet kurios esamo projekto vietos pasirinkti New Song (naują dainą) iš 
Songs (dainų) meniu. Tačiau tai rekomenduojama tik tuo atveju, jeigu norite pakeisti esančią 
įkeltą dainą. Jeigu patvirtinsite Yes (taip), naujoji daina perrašys esamą. 
4. Naudokite insert song (įterpti dainą), kad įkeltumėte tuščią dainą į esamą projektą (žr. 
Insert Song (įkelti dainą), pateiktą toliau). 
 
Informacija kaip pavadinti naują dainą yra pateikta dalyje Save song (dainos įrašymas), 
pateiktoje žemiau. 
 
Load Song (dainos įkėlimas)  
Jeigu norite įkelti esamą (iš anksto užprogramuotą) dainą, pasirinkite Load song (įkelti dainą) 
ir vadovaukitės procesu kaip nurodyta atkūrimo ekrane (žr. 6-7 p.) 
 
ATSIMINKITE: dainą galima įkelti į kitą projektą tik tuo atveju, jeigu ji buvo nustatyta atskirai, 
t. y. kaip .sng failas. Jeigu ji buvo išsaugota projekte, tai turite pakartotinai atidaryti projektą 
ir vadovautis instrukcijomis kaip išsaugoti atskirą dainą, kaip nurodyta Save song (dainos 
įrašymas). 
 
Save Song (dainos įrašymas)  
ATSIMINKITE: Dainos įrašymas būtinas tik tuo atveju, jeigu norite dainai suteikti naują 
pavadinimą arba norite įkelti tą dainą į kitą projektą. Esant įprastoms sąlygoms, pakanka 
išsaugoti dainą išsaugant projektą, kurioje yra ta daina. 
Jeigu norite išsaugoti dainą atskirai, tiesiog dainos meniu paspauskite Save Song (įrašyti 
dainą). Tai atidarys Save Song (dainos įrašymo) langą. Jeigu dainai nebuvo suteiktas 
pavadinimas, įrašykite norimą pavadinimą į failo pavadinimo, kuriame mirksi žymeklis, langą. 
Paspauskite ‘Save’ (įrašyti) mygtuką ir daina bus įrašyta nepriklausomai nuo projekto. 
Norėdami išsaugoti dainos pakeitimus, neperrašydami originalo, tiesiog Songs (dainos) meniu 
paspauskite Save Song As (išsaugoti dainą kaip). Kaip ir anksčiau aprašyta, atsiras Save Song 
(dainos išsaugojimo) langas. Įrašykite naują dainos pavadinimą ir paspauskite Save (įrašymo) 
mygtuką. 

 

Dainų iškirpimas ir įdėjimas  
Dainos gali būti kopijuojamos tik projekte, t. y. jeigu daina Nr. 2 yra būgnų rinkinys, gali būti 
nukopijuotas kaip daina Nr. 30, 45 arba 64 ir pan. Šios funkcijos tikslas yra užtikrinti, kad 
populiariausios dainos visada būtų paruoštos ir jums nereikėtų ilgame dainų sąraše ieškoti 
reikiamos dainos. 
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13 
Norėdami nukopijuoti, tiesiog Songs (dainų) meniu paspauskite Copy Song (kopijuoti dainą). 
Dabar sustokite dainos numeriu, į kurį norite nukopijuoti ir Songs (dainų) meniu paspauskite 
Paste Song (įkelti dainą). Jūsų daina atsiras naujoje vietoje. Išeinant iš projekto atsiras 
raginimas klausiantis ar norite išsaugoti atliktus pakeitimus. (Norėdami tą pačią dainą naudoti 
kitame projekte, daina turi būti išsaugota atskirai. Žr. aukščiau pateiktą informaciją). 
 
Insert Song (įterpti dainą)  
Norėdami įterpti dainą į esantį projektą, pereikite prie Nr., į kurį norite įterpti tą dainą. Iš Song 
(dainos) meniu pasirinkite Insert song (įterpti dainą) ir būsite paraginti patvirtinti dainos 
numerį. Taip į projektą bus įterpta tuščia daina. Norėdami įterpti iš anksto suprogramuotą 
dainą, vadovaukitės instrukcijomis Load song (įkelti dainą). Atsiminkite: jeigu norite dainą įkelti 
į tam tikrą projekto vietą, tereikia naudoti tik Insert Song (įteprti dainą). Load Song (įkelti 
dainą) pakanka įtraukti naują dainą į projekto galą arba pakeisti esamą dainą. 
 
Delete Song (šalinti dainą)  
Norėdami šalinti projekto dainą, tiesiog pasirinkite Delete Song (pašalinti dainą) ir būsite 
paraginti patvirtinti pasirinkimą. Atsiminkite: jeigu norite šią dainą naudoti kituose projektuose, 
prieš ištrindami šią dainą, ją turite įrašyti atskirai. (žr. aukščiau pateiktą Save Song (įrašyti 
dainą) 
 

3. Beams (spinduliai)  
Kiekvienas „OptiMusic“ spindulys gali atkurti 99 skirtingas gaidas arba įvykius per dainą, taip 
pat yra neribotas skaičius garsų / instrumentų / balsų, kuriuos kiekvienas prožektorius gali 
atkurti. 

 
 
 
Jeigu įrankių juostoje paspausite Beams (spinduliai), atsiras 
išskleidžiamas Beams (spindulių) meniu:  

2.4 pav. Beams (spindulių) meniu 
 
Configure Song (konfigūruoti dainą) ir Beam Settings (spindulių nustatymai)  
Tai atidaro Configure Song (konfigūruoti dainą) ir Beam Settings (spindulių nustatymų) meniu 
(žr. 24 p.) 
 
Clear Beam Steps (spindulio valymo žingsniai)  
Tai yra greitas būdas pašalinti visas konkretaus spindulio gaidas arba įvykius. 
 
Clear All Beam Data and Setting (išvalyti visus spindulio duomenis ir nustatymus)  
Tai yra greitas būdas pašalinti visus duomenis susietus su atitinkamu spinduliu, įskaitant 
atkūrimo įvykius ir režimus. 
 

4. Input (įvestis)  
Įvestis susieja aparatinę įrangą arba spindulį, kuris prijungtas prie jūsų OM-PC. 
 
Jeigu įrankių juostoje paspausite Input (įvestis), atsiras išskleidžiamas Input (dainų) meniu. 
Jeigu yra galima aparatinė įranga, bus  pažymėti , reiškiantys, kad spinduliai yra prijungti. 

 
2.5 pav. Input (įvesties) meniu 
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5. Exit (išeiti) 
Yra du būdai kaip išeiti iš programos: 
paspauskite Exit (išeiti) įrankių juostoje arba pasirinkite Exit Program (išeiti iš programos) 
išskleidžiamame meniu, arba paspauskite X atkūrimo arba redagavimo ekranų dešiniajame 
viršutiniame kampe. 
 

2.6 pav. Exit (išeiti) meniu 
 
Abiem būdais būsite paraginti įrašyti pakeitimus, jeigu tokie buvo atlikti, ir patvirtinti ar tikrai 
norite išeiti iš programos. 
 
About (apie) – čia pateikiama naudojamos OM-PC programinės įrangos versija. 

 

Play (atkūrimo), Edit (redagavimo), Reset (nustatymo į pradinę padėtį) 
ir Mute (nutildymo) mygtukai 
Edit (redagavimas) – redagavimo ekrane šis mygtukas neatlieka jokios funkcijos.  

(paspauskite šį mygtuką atkūrimo režime ir persikelsite į redagavimo ekraną). 
Play (atkūrimo) mygtukas – paspauskite šį mygtuką redagavimo režime ir persikelsite į 
atkūrimo ekraną. 
Reset Beams (spindulių nustatymas į pradinę padėtį) – kaip ir atkūrimo ekrane šis 
mygtukas perstato visus spindulius į jų pradinę seką. Pvz., jeigu kas nors praleidžia savo vietą 
atkuriant melodiją naudojant spindulius, tai paspaudus šį mygtuką, visi spinduliai bus 
perstatyti į sekos pradžią, t. y. nuo įvykio Nr. 1. 
Mute (nutildymas) – kaip ir atkūrimo ekrane, kai spinduliai nutildomi, nutildymo mygtukas 
mirksės raudonai. Spinduliai bus automatiškai nutildyti, jeigu yra spindulių, naudojamų 
atvirkštiniame režime, bet nėra grindų reflektorių arba kai spinduliai naudojami įprastame 
režime, o reflektoriai buvo palikti spindulio kelyje (žr. 23 p.). Norėdami išjungti nutildymą, 
paspauskite mygtuką Mute (nutildyti). Dėdami reflektorius atvirkštiems spinduliams arba 
nuimdami nenorimus reflektorius nuo įprastų spindulių, taip pat įjungs sistemos garsą. (žr. 
automatinį dainos garso nutildymą 24 p.). 

 

Projekto juosta – šioje juostoje rodomas esamo įkelto projekto pavadinimas. 

 

Dainos juosta – šioje juostoje rodomas atkuriamos dainos pavadinimas. Paspauskite 
slinkties mygtuką juostos dešinėje, kad galėtumėte perslinkti projekto dainų sąrašą. (kairys 
pelės mygtukas perslenka į viršų, dešinės pelės mygtukas perslenka žemyn. Žr. dainos 
pasirinkimą 6 p.). 
 

Spindulio nustatymo lentelė 
 

Kiekvieno spindulio duomenys pateikti spindulio nustatymų lentelėje: 

   
Spindulio slinkimo 
mygtukas 

Spindulio spalva
 Perjungimo mygtukas 

 

      
 

Spindulio numeris  
 

Spindulio pavadinimas 
Atvirkščias 
režimas 

 

Spindulio 
tipas 

     
 

     
 

Pagalbinio valdymo funkcija 
Spindulio 
greitis 
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2.7 pav. Spindulio nustatymų lentelė 

Beam number (spindulio numeris)- rodomas pasirinkto spindulio numeris. 
 
Spindulio slinkimo mygtukas – keičia pasirinkto spindulio numerį. Jeigu naudojate daugiau 
kaip 8 spindulius, perslinkite į spindulio numerį 9 ir ekrano dešinėje bus rodomi spalvoti 
spinduliai 9–16 (slenkant kairys paspaudimas į viršų, dešinys paspaudimas į apačią). 
 
Spindulio spalva – rodoma pasirinkto spindulio spalva (žr. Configure Song (konfigūruoti 

dainą) ir Beam Settings (spindulio nustatymų) meniu, kad suredaguotumėte ekrane rodomo 

spindulio spalvą 24 p.) 
 
Spindulio pavadinimas – čia galima įrašyti bet kokį pavadinimą. Tiesiog du kartus 
paspauskite juostelę ir atsiras žymeklis. Dabar naudodamiesi kompiuterio klaviatūra įveskite 
naujo spindulio pavadinimą. Suteikus spinduliui pavadinimą yra patogu atsiminti turinį arba 
paties spindulio buvimo vietą. Jeigu nesuteikiamas pavadinimas pavadinimo juostoje, bus 
tiesiog rodomas Beam Name (spindulio pavadinimas). 
 
Spindulio tipas – standartinėje programoje režimas visada bus standard (standartinis) ,t. y. 
spindulio funkcija yra tik gaidų arba įvykių atkūrimas. Jeigu spindulys taip pat naudojamas kaip 
jungiklis arba valdymas, šiame lange bus rodoma Secondary (pagalbinis) arba Primary 
(pagrindinis) (žr. 25 p.) 
 
Toggle (perjungimo) režimas –perjungimo funkcija visada yra įjungto arba išjungto 
spindulio funkcijos suteikimas. Pvz., jeigu jūros garsas įjungtas, tai reiškia, kad pirmą kartą 
pertraukę spindulį bus paleistas garso efektas, antrą kartą pertraukus spindulį garsas bus 
išjungtas. Tiesiog paspauskite spindulį, kurį norite perjungti, tada paspauskite Toggle 
(perjungti) – aktyvavus perjungimą, tekstas bus paryškintas mėlynai. 
 
Inverse (atvirkščias) režimas - atvirkščias režimas keičia spindulių atkūrimo būdą. Vietoj 
laikomo arba dėvimo reflektoriaus, reflektorius dedamas ant grindų. Dabar garsai yra 
aktyvuojami ranka arba kūno judesiu, atkuriant spindulius (užblokuojant šviesą, einančią į 
reflektorių, žr. schemą 4 p.) Tai gali būti labai naudinga funkcija. Norėdami pasirinkti atvirkščią 
režimą, tiesiog spindulį, kurio režimą norite pakeisti, paspauskite mygtuką inverse (atvirkščias) 
ir pasirinkus atvirkščią režimą, tekstas bus paryškintas mėlynai. Spalvoto spindulio centre 
baltas apskritimas centro rodo, kad atkūrimas vyksta atvirkščiame režime. 
 
Pagalbinio valdymo funkcija – jeigu buvo suprogramuota pagalbinio spindulio funkcija, 

pvz., Song Up (daina į viršų), ji bus rodoma šiame lange. 
 
Spindulio greitis – ši funkcija susieta su būsimomis programinės įrangos versijomis. 
 

Wave Event Editor (garso įvykio nustatymas) 
Pagrindinė garso formato redaktoriaus funkcija yra įkelti ir redaguoti garso failus prieš juos 
priskiriant spinduliams. Garso failų formatas apima visus garso efektus, balsus ir muzikos 
pavyzdžius, kurie yra .wav failo tipo, pvz., . storm.wav, dogbark.wav. I Like you.wav. 
Redagavimo procesas apima: garso failo trumpinimą, garso keitimą ir garso sklidimo iš 
garsiakalbių kryptį. 
Kita garso formato redaktoriaus funkcija yra nustatymas kokiu būdu šie failai bus atkuriami 
spinduliuose. Kiekvienam garso failui yra trys pagrindiniai atkūrimo režimai: atkurti kartą (iki 
galo), atkurti įjungtą / išjungtą, t. y. tiesiogiai valdomą spindulio įjungimą arba  
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atkurti nepertraukiamai (ciklas). (plačiau apie tai žr. 19 p.) 

Garso  failo vieta 
Garso failo 

pavadinimas 
Garso failo ilgio 
skaitiklis Pašalinimo mygtukas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Įkėlimo mygtukas     Atkūrimo        Iki galo   Erdvinis garsas   Garso lygis 
                             mygtukas            Įj. / išj. 

ciklas  
2.8 pav. Garso įvykio redaktorius 

 
Garso failo vieta – kiekvieną kartą, kai naujas garso failas įkeliamas į Wave Event Editor 
(garso įvykio redaktorių), jam suteikiamas naujas vietos numeris. Į vieną dainą galima įkelti 64 
garso failus. 
Garso failo pavadinimas – čia rodomas šiuo metu įkelto garso failo pavadinimas. 
Garso skaitiklis – rodomas garso failo ilgis sekundėmis ir šimtųjų sekundžių dalimis. Galima 

failą iškirpti keičiant From (iš) ir To (į) atkarpas. (žr. 19 p.) 

Pašalinimo mygtukas – norėdami pašalinti garso failą iš Wave Event Editor (garso įvykio 
redaktoriaus), paspauskite šį mygtuką. 
Įkėlimo mygtukas – norėdami įkelti garso failą į Wave Event Editor (garso įvykio 

redaktorių), paspauskite šį mygtuką. (Daugiau apie garso failus žr. 8 p.) 
Atkūrimo mygtukas - norėdami išklausyti įkeltą arba rodomą garso failą, paspauskite šį 
mygtuką. 

 

To End (iki galo) – tai yra numatytasis šio mygtuko nustatymas. Kai atkuriamas garso failas 
šiame režime, garsas bus atkuriamas nuo pradžios iki galo net jeigu atkūrimo metu yra atliktas 
perjungimas. Nereikia visą laiką dengti spindulį, pakanka kartą įjungti, kad garso failas būtų 
atkuriamas iki galo. 
 
Įjungimas / išjungimas – atkūrimas įjungimo / išjungimo režime reiškia, kad garso failas 
bus atkuriamas tik įjungus spindulį. Dar kartą įjungus spindulį, garso failas grįš į pradžią. 
 
Ciklas – šiuo režimu atkuriamas failas skambės nepertraukiamai (cikle), kol nebus įjungtas 

spindulys. 
 
Panoraminis garsas – valdo iš garsiakalbių sklindančio garso failo kryptį ir įjungia kairėje ir 
dešinėje pusėse girdimus garsus. Numatytasis nustatymas visada yra <0>, tai reiškia, kad 
garsas vienodai sklinda iš abiejų garsiakalbių. Norėdami keisti Pan (erdvinio garso) 
nustatymus, tiesiog perslinkite į viršų arba apačią naudodami perslinkimo mygtuką. 
 

16  
© Autorinės teisės – OptiMusic i-Tech Ltd. 
Londonas 2008 m. 



17 
 
Atkūrimo garso lygis – valdo garso failo garso lygį. Garso failo garso lygio reguliavimą turite 
atlikti prieš jį priskirdami spinduliui įvykių lentelėje. Norėdami keisti garso nustatymus, tiesiog 
perslinkite į viršų arba apačią naudodami perslinkimo mygtuką. Garso failo garso lygio 
negalima keisti kai jis yra priskirtas spindulio įvykiui, prieš tai jo neperrašius arba nenusiuntus 
atgal į Wave Event Editor (garso įvykio redaktorių) redagavimui naudodami mėlynos rodyklės 
mygtuką (žr. 18 p.). 
 

 

Note Event Editor (gaidos įvykio redaktorius) 
 
Note Event Editor (gaidos įvykio redaktorius) yra ekrane rodoma muzikinė klaviatūra. Čia galite 
klausyti savo gaidas, kurti akordus, pasirinkti iš 127 skirtingų muzikos instrumentų, priskirti 
kanalų numerius ir nustatyti kiekvienos gaidos garsą ir greitį. Klaviatūra atkuria taip pat, kaip ir 
bet kuri kita klaviatūra. Ji skirta naudoti aštuonių oktavų ribose nuo C-1 iki C8. 
 
 

Akordo juosta Bendras garsas + erd. Išorinis Midi atkūrimas ir įrašymas  
Kanalo numeris Muzikos instrumento langas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.9 pav. Gaidos įvykio  
redaktorius 

Gaidos pavadinimas                 Greitis   Fiksuotas / kintamas  Oktava į viršų / žemyn  
greitis 

 
Akordo juosta – kiekvienas mygtukas akordų juostoje sukuria akordą. Pvz., jeigu 
klaviatūroje pasirinkote C3 ir Maj akordų juostoje – bus sukuriamas Do mažorinis akordas. 
Akordo pavadiniams bus rodomas gaidos pavadinimo lange. 
 
Kanalo numeris – numatytasis kanalo numeris visada yra 1. Jeigu dainoje norite naudoti 
daugiau nei vieną instrumentą, naujas kanalo numeris turi būti pasirinktas kiekvienam naujam 
muzikos instrumentui. 10 kanalas paliktas būgnų komplektui – pasirinkus 10 kanalą, kiekviena 
klaviatūros gaida tampa skirtingu perkusiniu instrumentu. Kiekvienai dainai gali būti ne 
daugiau kaip 16 kanalų. Norėdami pereiti tarp kanalų, naudokite kairį arba dešinį pelės 
mygtuką. (17–20 kanalai palikti relių įvykiams – dėl papildomos informacijos žr. relių vadovą) 
 
Bendras garsas + erd. – šis mygtukas valdo kiekvieno kanalo garsą. Pvz., jeigu fleita yra 
priskirta 2 kanalui, o gaidų seka buvo įvesta į įvykių lentelę, galima padidinti visų fleitos gaidų 
garsą tiesiog pasirenkant 2 kanalą ir perslenkant į viršų / apačią garso keitimo mygtuku. 
(kairys pelės mygtukas perslenka į viršų, dešinys žemyn). 
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18  
Norėdami atidaryti Pan (erdvinio garso) funkciją, paspauskite Vol. (garso lygio) mygtuką. Bus 
rodomas Pan. valdymas. Norėdami keisti iš garsiakalbių sklindančio muzikos instrumento garso 
kryptį, perslinkite slinkimo mygtuką į viršų arba į apačią. Erdvinio ir garso lygio nustatymo 
mygtukai kontroliuoja kiekvieną muzikos instrumentą globaliai, naudodami Midi kanalą. Bet 
koks muzikos instrumento garso sklidimo krypties arba garso lygio pakeitimas įtakos visas 
gaidas arba įvykius naudojant Midi kanalą. 
Muzikos instrumento langas – šiame lange rodomi visų muzikos instrumentų pavadinimai. 
Laikydami nuspaudę kairį pelės mygtuką, galite perslinkti visus muzikos instrumentų 
pavadinimus nuo 000 Piano (pianinas) 1 iki 127 Gunshot (šūvis). Numatytasis nustatymas yra 
00 Piano 1. 
Gaidos pavadinimas – šiame lange rodomas pasirinktos klaviatūros gaidos Midi 
pavadinimas. 
Greitis – kiekvienos gaidos garsas gali būti  Fixed (fiksuotas) arba Variable (kintamas) (žr. 
Greičio pasirinkimą 21 p.) 
Išorinis Midi atkūrimas ir įrašymas – naudojamas, kai gaidos atkuriamos arba įrašomos į 

įvykių lentelę iš išorinio midi įrenginio. (plačiau apie tai žr. 22 p.) 

Oktava į viršų / apačią –paspauskite oktavos mygtuką, kad būtų rodomo oktavų ribos 
klaviatūroje (kairys AK pelės mygtukas perslenka į viršų, dešinys į apačią).  
Data Entry and Edit Bar (duomenų įvesties ir redagavimo juosta)  

Viršutinė raudona rodyklė – paspauskite šį mygtuką, kai norite perkelti garso failą iš Wave 
Event Editor (garso įvykio redaktoriaus) į įvykių lentelę. 
Del –šalinimo mygtukas. Jis ištrins paryškinto įvykių lentelės įvykio turinį. Bus pasiūlyta 
patvirtinti pasirinkimą. 
Ins – įterpimo mygtukas leidžia įterpti įvykį į gaidų arba įvykių sąrašą. Tiesiog pažymėkite 
eilutę, į kurią norite įterpti ir paspauskite Ins, tada raudonos rodyklės mygtuką, kad perkeltų 
iš Note Event Editor (gaidų įvykių redaktoriaus) arba Wave Event Editor (garso įvykio 
redaktoriaus).  
Turkio spalvos rodyklė – pagalbinis valdymas (28 p.) 
Mėlyna rodyklė – šis mygtukas įkelia gaidą atgal į Note Event Editor (gaidos įvykio 
redaktoriaus) klaviatūrą arba Wave Event Editor (garso įvykio redaktorių), kad būtų galima keisti 
greitį, garsą ir pan. Bus raginimas patvirtinti ar tikrai norite perrašyti originalius gaidos arba 
įvykio nustatymus. 
Apatinė raudona rodyklė – paspauskite šį mygtuką, kai norite perkelti gaidas iš Note Event 
Editor (gaidų įvykio redaktoriaus) į įvykių lentelę.  

 
 
3.0 pav. Data Entry and Edit Bar (duomenų įvesties ir redagavimo juosta) 
 

Įvykių lentelė  
Gaidos / įvykiai Greitis 

Paleidimas 
 

 

Kanalas      
 Numeris 
 

 

Gaidos / įvykio 
numeris  
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3.1 pav. Įvykių lentelė 
 
Šioje lentelėje rodomos gaidos arba įvykiai, kurie buvo suprogramuoti kiekvienam 
spinduliui ir visi susiję nustatymai. Čia galite pasirinkti gaidą arba įvykį ir nustatyti kaip 
kiekvienas įvykis bus atkuriamas, t. y. atskirai arba grupėse / porose ir pan. 
 
Norėdami peržiūrėti gaidas arba įvykius, priskirtus konkrečiam spinduliui, turite pirmiausiai 
užtikrinti, kad norimas spindulys buvo pasirinktas: 
 
A) paspaudus atitinkamo spalvoto spindulio apskritimą;  
B) pasirinkus spindulį naudojant spindulių perslinkimo mygtuką spindulio nustatymų lentelėje.  

 

Norėdami perslinkti visas gaidas arba įvykius, kurie yra pasirinktame spindulyje, naudokite 
perslinkimo mygtuką, esantį gaidų arba įvykių lentelės viršutiniame kairiajame kampe. Šios 
gaidos / įvykiai sunumeruoti 1–99. 
Devyniasdešimt devyni yra maksimalus įvykių skaičius, kurį galima priskirti vienam spinduliui 
per dainą. 
 
Gaidų / įvykių numeris – yra kiekvienam įvykiui priskirtas eilės numeris. 
 
Ch – reiškia Channel Number (kanalo numerį). Kanalo numeris pasirinktas Note Event 

Editor (gaidos įvykio redaktoriuje). (dėl papildomos informacijos žr. 15 p., 21-2) 

Gaidos / įvykiai – tai yra esamas  MIDI gaidos pavadinimas, pvz., C3 (mėlynas) arba garso 

failo pavadinimas, pvz., Elephant.wav (žaliam) arba Relay (transliavimas) įvykis, pvz., (OP) R1 

(oranžinis). 
Vel – nustato greitį. Greitis pasirinktas Note Event Editor (gaidos įvykio redaktoriuje), žr. (p15 

+ 20) Numatytasis greičio nustatymas visada yra 080. 

Trig – nurodo kaip spindulys yra įjungiamas, t. y. ar gaida / įvykis atkuriamas nepriklausomai 
arba kaip dalis kartu atkuriamos grupės. Instrukcijos kaip grupuoti gaidas / įvykius kartu 
pateiktos skyriuje spindulio įjungimas ( 22 p.) 
 
3.1 pav. 2-a gaida / įvykis turi baltai paryškintą kraštą. Norėdami pažymėti gaidas / įvykius, 
tiesiog paspauskite pasirinktą įvestį. Jeigu norite įterpti gaidą tarp esamų gaidų / įvykių arba 
norite redaguoti ar pašalinti ją (plačiau žr. 21 p.), būtina pažymėti įvykį. 
 
Visos gaidas / įvykiai turi būti įvesti į įvykių lentelę iš Note Event Editor (gaidos įvykio 
redaktoriaus) (muzikinės klaviatūros) arba iš Wave Event Editor (garso įvykio redaktoriaus). 
Mygtukas su raudona rodykle įveda jūsų parinktį į įvykių lentelę. (žr. duomenų įvestį ir 
redagavimo juostą 3.0 pav. 16 p.) 
 

Redagavimas  
Redagavimas – tai esamų dainų ir projektų keitimas, bei naujų kūrimas. 
Redagavimas gali būti atliekamas redagavimo ekrane. 
 
Norėdami pradėti kurti savo dainas arba projektus, tiesiog atidarykite redagavimo ekraną ir 
įrankių juostoje pasirinkite New Project (naują projektą) iš Project (projekto) meniu (žr. 
projekto meniu 2.1 pav. 9 p.) Tai įkels naują tuščią projektą, talpinantį iki 64 dainų. Pirmiausiai 
nuspręskite ar norite priskirti garso failus arba įvykius  (arba abiejų derinius)  
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20  
spinduliams. Gaidų / muzikos instrumentų pasirinkimas iš Note Event Editor (gaidos įvykio 
redaktoriaus) ir jų įvedimas į įvykių lentelę pateiktas 20 p. Įkėlimas ir priskyrimas garso failų 
pateiktas žemiau: 

 

Garso failų įkėlimas į Wave Event Editor (garso įvykio redaktorių) 
 
Norėdami įkelti naują garso failą, paspauskite Load (įkelti) mygtuką Wave Event Editor (garso 
įvykio redaktoriuje). Atsidarys garso failo įkėlimo langas. 
Čia yra pateikti garso failų aplankai.  
Gali reikėti atsidaryti poaplankį, kad rastumėte ieškomą garso failą. Pvz., garso failas 
seagulls.wav bus kataloge Birds (paukščiai). 
 
 
 
 
Garso failų  
aplankas 
 
Atskiras garso 
failas 
 
 
Garso failo 
pavadinimo 
langas 

3.2 pav. Garso failo įkėlimo langas 
 
Norėdami atidaryti, tiesiog dukart paspauskite aplanką. Tame aplanke bus patiektas visų 
esančių garso failų pavadinimai. 
Jeigu norite uždaryti tą aplanką ir atidaryti kitą, paspauskite Up one level 
(vienu lygiu į viršų) mygtuką ir grįšite atgal į garso failų aplankų sąrašą. 

3.3 pav. 
 
Jeigu žinote tikslų garso failo pavadinimą, galite jį įrašyti į failo pavadinimo langą (žr. 3.2 pav.) 
ir kompiuteris atidarys norimą aplanką. 
 
Kai pasirinkote, du kartus paspauskite norimą įkelti garso failą arba kartą paspauskite, tada 
paspauskite mygtuką Open (atidaryti). Jūsų garso failo pavadinimas atsiras Wave Event Editor 
(garso įvykio redaktoriaus) File Name (failo pavadinimo) langas. 
 
Norėdami įkelti garso failą iš disko, atlikite tokią pačią procedūrą. Naudokite Up one level 
(vienu lygiu į viršų) mygtuką, kad pasirinktumėte diskelių įrenginį ir įkeltumėte garso failus į C 
diską. 

 

Garso failų redagavimas 
Garso keitimas  
Norėdami išgirsti garso failą, tiesiog paspauskite PLAY (atkūrimo) mygtuką. Jeigu jis 
atkuriamas per garsiai, galite sumažinti garsą 
perslinkdami žemyn Volume (garso) mygtuką. Paspauskite Play (atkūrimo) mygtuką dar kartą, 
kad išklausytumėte atliktus pakeitimus. 
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21 
Ilgio redagavimas  
Norėdami sutrumpinti garso failą, paspauskite From (nuo) 00,00 laikmatį Wave Length 
Counter (garso ilgio skaitiklio) lange. Perslinkdami aukštyn From (nuo) lango leisite failui 
prasidėti vėliau, t. y. praleisti pradžią. Perslinkdami žemyn To (iki) lango leis failui baigtis 
anksčiau, t. y. praleisti pabaigą. Tokiu būdu galima pasirinkti nedideles didelio garso failo 
atkarpas. 
 
Ši funkcija labai naudinga redaguojant savo balso pavyzdžius. Galima redaguoti ilgas pauzes ir 
kikenimą, taip pat išskaidyti frazę atskirais žodžiais. 

 
Atkūrimo režimai  
Prieš priskirdami garso failus spinduliams, labai svarbu atsižvelgti į tris skirtingas atkūrimo 
parinktis arba režimus. 
 
1. On/Off (įjungimo / išjungimo) parinktis:  
Pasirinkus šią parinktį garso failas bus atkuriamas kai yra įjungiamas spindulys. Kai naudotojas 
atsitraukia nuo spindulio, garso efektas sustos. Jeigu suprogramuotas daugia nei 1 įvykis, 
kiekvieną kartą naujai įjungus, garso failas bus atkuriamas nuo pradžios arba pereinama prie 
kito įvykio sekos. 
2.To End (iki galo) parinktis:  
Atkūrimas šiame režime reiškia, kad visas garso failas atkuriamas nuo pradžios iki galo, 
ignoruojant pasikartojantį paleidimu, kai atkuriamas garso failas. Nereikia visą laiką dengti 
spindulio, pakanka kartą įjungti, kad garso failas būtų atkuriamas iki galo. 
3. Loop (ciklo) parinktis:  
Pasirinkus šią parinktį bus sukuriamas nepertraukiamas garso failas. Jis bus kartojamas vėl ir 
vėl nesustojamai nuo pradžios iki galo. Kaip ir įjungimo / išjungimo parinkties atveju, spindulys 
bus atkuriamas tik kai jis bus paleidžiamas. Pvz., galite žuvėdrų garsus kartoti nepertraukiamai 
1-u spinduliu o kitais spinduliais atlikti dainą „I do like to be beside the seaside“ (aš noriu būti 
jūros pakrantėj)! 
 
Atsiminkite: tam, kad būtų atkuriama nepertraukiamai vieną kartą įjungus spindulį, 
naudokite Toggle (perjungimo funkciją kartu su ciklo funkcija (žr. 13 p.). Antrą kartą įjungus 
spindulį bus sustabdytas ciklas. 

 

Garso failų priskyrimas spinduliams 
 
1. Tiesiog pasirinkite spindulį paspausdami spalvotą spindulį arba perslinkite iki norimo 
spindulio numerio spindulio nustatymų lentelėje. 
2. Priskirkite garso failą spinduliui tiesiog duomenų įvedimo ir redagavimo juostoje 
paspausdami viršutinį raudonos rodyklės mygtuką, kad įvestumėte failą į spindulių gaidų / 
įvykių lentelę (plačiau žr. 18 p.). Jūsų įvestas garso failas atsiras kaip įvykis Nr. 1, rodomas 
žaliai. 
3. Jeigu norite sugrupuoti šį įvykį su kita gaida / įvykiu, kad jie būtų atkuriami vienu kartu, 
tiesiog vadovaukitės principais, aprašytais skyriuje spindulio įjungimas (22 p.) 

 

Kelių garso failų įkėlimas į Wave Event Editor (garso įvykio redaktorių)  
Norėdami įkelti daugiau nei vieną garso failą į Wave Event Editor (garso įvykio redaktorių), 
pasirinkite naują garso vietos numerį (žr. 2.8 pav.). (Šis procesas yra panašus į kanalų 
numerių priskyrimą muzikos instrumentams  
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Note Event Editor (gaidos įvykio redaktoriuje, žr. 20 p.). Jeigu prieš įkeliant kitą garso failą 
pamiršote perslinkti į viršų iki laisvos vietos numerio, bus pateiktas raginimas klausiantis ar 
norite: Replace (pakeisti), Load in Next Available Location (įkelti į kitą galimą vietą) arba 
Cancel (atšaukti). 
Pasirinkus Replace (pakeisti), bus perrašytas garso failas, šiuo metu saugomas toje vietoje. 
Pasirinkite Load in Next Available Location (įkelti į kitą galimą vietą) ir Wave Event Editor 
(garso įvykio redaktorius) automatiškai priskirs kitą laisvą vietos numerį jūsų naujajam garso 
failui. Dabar galite pasirinkti naują garso failą kaip ir prieš tai. Vienai dainai galite įkelti iki 64 
skirtingų garso failų į Wave Event Editor (garso įvykio redaktorių). 

 

Spindulio įvykių keitimas  
Yra keli būdai kaip pakeisti įvykius, kai jie buvo perkelti į spindulių įvykių lentelę. 
1. Naudokite Del (pašalinti) mygtuką, kad pašalintumėte įvestį. (3.0 pav.)   
2. Naudokite Ins (įterpti) mygtuką, kad įterptumėte kitą įvykį į seką.  
3. Naudokite Beams (spindulių) išskleidžiamą meniu įrankių juostoje (12 p.), kad Clear Beam 
Steps (išvalytumėte spindulio žingsnius). Tai iš karto pašalins visus įvykius pasirinktam 
spinduliui. Kita būdas šiame meniu yra Clear All Beam Data & Setting (išvalyti visus duomenis 
ir nustatymus). Tai pašalins visus pasirinkto spindulio įvykius ir nustatymus.   
4. Data Entry & Edit Bar (duomenų įvedimo ir redagavimo juostoje) naudokite mygtuką su 
mėlyna rodykle, kad grąžintumėte įvykį į Note Event Editor (gairės įvykio redaktorių) arba 
Wave Event Editor (garso įvykio redaktorių) redagavimui.  

 

Gaidų ir muzikos instrumentų pasirinkimas iš Note Event Editor (gairės 
įvykio redaktoriaus) 
 
(žr. Note Event Editor (gairės įvykio redaktorių) 2.9 pav., 15 p.) 
Norėdami išklausyti gaidą, paspauskite bet kurią klaviatūros vietą.  
Gaidos pavadinimas automatiškai atsiras Note Name (gaidos pavadinimo) lange virš 
klaviatūros. 
Norėdami išgirsti gaidą atkuriamą kito muzikos instrumento, tiesiog pasirinkite kitą naudodami 
muzikos instrumento perslinkimo mygtuką. Paspauskite gaidą dar kartą, kad išklausytumėte ją 
atkuriamą nauju muzikos instrumentu. 
 
Norėdami pasirinkti daugiau kaip vieną gaidą vienu metu (t. y. sukurti tinkintus akordus), 
tiesiog dešiniuoju pelės mygtuku paspauskite kiekvieną papildomą gaidą ir pasirinktų gaidų 
kombinacija bus rodoma Gaidos pavadinimo lange. Vienam akordui gali būti ne daugiau kaip 
keturios gaidos. 
 

Gaidų / akordų priskyrimas spinduliui 
 
Pasirinkus gaidą Note Event Editor (gaidos įvykio redaktoriuje), ji gali būti priskirta spinduliui. 
 
1. Tiesiog pasirinkite spindulį paspausdami spalvotą spindulį arba perslinkite iki norimo 
spindulio numerio spindulio nustatymų lentelėje (žr. 2.7 pav., 13 p.). 
2. Norėdami priskirti gaidą, paspauskite apatinį mygtuką su raudona rodykle. Gaida atsiras 
įvykių lentelėje kaip gaida / įvykis Nr. 1 arba naujoje galimoje vietoje.  
3. Norėdami priskirti kitas gaidas, tiesiog pasirinkite jas iš klaviatūros ir pakartokite aukščiau 

aprašytus veiksmus.  
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Jeigu norite pakeisti bet kurią iš pakeistų gaidų, pažymėkite įvykį, tada: 
 

A) naudokite Del (pašalinti) mygtuką. Būsite paklaustas ar norite patvirtinti savo 

sprendimą pašalinti gaidą / įvykį (žr. 3.0 pav.).  

B) Įveskite naują pasirinkimą perrašydami seną. Kaip ir anksčiau įveskite savo gaidą 
naudodamiesi klaviatūra. Būsite paprašyti patvirtinti savo sprendimą perrašyti gaidą.  

C) Įkelkite naują gaidą neištrindami kitų spindulio žingsnių tiesiog naudodami Ins 

(įterpti) mygtuką ir įvesdami naują gaidą tarp esamų gaidų / įvykių.  
D) Įrankių juostos meniu pasirinkite Beams (spinduliai) ir išskleidžiamame meniu 

pasirinkite clear beam steps (išvalyti spindulių žingsnius), kad ištrintumėte visus įvykius 
lentelėje.  

 
Gaidų greičio pasirinkimas  
Velocity (greičio) mygtukas leidžia pasirinkti kaip garsiai norite klausytis atskiras gaidas, taip 
sukurdami dinamiką muzikoje. Pvz., tam, kad būtų atkuriamos švelnūs stygų garsai vedant 
violončelei arba sukurti akordą iš kelių muzikos instrumentų, kurių kiekvienas groja skirtingais 
greičiais. 
 
Numatytasis greitis yra 80, 0–127 ribose. Jeigu norite naudoti gaidas su besiskiriančiu greičiu, 
tai turi būti pasirinkta prieš gaidas įvedant į įvykių lentelę. 
 
Jeigu norite pasirinkti, kad visos gaidos atliekamos skirtingais greičiais, paspauskite F mygtuką 

ir jis taps geltonu V mygtuku (kintamas). Pasirinkus V, skirsis gaidų greitis. 

 

<-----Kad gautumėte mažiausią greitį, paspauskite gaidų viršutinę dalį. 
 
 

<-----Kad gautumėte didžiausią greitį, paspauskite gaidų apatinę dalį.  
3.4 pav. 

 

 

Kelių instrumentų ir kanalų naudojimas 
 
Muzikos instrumentų lange ant klaviatūros (2.9 pav., 15 p.) yra visų muzikos instrumentų 1-
127 pavadinimai ir Midi numeriai. Galima naudoti 16 skirtingų muzikos instrumentų, atkuriamų 
spinduliu po vieną per kartą. 
 
Jeigu norite, kad daina atkurtų gaidas naudodama daugiau kaip vieną muzikos instrumentą, 
prieš pasirenkant kiekvieną naują muzikos instrumentą, būtina pasirinkti naują kanalą. 
 
Pavyzdžiui: jeigu spindulys 1, priskirtas kanalui 1, atkuria arfą, o jūs norite, kad spindulys 2 
atkurtų trimitą, prieš pasirinkdami antrą muzikos instrumentą, turite pasirinkti kanalą 2. Jeigu 
nepasirinksite naujo kanalo numerio, naujasis muzikos instrumentas, pasirinktas kanalui 1, 
perrašys pirmą instrumentą, t. y. pirmas spindulys atkurs arfą vietoj trimito. 
 
Atsiminkite: aukščiau pateikiamos sąlygos taip pat taikomos, kai naudojamas daugiau kaip 
vienas muzikos instrumentas kiekvienam spinduliui. 
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Atsiminkite: Jeigu spinduliui jau priskyrėte muzikos instrumentą, t. y. fleitą ir norite naudoti 
tą patį instrumentą kitam spinduliui, tiesiog pasirinkite tą patį kanalo numerį ir muzikos 
instrumentas ten jau bus pasirinktas. 
 
Būgno / perkusijos garsai visada priskiriami kanalui Nr. 10. Tiesiog pasirinkite kanalą Nr. 10 ir 
gaidos klaviatūroje taps būgno / perkusijos muzikos instrumentais. Jie yra pasirenkami tokiu 
pačiu būdu kaip ir kitos gaidos.  
 
Kiekvienai dainai gali būti  ne daugiau kaip 16 kanalų. 

 

Dainos garso keitimas  
Galima padidinti arba sumažinti visos dainos garsą tiesiog pasirinkus atitinkamą Channel 
Number (kanalo numerį) kiekvienam naudojamam muzikos instrumentui ir perslinkti į viršų / 
apačią naudojant garso mygtuką. 
 
Atsiminkite: jeigu norite tik padidinti / sumažinti kelių gaidų garsą, įvykis turi būti grąžintas 
atgal į Note Event Editor (gaidos įvykio redaktorių) naudojant mygtuką su mėlyna rodykle (3.0 
pav.). Atskiros gaidos garsą galėsite keisti naudodami greičio mygtuką. 
 
Atsiminkite: Audio Mixer (garso reguliavimas) atkūrimo ekrane leidžia keisti bendrą esamos 
dainos garsą, bet pakeitimai nebus automatiškai įrašyti uždarius dainą. Projektas turi būti 
išsaugotas, kad būtų išsaugoti nauji Audio Mixer (garso reguliavimo) pakeitimai. 

 

Įrašymas iš išorinio Midi įrenginio  
External Midi Play & Record (išorinio Midi atkūrimo ir įrašymo) mygtukas leidžia atkurti ir 
įrašyti gaidas arba melodijas iš išorinių midi įrenginių, kad jie galėtų būti iš karto atkuriami 
naudojant spindulius. Tiesiog paspauskite External Midi Play & Record (išorinio Midi atkūrimo ir 
įrašymo) mygtuką, kad išklausytumėte Midi muzikos instrumentą atkuriantį kompiuterio 
sintezatorių – mygtukas mirksės raudonai ir bus rodomas gaidos pavadinimas gaidos 
pavadinimo lange. 

Paspauskite dar kartą, kad pradėtumėte įrašyti gaidas spinduliui. Virš jo atsiras 
mirksintis užrašas Rec (įrašoma). Norėdami nutraukti įrašymą, dar kartą paspauskite 
mygtuką. 

 
3.5 pav. 
 

Spindulio paleidimas 

 

Kai įvedėte savo įvykius į gaidų / įvykių lentelę, galite pasirinkti kaip spinduliai atkurs šiuos 
įvykius. 
Jeigu įvedėte daugiau kaip vieną gaidą, galite atkurti gaidas iš eilės, vieną po kitos, arba gaidų 
grupės atkuriamos po vieną arba poromis, po tris arba keturias ir pan. – galimas bet kuris 
derinys. Taip pat galite atkurti garso failus kartu, pvz., žuvėdrų garsus su stygų akordais. 
 
Norėdami atkurti gaidas atskirai, vieną po kitos (seka), turite paleidimo stulpelį nustatyti kaip 
Ind individualioms gaidoms. (tai yra numatytasis nustatymas). 
Norėdami atkurti gaidą Nr. 2 kartu su gaida Nr. 1, du kartus paspauskite Ind ties 2-u įvykiu ir 
atsiras trys mažos rodyklės ^^^. (žr. 3,6 pav. pateikiamą žemiau). 
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Atkreipkite dėmesį į tai, kad įvykyje iš karto atsiranda raidės Grp. Tai reiškia, kad įvykis Nr. 1 
buvo sugrupuotas su gaida Nr. 2 ir gaidos bus atkuriamos kartu kaip vienas įvykis. 
 

 3.6 pav. 
 
Paprasta taisyklė - jeigu norite, kad bet kuri gaidos, akordo arba garso pavyzdys būtų 
atkuriamas kartu su kitu, du kartus paspauskite Ind, esantį žemiau gaidos / įvykio, su kuriuo 
norite atkurti. Norėdami perstatyti paleidimą atskiram atkūrimui, tiesiog dar kartą du kartus 
paspauskite Trig. 

 

Priešingų spindulių sukūrimas 
Norėdami suprogramuoti spindulio atkūrimą atvirkščiame režime, tiesiog pasirinkite spindulio 
numerį, paspauskite atvirkščią mygtuką (žr. 2.7 pav., 13 p.) ir padėkite reflektorių ant grindų 
po tuo spinduliu. Bet kurie spinduliai, kurie yra suprogramuoti atkūrimui atvirkštiniame režime, 
AK ekrane bus rodomi kaip baltas apskritimas spalvotame spindulyje. Tai yra naudingas 
priminimas padėti reflektorių. 
 
Atsiminkite: jeigu pasirenkate dainą, kuri turi vieną arba daugiau spindulių suprogramuotų 
atkūrimui atvirkščiame režime, bet ant grindų nėra reflektorių, sistema automatiškai nutils ir 
nutildys  save (raudonai mirksės Mute (nutildymo) mygtukas, o ekrane rodomas spindulyje 
atsiras balti kraštai). Norėdami įjungti garsą, tiesiog padėkite reflektorius ant grindų ir Mute 
(nutildymo) mygtukas nustos mirksėti. Nuspaudus Mute (nutildymo) mygtuką, jis nustos 
mirksėti, o atvirkšti spinduliai atkurs tol, kol matys reflektorius. (2 pav.) 
 
Atsiminkite: kai atkuriate inverse mode (atvirkštiniame režime) (reflektoriai yra ant grindų), 
bet koks judesys ties spinduliu įjungs garsus. Įprastame režime tik tie dalyviai gali groti 
spinduliais, kurie dėvi atspindinčias lazdeles / pirštines. 

 

Spindulių kopijavimas 
Copy Beam (spindulio kopijavimo) mygtukas leidžia jums nukopijuoti spindulio turinį į kitą 
spindulį. 
Tiesiog paspauskite spalvotą spindulio apskritimą, kurį norite nukopijuoti.  
Tada paspauskite mygtuką Copy Beam (spindulio kopijavimas). (žr. redagavimo ekraną, 2 
pav.) Paspauskite spindulį, į kurį norite nukopijuoti ir paspauskite Paste Beam (įdėti spindulį) 
mygtuką.  
Atsiras Copy warning (kopijavimo įspėjimas), tikrinantis ar norite kopijuoti iš: 
pvz., Song 01 beam 02 (dainą 01 spindulį 02) į song 07 beam 04 (dainą 07 spindulį 04).  
Būsite paprašyti patvirtinti savo sprendimą. 
 
Tai ypač naudingas įrankis taupantis laiką, jeigu turite spindulyje suprogramuotų daug įvykių ir 
norite naudoti tuos pačius įvykius kitam spinduliui, tik, pvz., naudodami kitą muzikos 
instrumentą. 
 

Configure Song (konfigūruoti dainą) ir Beam Settings (spindulių 
nustatymų) meniu 
 
Šioje dalyje koncentruojamasi į kiekvieno spindulio savybes, t. y. kaip spinduliai elgiasi. 
Norėdami redaguoti spindulio turinį, žr. 19 p. 
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Pirma galimybė yra redagavimo ekrane įrankių juostoje esančiame Beam (spindulio) 
išskleidžiamame meniu pasirinkti Configure Song and Beam Settings (konfigūruoti dainą ir 
spindulio nustatymus). Paspausdami configure song and beam settings (konfigūruoti dainą ir 
spindulio nustatymus), atsiras Beam Settings (spindulio nustatymų) meniu ekranas (arba 
Configure Song Beams (konfigūruoti dainos spindulius). 
 
Configure Song and Beam Settings Menu (konfigūruoti dainą ir spindulio nustatymus) atidaro 
įvairius nustatymus, susijusius su pačiais spinduliais. Yra galimybė pakeisti ekrane rodomų 
spindulių spalvą, nustatyti kontrolinius spindulius, t. y. suteikti spinduliams funkcijas kitas nei 
atkuriant gaidas / įvykius, pasirinkti aparatinės įrangos nustatymus, pvz., pasirinkti midi 
prievadus ir keisti spindulio intensyvumą. Spinduliui galima pasirinkti visas funkcijas. 

 
               Spindulio   Spind. aktyvavimas Spind. spalva  Spind. tipas Spindulio Midi prievadas  
               pasirinkimas                    režimas Spindulio jautrumas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Automatinis dainos  
nutildymas  
 
Automatinė spalva    Transl. lentelė   Pagr. keitimas Nust. mygtukas  Atšaukimo mygt. Dainos   Pakeitimas  
       

           pasirinkimas 
3.7 pav. Spindulio nustatymo lentelė 

 
Spindulio pasirinkimas – spindulio numerių tinklelis. Norėdami pakeisti bet kurio iš spindulių 
nustatymą, pvz., spalvos, tipo, jautrumo, šiame tinklelyje paspauskite pasirinkto spindulio 
numerį. 
Beam Activation (spindulio aktyvavimo) režimas - tai yra Inverse (atvirkščio) mygtuko, 
esančio redagavimo ekrane, dubliavimas. Norėdami sukurti atvirkščią spindulį, pasirinkite 
spindulį iš spindulio pasirinkimo tinklelio ir paspauskite laukelį šalia Inverse Mode (atvirkščias  
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režimas). Norėdami pašalinti atvirkščią spindulį iš spindulio, tiesiog pasirinkite Normal Mode 
(įprastą režimą). Kai buvo atlikti bet kokie pakeitimai, prieš grįžtant į redagavimo ekraną 
būtina paspausti Set (nustatyti) mygtuką, kitaip pakeitimai nebus įrašyti. Plačiau apie 
atvirkštinio režimo naudojimą žr. 23 p. 
Beam Colour (spindulio spalva) – norėdami pakeisti redagavimo ekrane rodomas spindulių 
spalvas, pasirinkite spindulį iš spindulio pasirinkimo tinklelio, tada spalvą iš spindulio spalvos 
sąrašo. Norėdami patvirtinti pasirinkimą, paspauskite Set (nustatyti). 
 

Spindulio tipas:  
Standard  (standartinis) – standartinis spindulys yra spindulys, kuris gali turėti gaidas / 
įvykius. 
Beam Midi Port (spindulio Midi prievadas) – čia pateiktas midi prietaisų sąrašas, kuriuos 
naudoja pasirinktas spindulys. Jeigu, pavyzdžiui, norite naudoti išorinį midi prietaisą, t. y. 
klaviatūrą atkurti spinduliams, reikia tik atlikti būtinus pakeitimus spindulio midi prievadui. 
Numatytasis pasirinktas režimas yra esama įkelta AK garso plokštė A: SB (Sound Blaster) Live! 
Midi Synth. 
Auto Colour (automatinė spalva) – automatinės spalvos mygtukas yra greitas būdas 
nuspalvinti visus spindulius dainoje naudojant numatytąsias spalvas. Tiesiog paspauskite Auto 
Colour (automatinės spalvos) mygtuką, tada paspauskite Set (nustatyti), kad patvirtintumėte 
pasirinkimą. Atsiminkite: visi spalvos pakeitimai spindulių nustatymų lentelėje tik pakeis ekrane 
rodomų spindulių išvaizdą. Tam, kad pakeisti fizinę pačių OptiBeam spalvą, reikalingas 
„OptiMusic“ inžinierius! 
Toggle (pakeitimas) – tai yra Toggle (perjungiklio) mygtuko, esančio redagavimo ekrane, 
dubliavimas. Tiesiog pasirinkite spindulį iš spindulio pasirinkimo tinklelio, tada paspauskite 
dėžutę šalia Toggle (perjungiklio). Norėdami patvirtinti savo pasirinkimą, paspauskite Set 
(nustatyti).  
Pastaba: pakeitimas gali būti naudojamas su skirtingais spindulių tipais. Toggle (pakeitimo) 
naudojimas su Primary (pagrindiniu) spinduliu yra naudinga funkcija. Jis pašalina poreikį laikyti 
įjungtą Primary Beam (pagrindinį spindulį), kai norite pereiti į pagalbinio spindulio pagalbines 
valdymo funkcijas. 
Song Select (dainos pasirinkimas) – ši juosta įgalinta tik kai Secondary Control (pagalbinės 
kontrolės) sąraše pasirinktas Song Select (dainos pasirinkimas). Paspauskite pasirinkimo ir 
rodymo rodyklę, kad peržiūrėtumėte galimų dainų sąrašą ir pažymėkite dainą, kurią norite 
pasirinkti. Kai įjungta pagalbinė spindulio valdymo funkcija, ji automatiškai pereis prie 
pasirinktos dainos. 
Auto-Mute Song (automatinis dainos nutildymas) – ši funkcija saugo nuo nepageidaujamo 
triukšmo kai pereinama tarp dainų, paleidžiant spindulius atvirkščiame režime, kai nėra 
reflektorių arba kai spinduliai paleidžiami esant reflektoriui įprastame režime. Numatytasis 
automatinio nutildymo nustatymas yra on (įjungta). Esama daina pati įjungs garsą kai 
atvirkščiam spinduliui bus padėtas į vietą reflektorius arba įprastam spinduliui bus pašalintas 
reflektorius prieš grojimą. Mute (nutildymo) mygtukas redagavimo ir atkūrimo ekrane mirksės, 
kai daina bus nutildyta. Paspausdami Mute (nutildyti) mygtuką, įjungsite dainą. Pastaba: jeigu 
Mute (nutildyti) mygtukas paspaustas prieš tai, kai yra pašalinami arba padedami į vietą 
reflektoriai (atitinkamai spindulio aktyvavimo režimas), dainos garsas bus įjungtas. Norėdami 
pašalinti automatinio nutildymo funkciją, tiesiog paspauskite langelį ties Auto-Mute 
(automatiniu nutildymu) ir varnelė išnyks. Patvirtinimui paspauskite Set (nustatyti). 
Set (nustatyti) – nustatymo mygtukas turi būti paspaustas kai spindulio nustatymų lentelėje 

buvo atlikti bet kokie pakeitimai. Nustatymo mygtukas išsaugo pakeitimus ir grąžina jus į 
redagavimo ekraną. 
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Cancel (atšaukti) – atšaukimo mygtukas atšaukia bet kokius atliktus pakeitimus, t. y. atstato 

meniu į prieš tai buvusius nustatymus ir grįžta į redagavimo ekraną. 

Spindulio spalvų keitimas  
Redagavimo ir atkūrimo ekrane spinduliai yra automatiškai nuspalvinami. Jeigu spindulio vietos 
yra pilkos (nesukonfigūruotos), paspauskite Auto Colour (automatinio nuspalvinimo) 
mygtuką spindulio nustatymo lentelėje, po to paspauskite Set (nustatyti) mygtuką ir visi 
spinduliai bus nuspalvinti numatytomis spalvomis, bei bus pasirengę priimti spindulio 
duomenis. Tam, kad spindulį galima būtų programuoti su įvykiais, jis turi būti nuspalvintas. 
 
Norėdami nuspalvinti spindulius individualiomis jūsų pasirinktomis spalvomis, tiesiog 
paspauskite ant pasirinkto Beam Number (spindulio Nr.) ir paspauskite Beam Colour (spindulio 
spalvos) langelius. Pasirinktame langelyje atsiras varnelė. Norėdami patvirtinti pasirinkimą, 
paspauskite Set (nustatyti). Grįšite į redagavimo ekraną. 
 

Pagalbinių valdomų įvykių naudojimas  
Šių įvykių tipo tikslas yra suteikti naudotojui didesnę programinės įrangos kontrolę 
spinduliams.  
Valdymo įvykių pasirinkimas suteikia spinduliams pagalbines funkcijas arba valdymą, įgalinantį 
naudotoją, pavyzdžiui, keisti pasirinktą dainą, perstatyti spindulį į sekos pradžią arba perkelti 
gaidas per tonaciją į viršų, ir visą tai galima atlikti neliečiant programinės įrangos arba AK 
pelės! 
 
Įvykių valdymas paprastai priskiriamas mygtukų bloko spinduliams 25 26 27 28 (kurie 

yra aparatine įranga prijungti prie sistemos) arba bet kuriam spinduliui. 
 

Song Up ( daina į viršų) – leidžia pakeisti į tolimesnę dainą projekte.  
Song Down ( daina į apačią) – leidžia pakeisti į prieš tai buvusią dainą projekte. 
Song Select (dainos pasirinkimas) – leidžia pasirinkti kitą dainą iš dainų 
pasirinkimo juostos.  
Transpose Up (pakelti aukštyn) – leidžia pakelti aukštyn visų spindulių oktavą. 
Transpose Down (nuleisti žemyn) – leidžia nuleisti žemyn visų spindulių 
oktavą. Midi Program (midi programa) - leidžia keisti midi kanalo numerį / 
muzikos instrumentą įvesdami savo pasirinkimą midi programos juostoje.  
Global Reset (visuotinis perstatymas į pradinę padėtį) – grąžina visus 
spindulius į jų sekos pradžią, t. y. Event No 1 (įvykį Nr. 1) 

 
Pagalbinio valdymo mygtukas 
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ATVAIZDŲ rodymas 
 
 
 
Norėdami rodyti atvaizdus iš OMPC1 turite sumontuoti dvigubą grafinę plokštę su aktyviu pagalbiniu 

monitoriumi. Jeigu naudojate nešiojamąjį kompiuterį, juose paprastai yra su sumontuota dviguba 

grafine plokšte. 
 
„Windows“ turi matyti antrą monitorių kaip išplėstinio monitoriaus nustatymą (ne kaip veidrodinį atspindį) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atvaizdų failų įkėlimas į IMAGE Event Editor (atvaizdo įvykio redaktorių) 
 
Įkelkite .jpeg ir .bmp failų formatus (tokia pati procedūra kaip ir wav failų įkėlimas). 
 

 

1) Pakeiskite garso įvykio redaktorių (žalias 
langelis) į atvaizdo įvykio redaktorių 
(raudonas langelis) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Paspauskite Load (įkėlimo) mygtuką ir įkelkite atvaizdo  
failą iš atvaizdo aplanko OMPC1 (rekomenduojamas 
.bmp, nes jis nėra glaudintas failas) 
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3) Kai buvo įkeltas atvaizdo failas, galite peržiūrėti jį 
laikydami nuspaudę View (peržiūros) mygtuką. Atsiras 
atvaizdas, apimantis plotą, kuriame rodomi 3–6 
spinduliai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) Jeigu jums tinka atvaizdas, priskirkite jį bet 
kuriam įvykių lentelės spinduliui 
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VAIZDO failo įkėlimas į VIDEO Event Editor (vaizdo įrašo įvykio redaktorių) 
 
Įkelkite .Mpeg, .AVI, .VOB arba .WMV failų formatus (tokia pati procedūra kaip ir atvaizdų failų 
įkėlimas). 
 
 
 
 
3) Norėdami įkelti vaizdo įrašo failą iš Video (vaizdo 
įrašo) aplanko OMPC1, vadovaukitės tokiu pačiu 
būdu, kaip ir įkeliant wav ir atvaizdų failus.  
Atsiminkite, kad vaizdo įrašo ilgio ir garso lygio 
keitimas atliekamas tokiu pačiu būdu kaip ir 
redaguojant wav failus. Norėdami sutrumpinti vaizdo 
įrašą, naudokite FROM: (nuo) ir TO: (iki) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rekomenduojami AK reikalavimai: 
 
 
 
AK reikalavimai, kai naudojate AK 
 
OS „Microsoft Windows XP“ arba „Vista“  
Dviejų branduolių procesorius su 1024 Mb Ram 
Dviguba / grafinė plokštė  
1 laisvas USB prievadas  
Kompaktinių diskų atkūrimo įrenginys 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeigu reikalinga techninė priežiūra, kreipkitės 
telefonu į „OptiMusic I-Tech“  

+44 (0) 20 8441 8080 
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OptiMusic sesijų metu 

 

Siekiami tikslai ir lavinami įgūdžiai: 
 
 

Priežasties ir pasekmių supratimas 

Smulkių ir bendrųjų motorikos įgūdžių vystymas 

Dalyvavimas paeiliui ir kiti socialiniai įgūdžiai 

Intensyvus bendravimas 1:1  

Bendravimas grupėje  

Pasitikėjimo vystymas 

Atsipalaidavimo įgūdžiai  

Klausymas ir reagavimas 

Muzikos kūrimas ir garsų atradimas  

Fizinis judėjimas, pratimai ir šokis, koncentracija ir 

atmintis  

Pasaulio pažinimas  

Muzikinių stilių tyrinėjimas  

Improvizavimas ir rolių žaidimai 

Dainavimas ir vaidinimas 

Tinkamo muzikinio ritmo parinkimas ir ritmo vystymas  

Pramogavimas! 
 
 
 
 

www.optimusic.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 



 
 
 
 
 

Naudotojo vadovas 
 

 

Šis vadovas skirtas visam personalui ir slaugytojams, 

susijusiems su „OptiMusic“ sesijų atskiriems specialiųjų 

poreikių asmenims, naudojimui arba palaikymui. 
 
 

Čia pateikiamos naudojimo ir taikymo instrukcijos, įskaitant 

plačias sesijų idėjas ir struktūrą. Taip pat nurodomi 

potencialūs įgūdžiai, kuriuos vysto ši suprojektuota sistema. 
 
 
Skills (įgūdžiai) ir Session Ideas (sesijų idėjos) pateikiamos kiekvienam nustatymui, 
remiantis specialiųjų poreikių specialistų atliktais praktinių tyrimų rezultatais, taip 
pat naudojantis vertinga personalo ir slaugytojų, kurie jau naudoja „OptiMusic®“, 
informacija. 
 
Kadangi šiame vadove apimamos visos amžiaus grupės ir jų gebėjimai, labai svarbu 
atsižvelgti į kai kurių paryškintų sesijų tikslus arba įgūdžius, kurie gali tikti tik 
pasirinktai klientų grupei / individualiam darbui / atliekant gyvai. Stengėmės apimti 
platų įgūdžių spektrą ir pasiūlyti įvairiausių ir įdomiausių „OptiMusic“ naudojimo 
sesijose būdų. Tačiau būtina atsižvelgti, kad kai kurie iš jų gali viršyti kai kurių 
naudotojų galimybių ribas. 
 
Pvz., turintiems PMLD arba esant sensoriniams sutrikimams, pasiekimai turėtų būti 
nukreipti į priežasties ir pasekmių supratimą, bei garso arba muzikos atradimą, o ne 
į atlikimą arba pasakos sekimą. Visais atvejai naudokite šį vadovą kaip informacijos 
šaltinį ir pritaikykite idėjas, tinkančias tiek individualiam darbui, tiek darbui su 
grupėmis gerai praleidžiant laiką! 
 
 
 

ĮŽANGA Į „OPTIMUSIC“ 
 
 

Visos „OptiMusic“ sistemos turi du arba daugiau prožektorių, kurie atkuria 
gaidą, garsą arba dainą, kai spindulys yra pertraukiamas naudojant 
specialią atspindinčią medžiagą. Kiekviena sistema pateikiama su 50 
skirtingų nuostatų komplektu, kurias galima lengvai pasirinkti naudojant 
spalvotus mygtukus. 
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Prieš naudojimo pradžią 

 

Įjungimas:  

Nepriklausomai nuo to, ar turite 2, 4 ar 8 spindulių sistemą, 

su vežimėliu ar be jo, kai įjungiate maitinimą, sistema turi 

pasileisti automatiškai. 
 
 

Pastaba: gali būti du maitinimo įjungimo mygtukai – vienas 

šviesoms ir garsiakalbiams, kitas valdymo sistemai arba 

vežimėliui. Nepriklausomai kokia tvarka jie įjungiami, jeigu 

įsijungia kompiuteris užsidega ir šviesos! 
 
 

Praėjus 30 sek. po įjungimo, sistemoje pasigirs varpelio 

skambtelėjimas, po kurio seka pirmojo nustatymo, paprastai 

būgnų komplekto, pranešimas. Tai suteikia galimybę patikrinti 

ir sureguliuoti sistemos garsą. Garso valdymo ratukas yra 

mygtukų bloke. 
 

Šviesą atspindintys objektai:  

Prieš pradedant bet kokią sesiją turite įsitikinti, jog turite 

tinkamai atspindinčius elementus: 
 
 

OptiBats (atspindinti lazdelė) - bent dvi 
 

OptiPads (atspindintis kilimėlis) - po  

vieną kiekvienam spinduliui 
 

OptiMits (atspindinti pirštinė) - vieną  

porą 
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Dūmų gaminimo įrenginys:  
Šis papildomai įsigyjamas prietaisas turi būti prijungtas ir 
įjungtas likus bent 10 min. iki jo naudojimo pradžios. Dūmai 
padaro spindulius geriau pastebimus ir sesijai gali suteikti 
magijos / paslapties pojūtį. (dėl papildomos informacijos 
įsigyjant vieną iš šių įrenginių arba įsigyjant daugiau dūmų 
skysčio, kreipkitės į mus.) 
 
 

Šviesos užtemdymo žaliuzės / užuolaidos:  
Tamsiame kambaryje šviesos spinduliai bus daug geriau 
matomi, todėl naudotojui bus paprasčiau dirbti su jais. 

 

Nustatymo pasirinkimas  
Sesijos rekomendacijos nurodo kiekvieno nustatymo turinį ir pataria kaip jį naudoti 
sesijos metu. Kairiajame stulpelyje pateikiami potencialūs įgūdžiai, kurie gali būti 
vystomi naudojant tuos garsus, o dešiniajame stulpelyje pateikiamas sesijos 
organizavimas. 
 
Nustatydami pasirinkimus turite pagalvoti ir atkreipti dėmesį į grupės / individualaus 
naudojimo tinkamumo mokant. Grupė visada gauna daugiau naudos iš organizuotos 
sesijos, kai naudotojams duodamas vienodas laikas patiems tyrinėti spindulius. 
(laisvas naudojimas dažniausiai būna chaotiškas ir visiškai neproduktyvus). 
 
Geriausias būdas valdyti grupę – naudotojui, kuriam atėjo eilė groti, OptiBats 
perdavimas. Taip galėsite išvengti nepageidaujamų muzikos pauzių! 
 

 
SVARBI PASTABA: Nesistenkite per trumpą laiką grupei pateikti didelį kiekį 
informacijos. Leiskite naudotojams diktuoti tempą ir jiems tyrinėti spindulių 
veikimą, per daug personalui / slaugytojams nedemonstruojant jų funkcijų. 
 
Kuo daugiau naudotojai ras patys, tuo geriau pavyks sesija. Atsiminkite, kad daugumai 
naudotojų tai yra pirmas kartas, kai jiems leidžiama visiškai kontroliuoti muzikos 
instrumentą. Yra daug įgūdžių, kurie gali būti vystomi pradinėse sesijose, todėl nėra 
poreikio peršokti į tolimesnes sesijas, kurios labiausiai patinka personalui! 
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Vystomi įgūdžiai Sesijos idėjos 
 

  
 

Spindulių radimas 

Suprantama priežastis / 

pasekmė 

1:1 Intensyvi sąveika 

Pirmoje sesijos padrąsinkite naudotojus ieškoti spalvotų šviesos 

spindulių atspindžių grindyse. Kai padėti grindų reflektoriai (ir jeigu 

naudotojai yra pasiruošę) nukreipkite jų ranką (arba kitą kūno dalį), 

pravesdami virš reflektoriaus ir klausykite jų atkuriamo garso. 

Svarbu, kad vienu metu veiksmus atliktų tik vienas naudotojas. Taip 

užtikrinsite, kad jis suprastų, kad jis valdo girdimą garsą. 

 

 

 

 

 

 

 

Klausymas ir veiksmų 
atlikimas paeiliui 

Paprašykite naudotojų klausyti garsų ir paeiliui atlikti veiksmus. Kuris 

Tomas skamba aukščiausiai? Kuris skamba garsiausiai? Kurį garsą 

galima išgauti savo rankomis? ir pan. 
 

 
 

  
 

Koncentracija ir atmintis 

Grupės sąveika 

Atlikimas 

Skatinkite naudotojus sukurti arba pakartoti ritmą, pvz., du suplojimai 

rankomis ir cimbolo garsas. Padalinkite grupę į dvi dalis arba poromis, 

kad kiekviena pusė pabandytų pakartoti kitos grupės sukurtą ritmą. 
Naudotojai gali groti būgnais naudodami OptiBats kaip rokenrolo 

būgnininkas po vieną, poromis arba visa grupe! 

 

 

 

 

 

Judesiai ir pratimai 

Improvizacija 

Skatinkite naudotojus atlikti judesius, atitinkančius būgnų komplekto 

garsą. 
Sujunkite šiuos garsus kartu, kad sukurtumėte  būgnų pratimo rutiną! 
pvz., siekite į viršų skambant viršutiniam Tomui; kai plojimas - plokite; 

kai apatinis Tomas - pasilenkite žemyn; žygiuokite skambant didžiajam 

būgnui; šokinėkite kai girdite skambant lėkštę. 
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NUSTATYMAS: 01 Būgnų komplektas 

Klavišo režimas TE: atkurti garsą iki galo 
ON (įjungta): laisvai 

pasirenkama įj. arba išj. 

LP: ciklas atkuriamas 

nepertraukiamai 

 SE: vienas įvykis / gaida ME: keli įvykiai / gaidos  

Spindulys Režimas Turinys   

 SE  Kiniški cimbolai  

 SE  Plojimas  

 SE  Didelis būgnas  

 SE  Būgnelis su stygomis  

 SE  Viršutinis Tomas  

 SE  Vidurinis Tomas  

 SE  Apatinis Tomas  

 SE  Lėkštė  



 

 

NUSTATYMAS: 02 Perkusija 

Klavišo režimas TE: atkurti garsą iki galo ON (įjungta): laisvai 

pasirenkama įj. arba išj. 

LP: nepertraukiamas 

ciklo atkūrimas     

 SE: vienas įvykis / gaida ME: keli įvykiai / gaidos  

Spindulys Režimas Turinys   

 SE  Karvės varpelis   

 SE  Kiniška dėžutė   

 SE  Viršutinė konga   

 SE  Vidurinė konga   

 SE  Apatinė konga   

 SE  Viršutinis timbalas   

 SE  Apatinis timbalas   

 SE  Lėkštė   
 
 

Vystomi įgūdžiai Sesijos idėjos 
 

  
 

Priežastis ir pasekmė 

1:1 Intensyvi sąveika 

Garsų atradimas 

Paskatinkite naudotojus (vienu metu po vieną) rasti 
spindulį ir pabandyti atkurti garsus. (OptiBats, pirštinės 
arba reflektoriai). Esant sesijai 1:1, naudinga pabandyti 
standartinį muzikinį pokalbį, atsakant į kiekvieną 
naudotojo atliekamą garsą kitu to paties arba skirtingo 
spindulio garsu. 

 

 

 

 

 
 

 
 

Koncentracija ir atmintis Skatinkite naudotojus sukurti arba pakartoti ritmą, pvz., du karvės 

varpeliai ir lėkštė. 
Padalinkite grupę į dvi dalis arba poromis, kad kiekviena pusė 

pabandytų pakartoti kitos grupės sukurtą ritmą. 

 

 
 

Grupės sąveika  

 

 
 

 
 

Judesiai ir pratimai Skatinkite naudotojus kurti judesius, kurie atitiktų perkusijos 

garsą. Sujunkite šiuos garsus kartu, kad sukurtumėte perkusijos 

pratimą! Pvz., siekite į viršų skambant viršutiniam timbalui; lenkitės 

žemyn skambant apatiniam timbalui; paskambinkite varpeliu 
skambant karvės varpeliui ir plokite rankomis skambant lėkštei. 

 

Improvizacija 
 

 
 

 
 

 
 

Atlikimas Naudotojai gali groti būgnais / perkusija su OptiBats kaip rokenrolo 
būgnininkas po vieną, poromis arba visa grupe! 
Paprašykite naudotojų klausyti garsų ir paeiliui atlikti veiksmus. 

Kurio timbalo garsas aukščiausias? Kuri konga skamba žemiausiai? 

 

 
 

Klausymas ir veiksmų 

atlikimas paeiliui 
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NUSTATYMAS: 03 Do Re Mi 1 

Klavišo režimas TE: atkurti garsą iki galo 
ON (įjungta): laisvai 

pasirenkamas įj. arba išj. 

LP: nepertraukiamas ciklo 

atkūrimas 

 SE: vienas įvykis / gaida ME: keli įvykiai / gaidos  

Spindulys Režimas Turinys   

 SE  Arfos gaida 1   

 SE  Arfos gaida 2   

 SE  Arfos gaida 3   

 SE  Arfos gaida 4   

 SE  Arfos gaida 5   

 SE  Arfos gaida 6   

 SE  Arfos gaida 7   

 SE  Arfos gaida 8   
 
 
 
 
 
 

Vystomi įgūdžiai Sesijos idėjos 

  

Priežastis ir pasekmė Skatinkite naudotojus judinti rankas į spindulį ir iš jo, kad atrastų 
kiekvieno spindulio gaidą.  

  

Pasirinkimas Skatinkite naudotojus groti spinduliais bet kokia tvarka, efektyviai 

kuriant jų pačių melodiją. 
Vėlesnėse sesijose taip pat galite naudoti šį nustatymą, kad 

skatintumėte naudotojus bandyti ir atkurti atpažįstamą melodiją. 

Muzikos kūrimas arba 

sudarymas 
  

Skaičiavimo įgūdžiai ir 
oktavos 

Spinduliu nuo 1 iki 8 skaičiavimas yra gera įžanga supažindinanti su 

muzikine oktava. 

Klausymo įgūdžiai Paprašykite naudotojų išklausyti kiekvieno spindulio gaidą. 

Muzikinės klausos vystymas Ar gaidos aukštėja ar žemėja? 
 Ar girdite gamos viršutinę ir apatinę gaidą? 
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NUSTATYMAS: 04 Do Re Mi 2 

Klavišo režimas TE: atkurti garsą iki galo 
ON (įjungta): laisvai 

pasirenkamas įj. arba išj. 

LP: nepertraukiamas ciklo 

atkūrimas 

 SE: vienas įvykis / gaida ME: keli įvykiai / gaidos  

Spindulys Režimas Turinys  

 ME  Do Re Mi pianinas   

 ME  Do Re Mi marimba  

 ME  Do Re Mi bosas   

 ME  Do Re Mi arfa   

 ME  Do Re Mi stygos  

 ME  Do Re Mi trombonas  

 ME  Do Re Me Pano fleita  

 ME  Do Re Mi choras   
 

Vystomi įgūdžiai Sesijos idėjos 
 

  
 

Priežastis ir pasekmė (seka) Skatinkite naudotojus judinti rankas į spindulį ir iš jo, kad atrastų 
kiekvieno spindulio gaidų seką. 

 

 
 

  
 

Klausymas 
Paklauskite naudotojų kurį muzikos instrumentą nori išgirsti. Ar jie yra 
girdėję anksčiau ? Išklausykite visų šių gaidų, pradedant žemomis ir 
palaipsniui kylant. Ar jie girdi kiekvienos gamos viršutinę ir apatinę 
gaidą? 

 

Muzikos instrumentų 

pažinimas 
 

 
 

Pasirinkimas 
Paprašykite naudotojų pasirinkti savo mėgstamiausią spindulį / muzikos 

instrumentą ir juo groti. 
 

Veiksmų atlikimas paeiliui 
Visada užtikrinkite, kad kiekvienas naudotojas turi vienodą prietaiso 

naudojimo laiką 
 

   

Judesiai ir pratimai Kai atliekami tempimo / apšilimo pratimai, naudotojai groja spinduliais 

žemai netoli grindų ir gaidoms aukštėjant stiebiasi spinduliu 
į viršų. Tai taip pat gali būti naudojama kaip dramatiškumo efektas. 

 

 
 

 
 

Atlikimas Skatinkite naudotojus groti spinduliais atitinkamais rankos 
judesiais, pvz., braukti spinduliu, tarsi tai būtų arfa arba 
imituoti grojimą pianinu arba trombonu. (tai geriausiai veikia su 

OptiReflectors reflektoriais) 

 

Dramatinė interpretacija 
 

 
 

   

Koncentracija ir atmintis 
Jeigu naudotojai gali, paskatinkite juos groti spinduliu nuo  
žemiausios gaidos iki ir įskaitant aukščiausią gaidą. Norėdami tai 

padaryti užsiėmimu visai grupei, galite pabandyti nustatyti viršutinę 

gaidą sakydami stop. 
Jeigu naudotojas gali skaičiuoti iki aštuonių, tai gali būti kitas 

efektyvus būdas dirbti su gaidomis gamoje ir oktavos pažinimą. 

 

Grupės sąveika 
 

 
 

Skaičiavimo įgūdžiai ir 

oktavos 

 

 

 
 

 
 
 
8 



 

 

NUSTATYMAS: 05 Arga arpeggio 

Klavišo režimas TE: atkurti garsą iki galo 
ON (įjungta): laisvai 

pasirenkamas įj. arba išj. 

LP: nepertraukiamas ciklo 

atkūrimas 

 SE: vienas įvykis / gaida ME: keli įvykiai / gaidos  

Spindulys Režimas Turinys    

 ME  Arfa arpeggio pradeda nuo C2  

 ME  Arfa arpeggio pradeda nuo C3  

 ME  Arfa arpeggio pradeda nuo C4  

 ME  Arfa arpeggio pradeda nuo C5  

 ME  Arfa arpeggio pradeda nuo G5  

 ME  Arfa arpeggio pradeda nuo C1  

 ME  Arfa arpeggio pradeda nuo G5  

 ME  Arfa arpeggio pradeda nuo G5  
 
 

 

Vystomi įgūdžiai Sesijos idėjos 
 

  
 

Priežastis ir pasekmė 
(seka) 

Tai yra puikus nustatymas tyrinėti arfos garsus. 
Bet kokia spindulių kombinacija gerai derės tarpusavyje. 
Skatinkite naudotojus judinti jų pirštus spindulyje, kad būtų išgautas 
arfos vilnijimo efektas (čia puikiai tinka reflektoriai arba OptiMits) 

 

Garsų atradimas 
 

 

 

Klausymas ir reagavimas 

Muzikos kūrimas 

Veiksmų atlikimas paeiliui 

Skatinkite naudotojus groti priskirtais spinduliais kaip grupė, klausant 

ir atsakant vienas kitam. 
Šis nustatymas tinkamas supažindinti su muzikinio pokalbio idėja, 
vienas naudotojas atkuria kelias gaidas, o kitas atsako. 

 

 

 

 

 

 

Muzikinis tempas Suteikite naudotojams galimybę tyrinėti jų grojimo greitį. Kaip 
greitai arba kaip lėtai jie gali groti spinduliais? 
Kokį tai turi efektą atliekamam garsui? 

 

 
 

 
 

  
 

Kūrybiniai judesiai 

Dramatinis 

interpretavimas 

Kai OptiRefelctor reflektoriai padėti ant žemės, padrąsinkite 

naudotojus groti spinduliais įsivaizduojamais rankų judesiais, pvz., 

interpretuojant muziką judinti pirštus; sudėti rankas kaip skrenda 

paukštis, arba rankas išlenkiant kaip skaičius 8 pro spindulius. 
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NUSTATYMAS: 06  Bažnyčios varpai 
 

Klavišo režimas TE: atkurti garsą iki galo 
ON (įjungta): laisvai 

pasirenkamas įj. arba išj. 

LP: ciklas atkuria 

nepertraukiamai 

 SE: vienas įvykis / gaida ME: keli įvykiai / gaidos  

Spindulys Režimas Turinys  
 

 ME   Bažnyčios varpai - gama žemėja 
 

 ME Bažnyčios varpų kurantai 
 

 ME Bažnyčios varpų kurantai 
 

 ME  Bažnyčios varpai – gama aukštėja 
 

 ME Vestminsterio kurantai 1 dalis 
 

 ME Vestminsterio kurantai 2 dalis 
 

 ME Vestminsterio kurantai 3 dalis 
 

 SE Gausmas  
 

  
 

Vystomi įgūdžiai  Sesijos idėjos 
 

   
 

Garsų atradimas  Tai yra mieli nustatymai skirti tyrinėti bažnyčios varpų ir kurantų 

garsus. 
 

   Bet kokia spindulių kombinacija gerai derės tarpusavyje. 
 

  
 

Klausymas ir reagavimas 

Muzikos kūrimas 

Veiksmų atlikimas paeiliui 

Skatinkite naudotojus groti priskirtais spinduliais kaip grupė, klausant 

ir atsakant vienas kitam. 
Tai yra dar vienas geras nustatymas tinkamas supažindinti su 

muzikinio pokalbio idėja, kiekvienas naudotojas atkuria kelis varpus, o 

kitas atsako. 

 

 

 

 

 

 

Grojimo sekos Spinduliai 5, 6 ir 7 groja Vesminsterio kurantus, kai jie grojami iš 

eilės. Paraginkite 3 naudotojus groti kiekvieną dalį vienam paskui kitą, 

o paskutinis naudotojas atkuria laikrodžio gausmą (ir nusprendžia kiek 

yra valandų!) naudodamas spindulį 8. 

 

   
 

   

 

  
 

Kūrybiniai judesiai 

Dramatinis 

interpretavimas 

Kai OptiReflector reflektoriai padėti ant žemės, padrąsinkite 
naudotojus groti spinduliais su įsivaizduojamais rankų judesiais, pvz., 
judinti pirštus; atlikti varpo skambinimo judesius (tarsi trauktų virvę!) 
arba suduotų į varpą. 

 

 

 

Pasaulio pažinimas Jeigu naudotojai gali suprasti , galima atitinkamai naudoti 
bažnyčios varpus teminėse sesijose apie vestuves, laidotuves, bažnyčią, 

religiją ir pan. 
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NUSTATYMAI: 07 Arfos muzika  

Klavišo režimas TE: atkurti garsą iki galo 
ON (įjungta): laisvai 

pasirenkamas įj. arba išj. 

LP: ciklas atkuria 

nepertraukiamai 

 SE: vienas įvykis / gaida ME: keli įvykiai / gaidos  

Spindulys Režimas Turinys   

 TE  Arfa   

 TE  Arfa   

 TE  Arfa   

 TE  Arfa   

 TE  Arfa   

 TE  Arfa   

 TE  Arfa   

 TE  Arfa   
 
 

 

Vystomi įgūdžiai Sesijos idėjos 
 

  
 

Priežastis ir pasekmė 

Garsų atradimas 

Garsų tyrinėjimas 

Tai yra puikus nustatymas tyrinėti arfos garsus. Tik viena 
ranka braukdami per kiekvieną spindulį grokite arfos muzikos garsą. 
Spindulių derinys, grojamas vienas po kito sukuria nuostabų kaskados 
efektą. 
Bet kokia spindulių kombinacija gerai derės tarpusavyje. 

 

 

 

 

 

 

 

Klausymas ir reagavimas 

Muzikos kūrimas 

Veiksmų atlikimas paeiliui 

Skatinkite naudotojus groti priskirtais spinduliais kaip grupė, 

klausant ir atsakant vienas kitam. 
Šis nustatymas tinkamas supažindinti su muzikinio pokalbio idėja, 
kiekvienas naudotojas groja arfa, o kitas atsako. 
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NUSTATYMAS: 08 Gimtadienis   
 

Klavišo režimas TE: atkurti garsą iki galo 
ON (įjungta): laisvai 

pasirenkamas įj. arba išj. 

LP: ciklas atkuria 

nepertraukiamai 
 

  SE: vienas įvykis / gaida ME: keli įvykiai / gaidos   
 

Spindulys Režimas Turinys     
 

 ME  Gimtadienio melodija 1 dalis   
 

 ME  Gimtadienio melodija 2 dalis   
 

 ME  Gimtadienio melodija 3 dalis   
 

 ME  Gimtadienio melodija 4 dalis   
 

 

ON 

(įjungta) Balsas 

Su gimtadieniu sveikinam + 

džiaugsmo šūkiai   
 

 

ON 

(įjungta) Daina Su gimtadieniu tave (tik ši frazė)   
 

 

ON 

(įjungta) Melodija 

„He’s a Jolly Good Fellow“ (jis yra 

labai geras vyrukas)   
 

 

ON 

(įjungta) Daina 

Su gimtadieniu sveikinam tave (visa 

daina)   
 

    
 

Vystomi įgūdžiai  Sesijos idėjos  
 

     
 

Dainavimas 

Bendruomeninio įvykio 

atpažinimas  

Atlikimas 

Narių vertinimas 

Šis nustatymas suteikia naudotojams galimybę groti dainą 

Su gimtadieniu kitiems grupės nariams. 
 

Kaip įprasta kiekvienas naudotojas dainuoja Su gimtadieniu 

savo gimtadienio metu,. Tai yra geras būdas pademonstruoti, 

kad jie yra vertinami OptiMusic grupės nariai.  

 

 

 

 

 

 

 

Koncentracija ir atmintis Pauzės po melodijos 1–4 dalių skatina naudotoją pereiti prie 

kito spindulio, kad būtų lengviau groti. 
Spinduliai 5,6,7 ir 8 yra garso failai su gimtadienio 
pranešimais arba dainavimu. 

Naudotojas, kurio yra gimtadienis gali sėdėti viduryje, o 

grupė groja spinduliais sveikindama jį su gimtadieniu. 

 
 

Grupės sąveika  
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NUSTATYMAS: 09 „If You’re Happy…“ (jeigu esi 

laimingas) 

Klavišo režimas TE: atkurti garsą iki galo 
ON (įjungta): laisvai 

pasirenkamas įj. arba išj. 

LP: ciklas atkuria 

nepertraukiamai 

 SE: vienas įvykis / gaida ME: keli įvykiai / gaidos  

Spindulys Režimas Turinys    

 ME  

Jeigu esi laimingas melodija 1 

dalis  

 ME  Suplok suplok   

 ME  

Jeigu esi laimingas melodija 2 

dalis  

 ME  Suplok suplok   

 ME  

Jeigu esi laimingas melodija 3 

dalis  

 ME  

Jeigu esi laimingas melodija 4 

dalis  

 ME  Suplok suplok   

 

ON 

(įjungta) Wav Jeigu tu esi laimingas ir tai žinai (visa daina) 
 
 

 

Vystomi įgūdžiai Sesijos idėjos 
 

  
 

Dainavimas su veiksmais Šis nustatymas suteikia naudotojams galimybę dainuoti ir žaisti 

Jeigu esi laimingas ir tai žinai, su kitais grupės nariais. 
 

 
 

Grupės sąveika 
Naudodami tradicinius žodžius ir plodami, plodami; trypdami,   

 
 

Atlikimas 
trypdami; linktelėdami, linktelėdami, „Mes esame“, grupė gali 

mėgautis atlikdami visą dainą patys. 
 

 

  
 

Koncentracija ir atmintis Po kiekvienos spindulio sekos einanti pauzė ragina naudotoją pereiti 

prie kito spindulio, kad būtų lengviau groti. 
 

 
 

  
 

Pasitikėjimo ugdymas 

Grodami dainą, kurią naudotojai gerai žino, padidina jų pasitikėjimą 
ir padeda jiems vystyti ritmo ir tinkamo ritmo parinkimo suvokimą. 

 

Ritmas ir tinkamo ritmo 

nustatymas 
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NUSTATYMAS: 10 Kankanas  

Klavišo režimas TE: atkurti garsą iki galo 
ON (įjungta): laisvai 

pasirenkamas įj. arba išj. 

LP: ciklas atkuria 

nepertraukiamai 

 SE: vienas įvykis / gaida ME: keli įvykiai / gaidos  

Spindulys Režimas Turinys   

 ON (įjungta) Wav Kankanas 1 dalis   

 ON (įjungta) Wav Kankanas 2 dalis   

 ON (įjungta) Wav Kankanas 3 dalis   

 ON (įjungta) Wav Kankanas 4 dalis   

 ON (įjungta) Wav Kankanas 5 dalis   

 ON (įjungta) Wav Kankanas 6 dalis   

 ON (įjungta) Wav Kankanas 7 dalis   

 ON (įjungta) Wav Kankanas 8 dalis   
 
 

 

Vystomi įgūdžiai Sesijos idėjos 
 

  
 

Garsų atradimas 

Klausymo įgūdžiai 

Šiai dainai reikia, kad naudotojai laikytų OptiBat kiekviename 

spindulyje iki garso failas baigs groti. Norėdami atkurti visą dainą, 

naudotojai pereina nuo 1-o spindulio paeiliui iki 8-o spindulio kas vieną 

minutę. 

 

 

 

  
 

Veiksmai grupėje Tai labai geras nustatymas atliekant veiksmus grupėje. 
 

Priskirti spindulį kiekvienam naudotojui ir paskatinti klausyti laukiant 

savo eilės iki spindulys baigs groti. 

 

Koncentracija 
 

 
 

Veiksmų atlikimas paeiliui  

 
 

  
 

Pasitikėjimo ugdymas Ši smagi daina yra geras pasirinkimas kai bandoma pakelti 
 

Pramoga! naudotojų pasitikėjimą. 
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NUSTATYMAS: 11   „I Am Sailing“ (aš plaukiu) 
 

Klavišo režimas TE: atkurti garsą iki galo 
ON (įjungta): laisvai 

pasirenkamas įj. arba išj. 

LP: ciklas atkuria 

nepertraukiamai 

 SE: vienas įvykis / gaida ME: keli įvykiai / gaidos  
 
 
 

 

Spindulys Režimas Turinys  

 ME  Melodija + 1 dalis 

 ME  Melodija + 2 dalis 

 ME  Melodija + 3 dalis 

 ME  Melodija + 4 dalis 

 LP Wav Audra 

 LP Wav Burbulai 

 LP Wav Srovė 

 LP Wav Žuvėdros 
 
 

 

Vystomi įgūdžiai Sesijos idėjos 
 

  
 

Grupės sąveika 
Šis nustatymas suteikia naudotojams galimybę atlikti dainą „I Am 

Sailing“ (aš plaukiu). 
 

 Tiesiog grokite spinduliais 1, 2, 3 ir 4, kad atskleistumėte visą 
 

Atlikimas 
melodiją. 

 

 
 

Vietos pajautimas 
Spinduliuose nuo 5 iki 8 yra garso efektai, todėl naudotojai gali juos 

pridėti pagal dainos nuotaiką ir atmosferą! 
 

 

Pasitikėjimo ugdymas Grodami dainą, kurią naudotojai gerai žino, padidina jų pasitikėjimą 
 

Ritmas ir tinkamo ritmo 

parinkimas ir padeda jiems vystyti ritmo ir tinkamo ritmo parinkimo suvokimą. 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 



 

 

NUSTATYMAS: 12 „Jingle Bells“ (Kalėdiniai varpeliai) 

Klavišo 

režimas TE: atkurti garsą iki galo 
ON (įjungta): laisvai 

pasirenkamas įj. arba išj. 

LP: ciklas atkuria 

nepertraukiamai 

SE: vienas įvykis / gaida ME: keli įvykiai / gaidos  

Spindulys Režimo turinys   

 ME Choras 1 dalis   

 ME Choras 2 dalis   

 ME Choras 3 dalis   

 ME Choras 4 dalis   

 ME Poezija 1 dalis   

 ME Poezija 2 dalis   

 ME Poezija 3 dalis   

 ME Poezija 4 dalis   

   

Vystomi įgūdžiai   Sesijos idėjos 

   

Dainavimas ir vaidinimas  Šis nustatymas suteikia naudotojams galimybę atlikti „Jingle bells“ 
   nesiaiškindami kur baigiasi kiekviena seka. Pauzė po kiekvieno 
   spindulio sekos ragina naudotojus pereiti prie tolimesnio spindulio. 
   Tai puikiai tinka naudoti kaip Kalėdinį koncertą. 
Koncentracija ir atmintis 

Grupės sąveika 

 Grojimo eiliškumas kaip aprašyta aukščiau. Spinduliai 1–4, tada 5,6,7 ir 

8. Gali būti grojamas individualiai arba grupėje. Grojimas grupėje 
puikiai tinka, jeigu kiekvienam naudotojui priskirtas spindulys ir jis 

nori groti ne grupėje grojančioje rankiniais varpeliais! 

 
 

 

Judesiai ir pratimai  Kadangi tai yra gerai žinoma Kalėdinė daina, atliekant grupėje 

Dramatinis interpretavimas  tiktų naudoti šventines butaforijas ir atlikti atitinkamus veiksmus. 
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NUSTATYMAS: 13  Kalėdinių dainų popuri 
 

Klavišo režimas TE: atkurti garsą iki galo 
ON (įjungta): laisvai 

pasirenkamas įj. arba išj. 

LP: ciklas atkuria 

nepertraukiamai 

 SE: vienas įvykis / gaida ME: keli įvykiai / gaidos  

Spindulys Režimas Turinys    

 ME  

„We Wish You a Merry Christmas“ (linkime jums linksmų 

Kalėdų) (Music box (muzikinis automatas) 

 ME  „Silent Night“ (tyli naktis) (Strings (styginis) 

 ME  

„Good King Wenceslas“ (gerasis karalius Venceslas) (choro 

aikčiojimas) 

 LP Wav „Sleigh Bells“ (rogių varpeliai) 

 TE Wav „Ho Ho Ho“ (cho cho cho) (balsas)  

 TE Wav 

„Ho Ho Ho Merry Christmas“ (cho cho cho su Šv. Kalėdomis) 

(balsas) 

 TE  „Merry Christmas Everybody“ (su Šv. Kalėdomis visus) 

 TE  Kalėdinės dainos (4 garso failai) 
 

Vystomi įgūdžiai Sesijos idėjos 
 

  
 

Kalėdų pažinimas Šis šventės nustatymas suteikia naudotojams galimybę lengvai atlikti 

gerai žinomas Kalėdines dainas. 1–3 spinduliai yra kalėdinės giesmės su 

keliais gaidų įvykiais. 
5 spindulys taip pat naudojama kaip akompanavimo fonograma, 

spinduliai 6, 7 ir 8 yra trumpi kalėdiniai pranešimai, o 8 spindulys turi 

4 populiarius kalėdinių dainų takelius. 

 

 

 

 

 

 

 

Ritmas ir tempas Šis kalėdinis popuri yra akivaizdus pasirinkimas sesijoms, kai artėja 
Kalėdos. 1–3 spinduliai tinkamai veikia su OptiBats, o naudotojai turi 

klausyti melodiją ir pabandyti groti teisingu ritmu ir greičiu. 
 

Naudotojai gali kurti nuostabius šventės garsus apjungdami skirtingus 
spindulius su 5 spindulio rogių varpelių takeliu. 
 

8 spindulys tikrai sukels Kalėdinės šventės nuotaiką! 

 

Klausymas ir reagavimas 
 

 
 

Muzikinių stilių tyrinėjimas 
 

 

Pramoga! 

 

 

Atlikimas 

Dramatinis 

interpretavimas 

Šie nustatymai puikiai tinka Kalėdiniam koncertui / šou, kartu 

naudojant tam tinkančius šalikus, kepures ir popierinį sniegą! 
Naudotojai galėtų būti diriguojami kaip choras arba grupė grojanti 

rankiniais varpeliais. 
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NUSTATYMAS: 14 Pajūryje   
 

Klavišo režimas TE: atkurti garsą iki galo 
ON (įjungta): laisvai 

pasirenkamas įj. arba išj. 

LP: ciklas atkuria 

nepertraukiamai 
 

SE: vienas įvykis / gaida ME: keli įvykiai / gaidos   
 

Spindulys Režimo turinys    
 

 ME Melodija 1 dalis    
 

 ME Melodija 2 dalis    
 

 ME Melodija 3 dalis    
 

 ME Melodija 4 dalis    
 

 ME Melodija 5 dalis    
 

 ME Melodija 6 dalis    
 

 ME Melodija 7 dalis    
 

 ME Melodija 8 dalis    
 

   
 

Vystomi įgūdžiai  Sesijos idėjos  
 

   
 

Grupės sąveika Šis nustatymas suteikia naudotojams galimybę atlikti „Oh I 

do like to be Beside the Seaside“ (mėgstu būti prie jūros) 

tiesiog grojant iš eilės 1–8 spinduliais. 
 

Ši gerai žinoma daina puikiai tinka naudotojams po vieną groti 

kitiems grupės nariams. Taip pat kiekviena melodijos dalis gali 

būti padalinta tarp keturių naudotojų. 

 
 

   
 

Atlikimas  
 

   
 

   
 

   
 

   
 

Pasitikėjimo ugdymas 
Grodami dainą, kurią naudotojai gerai žino, padidina jų 

pasitikėjimą ir padeda jiems vystyti ritmo ir tinkamo ritmo 

parinkimo suvokimą. 

 
 

Ritmas ir tinkamo ritmo 

parinkimas  
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NUSTATYMAS: 15–20  GROJA BET KURIS  

SPINDULYS 
 
 
 
 

15 „Happy Birthday“ (Su gimtadieniu) 
 

16 „The Entertainer“ (linksmintojas) 

17 „Blue Danube“ (Žydrasis Dunojus) 

18 „Ode to Joy“ (Odė žaislui)  

19 „Twinkle Tinkle“ (Mirksėk mirksėk)  

20 „Fur Elise“ (Elizai) 
 
 
 
 
 
 
 

Vystomi įgūdžiai Sesijos idėjos 
 

  
 

Muzika ir judesys Šios Any Beam Play (bet kuriuo spinduliu atkūrimas) dainos suteikia 

galimybę naudotojams atlikti gerai žinomas dainas laisvai judant per 

spindulius. 

 

 
 

Atlikimas 
Kiekviename spindulyje yra visa dainos seka: nesvarbu  

 
 

 kiek gaidų buvo atkurta spinduliu, kita dainos gaida  
 

 visada bus tęsiama nuo paskutinės atkurtos gaidos. 
 

Ritmas, tempas ir tinkamo 

ritmo parinkimas Grodami dainą, kurią naudotojai gerai žino, padidina jų pasitikėjimą 
 

Pasitikėjimo ugdymas ir padeda jiems vystyti ritmo ir tinkamo ritmo parinkimo suvokimą. 
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NUSTATYMAI: 21 Ritminė perkusija  

Klavišo režimas TE: atkurti garsą iki galo 
ON (įjungta): laisvai 

pasirenkamas įj. arba išj. 

LP: ciklas atkuria 

nepertraukiamai 

 SE: vienas įvykis / gaida ME: keli įvykiai / gaidos  

Spindulys Režimas Turinys   

 LP Wav Šokių muzikos ciklas + lėto būgnų ritmo ciklas 

 SE  Plojimas  

 ME  Boso + būgnelio su stygomis ritmas 

 SE  Svirduliavimas 

 SE  Švilpukas  

 ME  Bongos  

 SE  Lėkštė  

 ME  Timbalai  
 

Vystomi įgūdžiai Sesijos idėjos 
 

   

Priežastis ir pasekmė Paskatinkite naudotojus pasirinkti spalvotą spindulį. 
 

Garsų atradimas Kaip ir ankstesnėse sesijose paskatinkite naudotojus pabandyti ir 
pagroti spinduliu, bei išklausyti jų sukuriamo garso. 

 

Pasirinkimas  

Yra keli įdomūs garsai tyrinėjimui.  

 
 

  
 

Klausymas ir veiksmų 
atlikimas paeiliui 

Paprašykite naudotojų klausyti garsų ir paeiliui atlikti veiksmus. Kuris 

garsas geriausiai dera tarpusavyje? Raskite spindulius, kurie turi daugiau 

kaip vieną garsą. 

 

Muzikinių stilių tyrinėjimas 
 

  
 

Koncentracija ir atmintis Raskite 3-io spindulio ritmą (1,2,1,1,2). Pabandykite ir sugrokite. 
Sugrokite ritmą atvirkščiai naudodami kitus spindulius. Pvz., 2 bongos ir 

suplojimas. Padalinkite grupę į dvi dalis arba poromis, kad kiekviena pusė 

pabandytų pakartoti kitos grupės sukurtą ritmą. 

 

Grupės sąveika 
 

 
 

 
 

  
 

Judesiai ir pratimai 
Naudodami šokių muzikos ciklą arba lėto būgnų ritmo ciklą kaip fono 
takelį, leiskite 2 arba 3 grupės nariams kiekvienam groti spinduliu, pvz., 

ploti, tildyti arba svirduliuoti šokant pagal muziką. 
Tai gali būti vystoma toliau retkarčiais keičiant šokio ciklus į būgno 

solinę partiją spinduliuose 3, 6 arba 8. 

 

Improvizacija 
 

Tinkamo muzikinio ritmo 

parinkimas 

 

 

Atlikimas 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 



 

 

NUSTATYMAS: 22 Orkestrinė muzika 

Klavišo režimas TE: atkurti garsą iki galo 
ON (įjungta): laisvai 

pasirenkamas įj. arba išj. 

LP: ciklas atkuria 

nepertraukiamai 

 SE: vienas įvykis / gaida ME: keli įvykiai / gaidos  

Spindulys Režimas Turinys   

 TE Wav Arfa į viršų  

 TE Wav Arfa žemyn  

 TE Wav Smuikai  

 TE Wav Tūba   

 TE Wav Bunčiukas  

 TE Wav Gitara  

 TE Wav Choras  

 TE Wav Timpanai  
 
 

 

Vystomi įgūdžiai Sesijos idėjos 
 

  
 

Garsų atradimas Šis mielas nustatymas skirtas sukurti muzikinę išraišką 
 

Muzikos kūrimas Bet kokia spindulių kombinacija puikiai derės tarpusavyje. 
 

  
 

Klausymas ir reagavimas Skatinkite naudotojus groti priskirtais spinduliais kaip grupė, klausant 

ir atsakant vienas kitam. 
 

 
 

Veiksmų atlikimas paeiliui 
Tai yra dar vienas geras nustatymas tinkamas vystyti muzikinio 

 

pokalbio idėja, kiekvienas naudotojas atkuria garsą, o kitas atsako.  

 
 

  
 

 Tinkamo muzikinio ritmo 
parinkimas 

Šis nustatymas gali sukurti puikų kaskados efektą, jeigu spinduliai 
grojami atsitiktine tvarka, po vieną vienu metu ir sekant vienas paskui 

kitą: kai vienas spindulys baigia groti, pradeda kitas. 

 

 

 

 

Dramatinis 
interpretavimas 

Šiai sesijai puikiai tinka paskirtas vadovas, kuris gali nurodyti kas ir 

kada turi groti savo spinduliu.  
(kiekvienam spinduliui po vieną naudotoją) 

 

Vaidmenų žaidimas 
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NUSTATYMAI: 23 Etniniai instrumentai 

Klavišo režimas TE: atkurti garsą iki galo 
ON (įjungta): laisvai 

pasirenkamas įj. arba išj. 

LP: ciklas atkuria 

nepertraukiamai 

 SE: vienas įvykis / gaida ME: keli įvykiai / gaidos  

Spindulys Režimas Turinys   

 LP Wav Gentiniai būgnai  

 TE Wav Rytietiški  

 TE Wav Mandolina  

 TE Wav Marimba  

 TE Wav Sitaras  

 TE Wav Staugimas  

 TE Wav Didžeridū  

 TE Wav Gitaros stygų timpčiojimas  
 
 

 

Vystomi įgūdžiai Sesijos idėjos 
 

  
 

Pasaulio muzikos 
tyrinėjimas Tai puikus nustatymas skirtas kurti muzikinę raišką. 

 

Muzikos kūrimas Bet kokia spindulių kombinacija puikiai veikia tarpusavyje. 
 

 Gentiniai būgnai yra efektyvus pritariamasis ritmas, kurį galima 

įjungti arba išjungti, 
 

 
 

Klausymas ir reagavimas Skatinkite naudotojus groti priskirtais spinduliais kaip grupė, klausant 

ir atsakant vienas kitam. 
 

 
 

Veiksmų atlikimas paeiliui 
Tai yra dar vienas geras nustatymas tinkamas vystyti muzikinio 

 

pokalbio idėja, kiekvienas naudotojas atkuria garsą, o kitas atsako.  

 
 

  
 

Pagarba kitų tautų kultūrai 
ir tradicijoms 

Šis nustatymas naudoja garsus ir instrumentus iš viso pasaulio. Jis 

veikia tinkamai kaip dalis teminės sesijos apie pasaulio muziką ir 

kultūrinius skirtumus. 

 

 

 

 

Šokis ir judesys Šis nustatymas kiekvieną privers judėti! Skatinkite naudotojus 

pajausti ir interpretuoti muziką judant ir šokant. 
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NUSTATYMAS: 24 Komiški garsai 

Klavišo režimas TE: atkurti garsą iki galo 
ON (įjungta): laisvai 

pasirenkamas įj. arba išj. 

LP: ciklas atkuria 

nepertraukiamai 

 SE: vienas įvykis / gaida ME: keli įvykiai / gaidos  

Spindulys Režimas Turinys    

 LP Wav Pliauškynės ciklas  

 TE Wav Sprogimo garsai (6 garso failai) 

 TE Wav Avietės, bučinio ir komiška melodija (3 garso failai) 

 TE Wav Vaiko krykštavimas ir juokas (5 garso failai) 

 TE Wav 

Įtemptos stygos skambesys, laikrodis su gegute, antis ir 

neaiški kalba (4 garso failai) 

 TE Wav Kvailiojimas (4 garso failai) 

 TE Wav Komiškos muštynės (6 garso failai) 

 TE Wav Medžioklės trimitas (2 garso failai) 
 
 

Vystomi įgūdžiai Sesijos idėjos 
 

  
 

Muzikinių stilių tyrinėjimas Šis nustatymas puikiai tinka pramoginei grupės sesijai. 1-o spindulio 

pliauškynės ciklas puikiai tinka kaip pritariamasis takelis garsams 

spinduliuose nuo 2 iki 7. Šis nustatymas puikiai skambės net jeigu 

vienu metu groja visi spinduliai! Kad efektas būtų dar sėkmingesnis, 

parinkite muzikinio ritmo nustatymą! 

 

Pramoga 
 

 Tinkamo muzikinio ritmo 

parinkimas 

 

 

 

 

Pasirinkimas 
Kaip pramoga visai grupei yra plačios galimybės naudotojams 
pasirinkti garsus, tempą, ritmą ir nustatyti tinkamą ritmą. 

 

Grupės sąveika 
 

  
 

Muzikiniai nustatymai 
Naudojant šį įrenginį labai svarbus yra realus pajautimas. Jeigu 
naudotojams tai patinka, tai gali būti muzikos stilius, pvz., pianino 
regtaimas arba panašus, kurį būtų galima tyrinėti detaliau. 

 

 

 
 

Pasitikėjimo ugdymas 
Kaip individuali veikla, šis nustatymas suteikia naudotojui galimybę  
pajusti tikrą atlikimo jausmą. Kiekvienas naudotojas sukurs savo 

asmeninę unikalią kompoziciją pats kontroliuodamas ir kombinuodamas 

spindulius. Šiems nustatymams puikiai tiktų akompanavimas su cirko 

stiliaus kostiumais ir atitinkama veikla. 

 

Nuotaikos kūrimas 
 

 
 

Dramatinis 

interpretavimas 
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NUSTATYMAI: 25 Atlikimas kartu  

Klavišo 

režimas  TE: atkurti garsą iki galo 
ON (įjungta): laisvai 

pasirenkamas įj. arba išj. 

LP: ciklas atkuria 

nepertraukiamai 

 SE: vienas įvykis / gaida ME: keli įvykiai / gaidos  

Spindulys Režimas Turinys    

 LP Wav Fanko melodija  

 ME  Būgno mušimas  

 SE  Būgno mušimas rankomis  

 SE  Akordas styginiam instrumentui 1  

 SE  Akordas styginiam instrumentui 2  

 ME  Vibrofono rifas 1  

 ME  Vibrofono rifas 2  

 ME  Vibrofono rifas 3  
 
 

Vystomi įgūdžiai Sesijos idėjos 
 

  
 

Muzikinių stilių 
tyrinėjimas 

Šis nustatymas puikiai tinka pramoginei grupės sesijai. 1 spindulio 

fanko ciklas naudojamas kaip stiprus pritariamasis takelis kitiems 7 

spinduliams. Grojant atsitiktine tvarka visais spinduliais gaunama 

geras skambesys, o praktikuojantis galima išgauti labai profesionalų 

efektą! 

 

Pramoga 
 

Muzikos kūrimas  

 

 
 

Pasirinkimas 
Kaip pramoga visai grupei yra plačios galimybės naudotojams 
pasirinkti instrumentus, reikiamo ritmo nustatymą, tempą ir ritmą. 

 

Grupės sąveika 
 

   

 
Šis nustatymas užtikrina tikrą fanko / džiazo stilių. Jeigu 
naudotojams jis patinka, tai gali būti muzikos stilius, kurį su šiais 
naudotojais galima tyrinėti daug plačiau. 

 

Muzikiniai nustatymai 
 

 
 

Pasitikėjimo ugdymas 

Kaip individuali veikla, šis nustatymas suteikia naudotojui galimybę 
pajusti tikrą atlikimo jausmą. Kiekvienas naudotojas sukurs savo 
asmeninę unikalią muzikinę kompoziciją, pats kontroliuodamas kaip ir 

kada groti keliais spindulių deriniais. 

 

Ritmas ir tinkamo ritmo 

parinkimas 
 

Muzikinė kompozicija  
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NUSTATYMAI: 26  Opti grupė 1 
 

Klavišo režimas TE: atkurti garsą iki galo 
ON (įjungta): laisvai 

pasirenkamas įj. arba išj. 

LP: ciklas atkuria 

nepertraukiamai 

 SE: vienas įvykis / gaida ME: keli įvykiai / gaidos  

Spindulys Režimas Turinys   

 LP Wav Būgnas / taktas  

 ON (įjungta)  Bosinė gitara  

 ON (įjungta)  Bongai   

 ON (įjungta)  Fanko pianinas  

 ON (įjungta)  Gitaros brazdinimas  

 ON (įjungta)  Stygos  

 ON (įjungta)  Muzikinis balsas  

 ON (įjungta)  Žalvaris  
 
 

 

Vystomi įgūdžiai Sesijos idėjos 
 

  
 

Muzikinių stilių 
tyrinėjimas 

Pramoga 

Tinkamo ritmo nustatymas 

Šis nustatymas puikiai tinka pramoginei grupės sesijai. 1 spindulio 

būgno ciklas naudojamas kaip stiprus pritariamasis takelis kitiems 7 

spinduliams. Nors būgnais galima groti atsitiktine tvarka, garsas bus 
malonesnis, būgnais grojama į ritmą pagal pritariamąjį takelį. 

 

 

 

 

 

 

Pasirinkimas Kaip pramoga visai grupei yra plačios galimybės naudotojams 
 

Grupės sąveika pasirinkti instrumentus, reikiamo ritmo nustatymą, tempą ir ritmą. 
 

  
 

 Šis nustatymas užtikrina tikrą šokio / roko stilių. Jeigu naudotojams 
jis patinka, tai gali būti muzikos stilius, kurį su šiais naudotojais 
galima tyrinėti daug plačiau. 

 

Muzikiniai nustatymai 
 

 
 

Pasitikėjimo ugdymas Kaip individuali veikla, šis nustatymas suteikia naudotojui galimybę 
pajusti tikrą atlikimo jausmą. Kiekvienas naudotojas sukurs savo 
asmeninę unikalią muzikinę kompoziciją, pats kontroliuodamas kaip ir 

kada groti apjungiant spindulius. 

 

Ritmas ir tinkamo ritmo 

nustatymas 
 

Muzikinė kompozicija  
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NUSTATYMAS: 27  Opti grupė 2 
 

Klavišo režimas TE: atkurti garsą iki galo 
ON (įjungta): laisvai 

pasirenkamas įj. arba išj. 

LP: ciklas atkuria 

nepertraukiamai 

 SE: vienas įvykis / gaida ME: keli įvykiai / gaidos  

Spindulys Režimas Turinys    

 LP Wav Būgnas / taktas  

 LP  Bosinė gitara  

 LP  Bongai  

 LP  Fanko pianinas  

 LP  Gitaros brazdinimas  

 LP  Stygos  

 ON (įjungta)  Muzikinis balsas  

 LP  Žalvaris   
 
 

Vystomi įgūdžiai Sesijos idėjos 
 

  
 

Muzikinių stilių 
tyrinėjimas 

Šis nustatymas yra identiškas prieš tai buvusiam, išskyrus, kad 

kiekvienas spindulys nustatytas ciklui, todėl kiekvienas garso failas 

atkuriamas nepertraukiamai, kol nebus išjungtas (ne 7). Tai 

individualiam naudotojui suteikia galimybę daugiau groti visais 

spinduliais vienu kartu! 

 

Pramoga 
 

 Tinkamo ritmo 

nustatymas 

 

 

 
 

Pasirinkimas  
 

Grupės sąveika  
 

   

Muzikiniai nustatymai  
 

   

Pasitikėjimo ugdymas  
 

Ritmas ir tinkamo ritmo 

nustatymas  
 

Muzikinė kompozicija  
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NUSTATYMAS: 28 Paslėptos melodijos ieškojimas 
 

Klavišo režimas TE: atkurti garsą iki galo 
ON (įjungta): laisvai 

pasirenkamas įj. arba išj. 

LP: ciklas atkuria 

nepertraukiamai 

 SE: vienas įvykis / gaida ME: keli įvykiai / gaidos  

Spindulys Režimas Turinys   

 ME „Twinkle Twinkle Little Star“ (žibėk žibėk maža žvaigždele) 

 ME „Yellow Submarine“ (geltonas povandeninis laivas) 

 ME „Close Encounter“ (artimas kontaktas)  

 ME „My Bonny“ (mano Bonny)  

 ME „Greensleeves“ (žalios rankovės)  

 ME „Pink Panther“ (rožinė pantera)  

 ME „Jamaica Farewell“ (viso gero Jamaika)  

 ME „Happy Birthday“ (su gimtadieniu)  
 
 

 

Vystomi įgūdžiai Sesijos idėjos 
 

  
 

Klausymas ir veiksmų 
atlikimas paeiliui 

Kiekvienas spindulys groja visą dainos seką, todėl tik vienas spindulys 

turi būti grojamas vienu metu. Padrąsinkite naudotoją pasirinkti 
spindulį ir pabandykite sužinoti kokia yra grojama melodija. 

 

 

 

Dainos atpažinimas Norėdami tai padaryti visos grupės veikla, paskatinkite grupę 

pabandyti ir nuspėti grojamą melodiją. 
Kai melodija atpažįstama, gali būti smagu visiems ją sudainuoti 
kartu su spinduliais. 

 

Grupės sąveika 
 

Dainavimas  

 

 
 

Muzikinių stilių 
tyrinėjimas 

Pasirinkimas 

Muzikinio stiliaus 

pasirinkimas 

Šioje sesijoje yra daug skirtingų muzikinių stilių. Kai jie visi buvo 

atkurti / atpažinti, naudotojai gali pradėti demonstruoti savo 

muzikos stiliaus pasirinkimus, pasirinkdami jiems patinkančius 

spindulius. Tokiu būdu galima pradėti sudaryti asmeninio muzikinio 

skonio profilį. 

 

 

 

 

 

 

Atlikimas Baigus groti kiekvieną dainą naudotojams suteikiama galimybė išmokti 

ritmą ir tinkamai jį nustatyti jų pasirinktai dainai, bei dainą atlikti 

likusiai grupės daliai. 

 

Pasitikėjimo ugdymas 
 

Ritmas ir tinkamo ritmo 

nustatymas 
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NUSTATYMAS: 29 Pasakyk instrumento pavadinimą 
 

Klavišo režimas TE: atkurti garsą iki galo 
ON (įjungta): laisvai 

pasirenkamas įj. arba išj. 

LP: ciklas atkuria 

nepertraukiamai 

 SE: vienas įvykis / gaida ME: keli įvykiai / gaidos  

Spindulys Režimas Turinys    

 TE Wav Fleita   

 TE Wav Sitaras   

 TE Wav Gitara   

 TE Wav Marimba   

 TE Wav Violončelė   

 TE Wav Arfa (Bacho kūrinys)  

 TE Wav 

Varpai 

(magiškas)   

 TE Wav Klarnetas (pastoralinis)  
 
 

 

Vystomi įgūdžiai Sesijos idėjos 
 

  
 

Instrumentų tyrinėjimas Daina pristato naudotojams aštuonių skirtingų muzikos instrumentų 

garsus trumpose muzikinėse ištraukose. 
 

 
 

  
 

Pasirinkimas 
Padrąsinkite naudotoją pasirinkti spindulį ir groti jį visai grupei. 
Paklauskite jų apie muzikos instrumentą. Ar jis yra skambinamas 

pirštais ar į šį muzikos instrumentą pučiama? 

 
Muzikos instrumentų tyrinėjimas gali būti vystomas dar toliau 
klausiant naudotojų kokius jausmus sukelia kiekvienas muzikos 

instrumentas, arba apie ką jie galvoja. Pvz., 4 spindulys (marimba) 

galima įsivaizduoti kaip pelę sprunkančią tolyn ir pan. 

 

 
 

Klausymas ir reagavimas  

 

Muzikos nuotaikos 

tyrinėjimas 
 

 

 
 

 
 

 
 

Atmintis Būtų gerai turėti vaizdines priemones / paveikslėlius su šiais muzikos 
instrumentais, kad naudotojai galėtų sutapatinti jų girdimą 
garsą su muzikos instrumento pavadinimu ir matyti kaip jie veikia. 

 

Pasaulio pažinimas 
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NUSTATYMAS: 30  Vaidinimas 
 

Klavišo režimas TE: atkurti garsą iki galo 
ON (įjungta): laisvai 

pasirenkamas įj. arba išj. 

LP: ciklas atkuria 

nepertraukiamai 

 SE: vienas įvykis / gaida ME: keli įvykiai / gaidos  

Spindulys Režimas Turinys   

 ON (įjungta) Wav Medžioklės trimitas  

 ON (įjungta) Wav Spausdinimo mašinėlė  

 ON (įjungta) Wav Žaidžiamas tenisas  

 ON (įjungta) Wav Durų skambutis  

 ON (įjungta) Wav Vonioje   

 ON (įjungta) Wav Bažnyčios varpai  

 ON (įjungta) Wav Telefono skambutis  

 ON (įjungta) Wav Kamera   
 
 

 

Vystomi įgūdžiai Sesijos idėjos 
 

  
 

Pasaulio pažinimas 

Kasdienių garsų 

identifikavimas 

Šiame nustatyme pateikti 8 kasdieniai garsai, kuriuos sukelia 
žmogaus veiksmai. 
Pirmos sesijos metu spėjama ką reiškia kiekvienas garsas. 

 

 

 

Pantomima Antros sesijos metu galima mokyti atlikti kiekvieną atitinkantį 

veiksmą. Tai galima išrutulioti į pantomimos žaidimą, pvz., sesijos 

lyderis atlieka veiksmą, o grupė turi jį atspėti ir rasti atitinkantį 

spindulio garsą. 
 

Šis nustatymas puikiai tinka pasakos sekimo sesijos metu, atsitiktinę 

garsų grupę galima pateikti imlesnei grupei, kad į pasaką įtrauktų kelis 

arba visus garsus. Tikėtina rezultatas gali būti dirbtinas, bet labai 

linksmas! 

 
Vėlgi naudotojams gali būti priskirti spinduliai ir padrąsinti groti jų 
garsą, kai išgirsta jį paminėtą pasakoje. 

 

Atmintis ir atkūrimas 
 

 
 

Improvizacija ir vaidmenų 

žaidimas 

Koncentracija 
Vaizduotės vystymas 

Pramoga! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dainavimas naudojant 
gestų ir simbolių kalbą 

Naudotojams, kurie mokosi gestų ir ženklų kalbą, sesija gali būti 
naudojami įtvirtinti jų žinias. Kitus garso failus visada galima 

parsisiųsti iš Rinkinio Nr. 2 garso failų biblioteką ir įkelkite į Wave  
File Editor (garso įvykio redaktorių), kad galėtumėte juos naudoti 

šiose sesijose. 
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NUSTATYMAS: 31 Rytiniai veiksmai 
 
 

 

Klavišo režimas TE: atkurti garsą iki galo 
ON (įjungta): laisvai 

pasirenkamas įj. arba išj. 

LP: ciklas atkuria 

nepertraukiamai 

 SE: vienas įvykis / gaida ME: keli įvykiai / gaidos  

Spindulys Režimas Turinys    

 TE Wav Gaidžiukas   

 TE Wav Dantų valymas   

 TE Wav Vandens tualete nuleidimas  

 TE Wav Dušas   

 TE Wav Pusryčių košė  

 TE Wav Apelsinų sultys   

 TE Wav Žadintuvo signalas  

 TE Wav Švilpiantis arbatinukas  
 
 

 

Vystomi įgūdžiai Sesijos idėjos 
 

  
 

Pasaulio pažinimas 

Eiliškumo supratimas 

Kasdienių garsų atpažinimas 

Šis nustatymas nukelia naudotojus per atsikėlimo ryte garsinę 
seką. Jis naudoja panašius garsus, kuriuos naudotojai turi iš karto 

atpažinti iš savo kasdienės rytinės rutinos. 

 

 

 

 

Pasakos sekimas 

Improvizacija 


Klaidų aptikimas 





Koncentracija ir atkūrimas 

Šis nustatymas puikiai tinka pasakos sekimo sesijos metu. Pvz., vieną 
ryta užuomarša Fredas atsikėlė ir negalėjo atsiminti ką turi toliau 
daryti! 
Arba pasaka su sumaišytais garsais, kuriuos reikia sustatyti į jiems 

tinkamas vietas! Pvz., dušas, kuris girdimas kaip vandens tualete 

nuleidimas – tai gali būti tikrai smagu grupei , jiems bandant 

išsiaiškinti kur yra pasislėpęs teisingas garsas! 
 

Naudotojams gali būti priskiriami spinduliai ir padrąsinti groti teisingą 
ryto garsą, kai išgirsta jo užuominą istorijoje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pantomima Pantomima arba kiekvieno garso vaidinimas suteiks sesijai vaizdinį 
elementą. Naudotojas gali pasirinkti spindulio garsą, kurį likusi grupės 

dalis turi jį atkartoti veiksmais. 
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NUSTATYMAS: 32 A-H Mus supantis pasaulis 
 

Klavišo režimas TE: atkurti garsą iki galo 
ON (įjungta): laisvai 

pasirenkamas įj. arba išj. 

LP: ciklas atkuria 

nepertraukiamai 
 

 SE: vienas įvykis / gaida ME: keli įvykiai / gaidos  
 

Spindulys 
Režimas Turinys         

 

          
 

 TE Wav A  –  Pavojaus signalo garso efektas  –  Pavojaus garsas 
 

 
 

  A  -  Aplodismentų garso efektas  –  Aplodismentų garsas 
 

TE Wav B  –  Kūdikio garso efektas  -  Kūdikio garsas 
 

 
 

  B  –  Bičių zvimbimo garso efektas –  Bičių zvimbimo garsas 
 

TE 

Wav 

C  –  Laikrodžio su gegute garso efektas  -  Laikrodžio su gegute 

garsas 
 

 
 

 

 

C  –  Džiūgaujančios minios garso efektas  -  Džiūgaujančios 

minios garsas 
 

TE Wav D  –  Durų skambučio garso efektas  -  Durų skambučio garsas 
 

 
 

  D  –  Būgnų tremolo garso efektas  –  Būgnų tremolo garsas 
 

TE Wav E  –  Garso aido efektas  –  Garso aidas 
 

 
 

  E  –  Dramblio garso efektas  -  Dramblio garsas 
 

TE Wav F  –  Fleitos garso efektas  -  Fleitos garsas 
 

 
 

  F  –  Varlės garso efektas  –  Varlės garsas 
 

TE Wav G  –  Gitaros garso efektas  -  Gitaros garsas 
 

   G  –  Šūvio garso efektas  –  Šūvio garsas 
 

TE Wav H  –  Kūjo garso efektas  –  Kūjo garsas 
 

  H  –  Arklio garso efektas  –  Arklio garsas 
 

 

Vystomi įgūdžiai Sesijos idėjos 
 

  
 

Abėcėles pažinimas Šis nustatymas turi pirmus 8 mūsų girdimos abėcėlės garsus. 
 

Kasdienių garsų 

identifikavimas 

Pirmos sesijos metu spėjama ką reiškia kiekvienas garsas. 

 

Pasaulio pažinimas 

Atmintis ir atkūrimas 

Improvizacija ir vaidmenų 

žaidimas 

Koncentracija 
Vaizduotės vystymas 

Pramoga! 

Pagrindinis šių 3 sesijų tikslas pristatyti grupei abėcėlę ir tyrinėti 

įvairiausius garsus iš mus supančio pasaulio. 
Kitos sesijos metu galima mokyti atlikti veiksmą, 
atitinkantį kiekvieną garsą. 
Šis nustatymas puikiai tinka pasakos sekimo sesijos metu, atsitiktine 

garsų grupę galima pateikti imlesnei grupei, kad į pasaką įtrauktų kelis 

arba visus garsus. Tikėtina rezultatas gali būti dirbtinas, bet labai 

linksmas! 
Vėlgi naudotojams gali būti priskirti spinduliai ir padrąsinti groti jų 
garsą, kai išgirsta jį paminėtą pasakoje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dainavimas naudojant 
gestų ir simbolių kalbą 

Naudotojams, kurie mokosi gestų ir ženklų kalbą, sesija gali būti 
naudojama įtvirtinti jų žinias. 
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NUSTATYMAI: 33 I-P Mus supantis pasaulis 
 

Klavišo režimas TE: atkurti garsą iki galo 
ON (įjungta): laisvai 

pasirenkamas įj. arba išj. 

LP: ciklas atkuria 

nepertraukiamai 
 

 SE: vienas įvykis / gaida ME: keli įvykiai / gaidos  
 

Spindulys Režimas Turinys     
 

 TE Wav I – Indų muzikos instrumento garso efektas  - Indų muzikos 

instrumento garsas 
 

 
 

  I – Vabzdžio garso efektas  - Vabzdžio garsas 
 

TE Wav J – Džiazo muzikos garso efektas  - Džiazo muzikos garsas 
 

 
 

  J – Žvangėjimo garso efektas  -  Žvangėjimo garsas 
 

TE Wav K – Bučinio garso efektas  -  Bučinio garsas 
 

 
 

  K – Vaikų garso efektas  -  Vaiko garsas 
 

TE Wav L – Juoko garso efektas  - Juoko garsas 
 

 
 

  L – Liūto garso efektas  -  Liūto garsas 
 

TE Wav M – Motociklo garso efektas  - Motociklo garsas 
 

 

 

  M – Beždžionės garso efektas  - Beždžionės garsas 
 

TE Wav N – Gamtos garso efektas  - Gamtos garsas 
 

 

 

  N – Neigiamo garso efektas  - Neigiamas garsas 
 

TE Wav O – Orkestro garso efektas  - Orkestro garsas 
 

   O – Pelėdos garso efektas  - Pelėdos garsas 
 

TE Wav P – Policijos sirenos garso efektas  -  Policijos sirenos garsas 
 

P – Pizzikato grojimo garso efektas  - Pizzikato grojimo 

garsas 

Vystomi įgūdžiai Sesijos idėjos 
 

  
 

Abėcėles pažinimas Šis nustatymas turi tolimesnius 8 mūsų girdimos abėcėlės garsus. 
Pirmos sesijos metu spėjama ką reiškia kiekvienas garsas. 

 

Kasdienių garsų 

identifikavimas 
 

Pasaulio pažinimas 

Atmintis ir atkūrimas 


Improvizacija ir vaidmenų 

žaidimas 

Koncentracija 
Vaizduotės vystymas 

Pramoga! 

Pagrindinis šių 3 sesijų tikslas pristatyti grupei abėcėlę ir tyrinėti 

įvairiausius garsus iš mus supančio pasaulio. 
Kitos sesijos metu galima mokyti atlikti veiksmą, atitinkantį kiekvieną 

garsą. 
Šis nustatymas puikiai tinka pasakos sekimo sesijos metu, atsitiktinę 

garsų grupę galima pateikti imlesnei grupei, kad į pasaką įtrauktų kelis 

arba visus garsus. Tikėtina rezultatas gali būti dirbtinas, bet labai 

linksmas! 
Vėlgi naudotojams gali būti priskirti spinduliai ir padrąsinti groti jų 
garsą, kai išgirsta jį paminėtą pasakoje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dainavimas naudojant 
gestų ir simbolių kalbą 

Naudotojams, kurie mokosi gestų ir ženklų kalbą, sesija gali būti 
naudojama įtvirtinti jų žinias. 
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NUSTATYMAS: 34 Q-Z Mus supantis pasaulis 

 

Klavišo režimas TE: atkurti garsą iki galo 
ON (įjungta): laisvai 

pasirenkamas įj. arba išj. 

LP: ciklas atkuria 

nepertraukiamai 

 SE: vienas įvykis / gaida ME: keli įvykiai / gaidos  

Spindulys Režimas Turinys       
 

 
 

TE Wav Q  –  Karalienės garso efektas  –  Karalienės garsas 
 

  Q -  Tylos (Šššš!) garso efektas – Tylos garsas 
 

 TE Wav R  –  Roko muzikos garso efektas  -  Roko muzikos garsas 
 

   R  –  Raketos garso efektas  –  Raketos garsas 
 

TE Wav S  –  Šauksmo garso efektas  -  Šauksmo garsas 

 
  

S  –  Slinkimo žemyn garso efektas  - Slinkimo žemyn 

garsas 
 

TE Wav T  –  Trimito garso efektas -  Trimito garsas 
 

   T  –  Tualeto garso efektas  –  Tualeto garsas 
 

TE Wav U  –  NSO garso efektas  –  NSO garsas 
 

   U  –  Slinkimo į viršų garso efektas  -  į viršų garsas 
 

TE Wav V  –  Smuiko garso efektas  -  Smuiko garsas 
 

   V  –  Grifo garso efektas  –  Grifo garsas 
 

TE Wav W  –  Vestuvių garso efektas  -  Vestuvių garsas 
 

   W  – Švilpimo garso efektas  –  Švilpimo garsas 
 

TE Wav X  –  Ksilofono garso efektas  –  Ksilofono garsas 
 

   

Y –  „Kažkas gardaus“ garso efektas  –  „Kažkas gardaus“ 

garsas 

   

Z - Zoologijos sodo garso efektas  -  Zoologijos sodo 

garsas 
 

Vystomi įgūdžiai Sesijos idėjos 
 

  
 

Abėcėles pažinimas Šis nustatymas apima paskutinis 8 mūsų girdimos abėcėlės garsus. 
Pirmos sesijos metu spėjama ką reiškia kiekvienas garsas. 

 

Kasdienių garsų 

identifikavimas 
 

Pasaulio pažinimas Pagrindinis šių 3 sesijų tikslas pristatyti grupei abėcėlę ir tyrinėti 

įvairiausius garsus iš mus supančio pasaulio. 
Kitos sesijos metu galima mokyti atlikti veiksmą, 
atitinkantį kiekvieną garsą. 
Šis nustatymas puikiai tinka pasakos sekimo sesijos metu, atsitiktinę 

garsų grupę galima pateikti imlesnei grupei, kad į pasaką įtrauktų kelis 

arba visus garsus. Tikėtina rezultatas gali būti dirbtinas, bet labai 

linksmas! 
Vėlgi naudotojams gali būti priskirti spinduliai ir padrąsinti groti jų 
garsą, kai išgirsta jį paminėtą pasakoje. 

 

Atmintis ir atkūrimas 
 

 
 

Improvizacija ir vaidmenų 

žaidimas 

 

 

Koncentracija 
Vaizduotės vystymas 

Pramoga! 

 

 

 

 

 

 

Dainavimas naudojant 
gestų ir simbolių kalbą 

Naudotojams, kurie mokosi gestų ir ženklų kalbą, sesija gali būti 
naudojama įtvirtinti jų žinias. 
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NUSTATYMAS: 35 Fermos garsai   
 

Klavišo režimas TE: atkurti garsą iki galo 
ON (įjungta): laisvai 

pasirenkamas įj. arba išj. 

LP: ciklas atkuria 

nepertraukiamai 
 

 SE: vienas įvykis / gaida ME: keli įvykiai / gaidos   
 

Spindulys Režimas Turinys    
 

 ON (įjungta) Wav Gaidžiukai    
 

 ON (įjungta) Wav Kiaulės    
 

 ON (įjungta) Wav Karvės    
 

 ON (įjungta) Wav Avis    
 

 ON (įjungta) Wav Arklys    
 

 ON (įjungta) Wav Žąsys    
 

 ON (įjungta) Wav Asilas    
 

 ON (įjungta) Wav Viščiukai    
 

   
 

Vystomi įgūdžiai   Sesijos idėjos  
 

    
 

Gyvūnų garsų pažinimas 

Atmintis ir atkūrimas 

 Šis nustatymas supažindina su fermoje girdimais gyvūnų garsais. 

Norėdami išklausyti visą gyvūno garso failą, padrąsinkite naudotojus 

laikyti OptiBat spindulyje. Pirma sesija gali apimti  
gyvūnų, kuriuos girdi, pavadinimų spėjimą. 

 
 

  
 

  
 

  
 

Pasakos sekimas 

Fermos pažinimas 

Koncentracija 

Šis nustatymas puikiai tinka pasakos sekimo sesijos metu. 

Naudotojai galėtų išgirsti garsus "diena fermoje". Pradėkite nuo 

gaidžiuko  
 

ir išvardinkite visus gyvūnus, tada išklausykite kiekvieną gyvūną, 
apibūdindami juos supančią aplinką / gyvenimą fermoje ir pan.  

 
 

 
 

Naudotojams gali būti priskiriami spinduliai ir padrąsinti groti savo 

gyvūno garsą, kai išgirsta jį paminėtą istorijoje. 
 

 

 
 

Dainavimas 

Veiksmai (gestų ir ženklų 

kalba) 

Pasirinkimas 

Grupės sąveika 

Atlikimas 

Pramoga! 

 Puikiai tinka dainuoti dainą „Old Macdonald had a Farm“ (senas 

Makdonaldas turėjo fermą), naudojant kiekvieną spindulį.  
 

  Naudotojai gali pasirinkti groti gyvūnus, kuriuos nori, o grupė tuo 

metu atlieka atitinkamus veiksmus, pvz., rodo kiekvieną gyvūną 

atitinkančius gestus ir ženklus. 

 
 

  
 

 
 

 

   
 

Kitas būdas yra sukurti gyvūnų viršininką, kuris parenka koks gyvūnas 

turi būti toliau grojamas tiesiog rodydamas į kiekvieną grojantį 

spinduliu naudotoją. 

 
 

 
 

Grupei ir potencialiai auditorijai būtų dar smagiau, jeigu tai būtų 

atliekama naudojant gyvūnų kaukes arba kostiumus! 
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NUSTATYMAS: 36 Džiunglių garsai  

 

Klavišo režimas TE: atkurti garsą iki galo 
ON (įjungta): laisvai 

pasirenkamas įj. arba išj. 

LP: ciklas atkuria 

nepertraukiamai 

 SE: vienas įvykis / gaida ME: keli įvykiai / gaidos  

Spindulys Režimas Turinys    

 TE Wav Džiunglių fonas (įjungiami 6 garso failai) 

 TE Wav Beždžionė   

 TE Wav Tigras   

 TE Wav Dramblys   

 TE Wav Barškuolė gyvatė  

 TE Wav Varlės   

 TE Wav Vilkas   

 TE Wav Džiunglių paukščiai  
 

Vystomi įgūdžiai Sesijos idėjos 
 

  
 

Džiunglių garsų pažinimas Šiame nustatyme pateikta dauguma džiunglėse girdimų džiunglių garsų. 
1-as spindulys džiunglių fonas ir 8-as džiunglių paukščių puikiai tinka 

kaip pritariamasis takelis kai kuriems kitiems gyvūnų garsų 

spinduliams. Norėdami išgirsti kitą foną, tiesiog išjunkite kiekvieną 

ciklu atliekamą garso failą iš eilės. Pirma sesija gali apimti gyvūnų, 

kuriuos girdi, pavadinimų spėjimą. 

 

Atmintis ir atkūrimas 
 

 
 

 
 

 
 

Pasakos sekimas 

Džiunglių pažinimas 

Dramatinis 

interpretavimas 

Koncentracija 

Šis nustatymas puikiai tinka pasakos sekimo sesijos metu. Pradėkite 

įjungdami džiunglių foną ir pristatykite kiekvieną gyvūną, tarsi grupė  
keliautų po džiungles. Pvz., papasakokite pasaką apie išmintingą seną 
dramblį, kuris leido laiką padėdamas džiunglėse gyvenantiems 
draugams, kai tik jie patekdavo į bėdą arba išdykusių beždžionių būrį, 
kurios visada  krečia šunybes kitiems gyvūnams. Gyvūnų kaukės ir kiti 
kitos džiunglių dekoracijos padėtų sustiprinti džiunglių įspūdį. 
Vėlgi naudotojams gali būti priskirti spinduliai ir padrąsinti groti jų 
gyvūno garsą, kai išgirsta jį paminėtą pasakoje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dainavimas 

Veiksmai (gestų ir ženklų 

kalba) 

Pasirinkimas 

Grupės sąveika 

Atlikimas 

Taip pat tinka dainuojant „We’re all Going to the Zoo“ (mes visi 

keliaujame į zoologijos sodą) arba „We’re Going Through the 
Jungle“ (mes keliaujame per džiungles) (vietoj meškos medžioklės) ir 

pan. naudoti gyvūnų garsų spindulius skirtingoms versijoms. 

Naudotojau gali pasirinkti gyvūną ir atlikti atitinkamą veiksmą, pvz., 

parodyti gyvūno pavadinimą gestų kalba. 
Būtų dar smagiau grupei ir žiūrovams, jeigu šis nustatymas arba 

džiunglių istorija būtų atliekama naudojant gyvūnų kaukes / kostiumus! 
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NUSTATYMAS: 37 Kosmoso garsai  

Klavišo režimas TE: atkurti garsą iki galo 
ON (įjungta): laisvai 

pasirenkamas įj. arba išj. 

LP: ciklas atkuria 

nepertraukiamai 

 SE: vienas įvykis / gaida ME: keli įvykiai / gaidos  

Spindulys Režimas Turinys    

 LP Wav Kosmoso fonas (įjungiami 3 garso failai) 

 TE Wav Roboto garsas (3 garso failai) 

 TE Wav Žvaigždžių karai (12 garso failų) 

 TE Wav Erdvėlaivio valdymas (9 garso failai) 

 TE Wav Kilti! (3 garso failai)  

 TE Wav Mūšis kosmose (12 garso failų) 

 TE Wav Ateivių atvykimas (9 garso failai) 

 TE Wav Ateivių melodija + X failai 
 
 

Vystomi įgūdžiai Sesijos idėjos 
 

  
 

Vietos pojūtis 

Atmintis ir atkūrimas 

Šis nustatymas sukuria erdvėlaivio / mokslinės fantastikos pasaulio 

atmosferą. 1 spindulys veikia kaip pritariamasis garsas kai kuriems 

kitiems spinduliams. Norėdami išgirsti antrą ir trečią foną, tiesiog 

išjunkite pirmą nepertraukiamai atkuriamą garso failą. Pirma sesija 

gali apimti spindulių tyrinėjimą ir panašių garsų ir balsų identifikavimą. 

 

 

 

 

 

Pasakos sekimas 

Improvizacija ir vaidmenų 

žaidimas 

Koncentracija 

Šis nustatymas puikiai tinka pasakos sekimo sesijos metu. Pradėkite 

paleisdami erdvės foną ir padrąsinkite dalyvius įsivaizduoti, kad jie 

yra raketoje, kuri tuoj pakils (5 spindulys). Į pasakojimą įtraukite 

raketoje esančius robotus, kompiuterius ir įgulą. Vėlgi naudotojams 

gali būti priskirti spinduliai ir padrąsinti groti jų garsą, kai išgirsta jį 

paminėtą pasakoje. 

 

 

 

 

 

 

 

Sensorikos stimuliavimas 

Atlikimas 

Pramoga! 

Jeigu istoriją atliksite naudodami ateivių kaukes; folijos dekoracijas; 
jutiklių apšvietimą, t. y. optinio pluošto ir spalvotus ratus ir pan. tai  
būtų labai smagus reginys visai grupei ir galimiems žiūrovams! 
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NUSTATYMAI: 38 Vandens garsai  

Klavišo režimas TE: atkurti garsą iki galo 
ON (įjungta): laisvai 

pasirenkamas įj. arba išj. 

LP: ciklas atkuria 

nepertraukiamai 

 SE: vienas įvykis / gaida ME: keli įvykiai / gaidos  

Spindulys Režimas Turinys    

 ON (įjungta) Wav Į stiklinę pilamas vanduo  

 ON (įjungta) Wav Taškymas  

 ON (įjungta) Wav Žuvėdros  

 ON (įjungta) Wav Audra  

 ON (įjungta) Wav Išorėje bėgantis vanduo  

 ON (įjungta) Wav Dušas  

 ON (įjungta) Wav Kriauklės ištuštinimas  

 ON (įjungta) Wav Šokimas į baseiną  
 
 

 

Vystomi įgūdžiai Sesijos idėjos 
 

  
 

Pasaulio pažinimas 

Kasdienių garsų 

identifikavimas 

Šie nustatymai tyrinėja vandens vaidmenį mūsų gyvenime. 
Pirmos sesijos metu spėjama kur vanduo yra naudojamas kiekvieno 
spindulio garsui. 

 

 

 

Pasakos sekimas 

Improvizacija ir vaidmenų 

žaidimas 

Koncentracija 

Šis nustatymas puikiai tinka pasakos sekimo sesijos metu. Pvz., Viena 

diena vandens stiklinės gyvenime! 
Vėlgi naudotojams gali būti priskirti spinduliai ir padrąsinti groti jų 
garsą, kai išgirsta jį paminėtą pasakoje. 

 

 

 

 

 

 

Dramatinis 
interpretavimas 

Diskusijos stiprinančios 

individualią higieną  

Padrąsinkite naudotojus vaidinti girdimus garsus, pvz., savo dantų 

valymą, savo veido prausimą arba šokimą į baseiną! 
Ši sesija gali būti aktyviai naudojama palaikyti asmens priežiūros ir 

higienos temą. 
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NUSTATYMAS: 39 Kūno garsai  

Klavišo režimas TE: atkurti garsą iki galo 
ON (įjungta): laisvai 

pasirenkamas įj. arba išj. 

LP: ciklas atkuria 

nepertraukiamai 

 SE: vienas įvykis / gaida ME: keli įvykiai / gaidos  

Spindulys Režimas Turinys    

 TE Wav Raugėjimas  

 TE Wav Vaiko juokas  

 TE Wav Knarkimas  

 TE Wav Valgymas   

 TE Wav Oro gadinimas  

 TE Wav Aiktelėjimas  

 TE Wav Čiaudėjimas  

 TE Wav Žagsėjimas  
 
 

Vystomi įgūdžiai Sesijos idėjos 
 

  
 

Savęs pažinimas 

Atmintis ir atkūrimas 

Šis nustatymas skirtas tyrinėti mūsų kūno skleidžiamus garsus. 
Pirmos sesijos metu spėjama ką reiškia kiekvienas garsas! 

 

 

Pasakos sekimas 


Improvizacija ir vaidmenų 

žaidimas 

Koncentracija 

Šis nustatymas puikiai tinka pasakos sekimo sesijos metu. Pvz., 

Istorija apie neklaužadą berniuką, kuriam visada buvo liepiama valgyti 

tyliai, nustoti  knarkti ir pan., bet tik jis galėjo prajuokinti savo 

mažąją sesutę savo raugėjimu! 
Vėlgi naudotojams gali būti priskirti spinduliai ir padrąsinti groti jų 
garsą, kai išgirsta jį paminėtą pasakoje. 

 

 

 

 

 

 

 

Dramatinis 
interpretavimas 

Stiprinantis individualią 

higieną 

Diskusijos 

Pramoga! 

Ši sesija gali būti aktyviai naudojama palaikyti asmens priežiūros ir 

higienos temą. Pvz., visada užsidenkite ranka burną, kai čiaudite! Bet 

greičiausia tai bus puikios savijautos sesija, kupina juoko ir 

krykštavimo! 
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NUSTATYMAS: 40 Paukščių garsai 

Klavišo režimas TE: atkurti garsą iki galo 
ON (įjungta): laisvai 

pasirenkamas įj. arba išj. 

LP: ciklas atkuria 

nepertraukiamai 

 SE: vienas įvykis / gaida ME: keli įvykiai / gaidos  

Spindulys Režimas Turinys    

 TE Wav Vasarojantys paukščiai  

 TE Wav Paukščių čiulbėjimas  

 TE Wav Žąsis   

 TE Wav Antys   

 TE Wav Povas   

 TE Wav Balandžiai   

 TE Wav Varnai   

 TE Wav Tropiniai paukščiai  
 
 

 

Vystomi įgūdžiai Sesijos idėjos 
 

  
 

Pasaulio pažinimas 

Atmintis ir atkūrimas 

Šios sesijos nustatymai skirti tyrinėti skirtingus paukščių garsus. 
Pirmos sesijos metu pabandykite identifikuoti lengviausiai 
atpažįstamus paukščius! 

 

 

 

Pasakos sekimas 


Koncentracija 

Šis nustatymas puikiai tinka pasakos sekimo sesijos metu. Pvz., versija 

Viščiukas smaližius su skirtingais paukščiais! Arba pasaka apie jauną 

paukščiuką, kuris iškrito iš savo lizdo ir bando rasti savo tėvus 
klausydamas jų balsų. 
Vėlgi naudotojams gali būti priskirti spinduliai ir padrąsinti groti jų 
paukščio garsą, kai išgirsta jį paminėtą pasakoje. 

 

 

 

 

 

 

 

Dramatinis 
interpretavimas 

Plunksnos ir paukščių kaukės gali būti naudojami papildyti vaizdiniais 

elementais teminę sesiją arba pasaką apie paukščius. 
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NUSTATYMAS: 41 Transporto garsai 

Klavišo režimas TE: atkurti garsą iki galo 
ON (įjungta): laisvai 

pasirenkamas įj. arba išj. 

LP: ciklas atkuria 

nepertraukiamai 

 SE: vienas įvykis / gaida ME: keli įvykiai / gaidos  

Spindulys Režimas Turinys   

 ON (įjungta) Wav Furgono užvedimas  

 ON (įjungta) Wav Pro šalį lekiantis greitasis traukinys 

 ON (įjungta) Wav Motociklas  

 ON (įjungta) Wav Lainerio sirena  

 ON (įjungta) Wav Autobusas  

 ON (įjungta) Wav Lėktuvas  

 ON (įjungta) Wav Stabdantis automobilis  

 ON (įjungta) Wav Sraigtasparnis  
 
 

 

Vystomi įgūdžiai Sesijos idėjos 
 

  
 

Pasaulio pažinimas 

Atmintis ir atkūrimas 

Šios sesijos nustatymai skirti tyrinėti skirtingus transporto garsus. 
Pirmos sesijos metu pabandykite atpažinti koks spindulys atitinka 
kokią transporto priemonę. 

 

 

 

Pasakos sekimas 

Improvizacija 


Koncentracija 

Šis nustatymas puikiai tinka pasakos sekimo sesijos metu. Pvz., 

kelionės istorija lėktuvu, autobusu, valtimi ir pan. arba persekiojimą 

Džeimso Bondo stiliumi! 
Įtraukite grupę į pasakos sekimo procesą, pvz., nuspręsti kurią 
transporto priemonę naudoti toliau, taip pat puikiai tinka. 
Naudotojams gali būti priskiriami spinduliai ir padrąsinti groti savo 
transporto garsą, kai išgirsta jo užuominą istorijoje. 

 

 

 

 

 

 

 

Saugos kelyje suvokimas Sesija gali būti naudojama saugos kelyje įsisąmoninimui. Padrąsinkite 

naudotojus pabandyti pereiti įsivaizduojamą kelią tarp spindulių, jeigu 

yra saugu tai padaryti, t. y. kai nesigirdi pro šalį važiuojančių autobusų 

arba mašinų garsų. 
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NUSTATYMAS: 42 Kelionė traukiniu  

Klavišo režimas TE: atkurti garsą iki galo 
ON (įjungta): laisvai 

pasirenkamas įj. arba išj. 

LP: ciklas atkuria 

nepertraukiamai 

 SE: vienas įvykis / gaida ME: keli įvykiai / gaidos  

Spindulys Režimas Turinys    

 LP Wav Traukinio ciklas 

 TE Wav Variklio paleidimas 

 TE Wav Prašome pateikti bilietėlius! 

 TE Wav Visi į vidų + visi keičiasi  

 TE Wav Važiavimas nuo kalno 

 TE Wav Priekyje tiltas 

 TE Wav Avarinis sustojimas  

 TE Wav Garvežio švilpukas  
 
 

 

Vystomi įgūdžiai Sesijos idėjos 

  

Pasaulio pažinimas Šis nustatymas nukelia naudotojus į Disnėjaus stiliaus kelionę 

traukiniu. 1-o spindulio atkuriamas traukinio ciklas naudojamas kaip 

pritariamasis takelis kitiems 7 spinduliams. 
Pasakos sekimas 

Improvizacija 

 

Koncentracija 

Šis nustatymas puikiai tinka pasakos sekimo sesijos metu apie kelionę 
traukiniu. Ji taip pat gali būti naudojama pradėti, pavyzdžiui, dieną 
kaime, naudojant kitą dainą, pvz., fermos garsus. 

 
Naudotojams gali būti priskiriami spinduliai ir padrąsinti groti savo 

garsą, kai išgirsta jo užuominą istorijoje. 

Dainavimas 

Judėjimas ir veikla 

Šis nustatymas taip pat gali būti naudojamas veiklos dainos sesijos, 
pavyzdžiui, traukinio ratai sukasi ir sukasi, garvežio švilpukas 
švilpia. Ir t. t., mašinistas, užtvara, vaikai ir pan. 
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NUSTATYMAS: 43 Namas, kuriame vaidenasi 

Klavišo režimas TE: atkurti garsą iki galo 
ON (įjungta): laisvai 

pasirenkamas įj. arba išj. 

LP: ciklas atkuria 

nepertraukiamai 

 SE: vienas įvykis / gaida ME: keli įvykiai / gaidos  

Spindulys Režimas Turinys    

 LP Wav Helovino ciklas + žingsniai (2 garso failai) 

 TE Wav Šauksmas + baisus (garsas)  

 TE Wav Staugiantis vėjas  

 TE Wav Pelėda + vilkas  

 TE Wav Raganos (3 garso failai)  

 TE Wav Girgždančios durys (2 garso failai) 

 TE Wav Vaiduokliška muzika (Stravinskis + pamišėlis) 

 TE Wav Vincentras Praisas (baisus juokas)  
 
 

 

Vystomi įgūdžiai Sesijos idėjos 
 

  
 

Pramoga! 


Baimių nugalėjimas? 

Šis nustatymas puikiai tinka linksmai baisiam arba Helovino teminei 

sesijai. 
1-o spindulio nepertraukiamas Helovino atkūrimas puikiai tinka kaip 

pritariamasis fonas kai kuriems kitiems garsams. 
ATSIMINKITE: jeigu jūsų naudotojai yra labai jauni arba lengvai 

išgąsdinami baisūs šios sesijos garsai gali būti netinkami jiems. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasakos sekimas 

Improvizacija 





Koncentracija ir atkūrimas 

Šis nustatymas puikiai tinka smagios pasakos sekimo sesijos metu. 

Pvz., naktis name, kuriame vaidenasi ir pan. Naudotojai gali būti 

įtraukti į istorijos kūrimą naudodami spindulius kaip garsinius 

raginimus arba drąsinami rasti spindulius, kurie groja reikiamą garsą 

jau paruoštoje istorijoje. 
 

Naudotojams gali būti priskiriami spinduliai ir padrąsinti groti teisingą 
garsą, kai išgirsta apie jį kalbant istorijoje. 

 

 

 

 

 

 

Atlikimas 

Dramatinis 

interpretavimas 

Pasitikėjimo ugdymas 

Vaidinant sėlinimą aplink namą, kuriame vaidenasi su baisiomis 

kaukėmis ir kostiumais puikiai tinka kaip dramatiškas efektas arba 

kaip Helovino šventės dalis. 
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NUSTATYMAI: 44 Atmosfera  

Klavišo režimas TE: atkurti garsą iki galo 
ON (įjungta): laisvai 

pasirenkamas įj. arba išj. 

LP: ciklas atkuria 

nepertraukiamai 

 SE: vienas įvykis / gaida ME: keli įvykiai / gaidos  

Spindulys Režimas Turinys    

 LP Wav Vėjas   

 TE Wav Laukimas (simfonija Nr. 40)  

 TE Wav Rami daina   

 TE Wav Gulbių ežeras  

 TE Wav Džiunglės naktį  

 TE Wav Švelni gitara  

 TE Wav Bliuzo gitara  

 TE Wav Klasikinis maršas  
 
 

Vystomi įgūdžiai Sesijos idėjos 
 

  
 

Muzikos nuotaikos 
tyrinėjimas 

Šis nustatymas pristato naudotojams aštuonias skirtingas muzikines 

nuotaikas. 
 

 

 

Pasirinkimas 

Klausymas ir reagavimas 




Muzikos ištakų atradimas 





Muzikinių stilių tyrinėjimas 


Muzikinio skonio vystymas 

Padrąsinkite naudotoją pasirinkti spindulį ir groti jį visai grupei. 
Paklauskite jų  apie muzikinį kūrinį. Kaip jis verčia juos jaustis, ar 
linksmai, ar liūdnai? Ar jis įdomus? Ar jis jaukus? Ar jiems jis 

patinka? ir pan. 
 

Kiekvieno spindulio tyrinėjimas taip pat gali apimti kam kiekvienas 

muzikos kūrinys buvo sukurtas, pvz., pasididžiavimo, drąsos ir 
entuziazmo jausmas įteigtas klasikiniame marše arba grožis ir liūdesys 
Čaikovskio baleto Gulbių ežero istorijoje. 

 
 

Šis nustatymas leidžia naudotojams susipažinti su skirtingais muzikos 

stiliais ir vystyti savo muzikinį skonį. 
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NUSTATYMAI: 45–48  Muzikinio automato 

rinkinys 1–4   

45 Muzikinio automato rinkinys 1 Vaikų lopšelio melodijos 

„Humpty Dumpty“ (dručkis) 
„Baa Baa Black Sheep“ (bee bee juoda avis)  
„The Wheels on the Bus“ (ratai ant autobusiuko)  
„Old MacDonald Had a Farm“ (senas Makdonaldas turėjo fermą) 
„Three Blind Mice“ (trys aklos pelės)  
„This Old Man“ (šis senas žmogus) 
„If You’re Happy and You Know It“ (jeigu tu esi laimingas ir tai žinai) 

46 Muzikinio automato rinkinys 2 Švenčių melodijos 
„Agadoo“ 
„Do The Conga“ (grok su konga) 
„Hokey Cokey“ (šokis pokis)  
„Let’s Twist Again“ (dar kartą sušokim tvistą) 
„Macarena“ (Makarena)  
„Superman“ (supermenas) 
„Simple Simon“ (Simonas kvailelis) 

47 Muzikinio automato rinkinys 3 Klasikiniai kūriniai 
„Bach – Air on a G String“ (Bachas – arija sol stygai)  
„Bach – Brandenburg“ (Bachas – Brandenburgas) 
„Concerto No 3 Beethoven – Fur Elise“ (Bethoveno koncertas Nr. 3 – Elizai)  
„Mozart – Eine Kleine Nacht Muzic“ (Mocartas – Mažoji nakties muzika) 
„Strauss – Blue Danube“ (Žydrasis Dunojus) 
„Tchaikovsky – Sugar Plum Fairy“ (Čaikovskis – Cukrinukų fėja)  
„Tchaikovsky – Swan Lake - Main theme“ (Čaikovskis – Gulbių ežeras – 
pagrindinė tema) 
„Tchaikovsky - Swan Lake – Dance of The Flowers“ (Čaikovskis – gulbių 
ežeras – gėlių valsas) 

48 Muzikinio automato rinkinys 4 Populiarios melodijos 
„The Ketchup song“  
„The Tide is High“ 
„I’m Lovin’ It“  
„Toxic“ 
„Just a Little Bit“ „ 
„Ladies Night“ 
„Rock Your Body“  

Vystomi įgūdžiai Sesijos idėjos 
 

  
 

Muzika, šokis ir judesys 

Grojama kaip didžėjus 

Pramoga! 

Pasitikėjimo ugdymas 

Šios muzikinio automato dainos pateikia grupei dainų rinkinį, kurios 

grojamos viena po kitos naudojant bet kurį spindulį takelio 

paleidimui ir stabdymui. 
Muzikinio automato rinkinys suteikia naudotojams galimybę valdyti 
dainos seką, priskiriant kiekvieną takelį šventės, diskotekos arba 
pramogos sesijai. 

 

 

 

 

 

 

 

 
44 

 



 

NUSTATYMAS: 49-51 Atsipalaidavimas (groja 

bet kuris spindulys) 1-3 
 
 
 
 
 

49 Atsipalaidavimas su džiunglių garsais - Groja 

bet kuris spindulys (4 garso failų ciklas) 

50 Kūno ir sielos poilsis -Groja bet kuris spindulius (4 

garso failų ciklas)  

51 Atsipalaidavimas su jūros kranto garsais - 
Groja bet kuris spindulys (7 garso failų ciklas) 

 
 
 
 
 

 

Vystomi įgūdžiai Sesijos idėjos 
 

  
 

Atsipalaidavimo įgūdžiai 

Pykčio valdymas 

Muzikos nuotaikų 

atradimas 

Meditacijos pamokos 
Vaizduotės naudojimas 

Šis bet kuriuo spinduliu atkuriamas atsipalaidavimo nustatymas yra 

geras būdas baigti OptiMusic sesiją arba gali būti naudojamas kaip 

atsipalaidavimo sesija. 

 
Naudotojai gali būti pasyvūs muzikos klausytojai, komfortiškai 

keliaujantys per atogrąžų mišką arba išilgai apleisto paplūdimio. 

Arba jie gali aktyviai valdyti atsipalaidavimo muziką, atkuriamą 

spindulių (čia geriausiai tiktų po vieną naudotoją vienu metu). 
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NUSTATYMŲ SĄRAŠAS 

MUZIKOS INSTRUMENTAI VEIKLA 

01 Būgnų rinkinys - SE 28 Raskite paslėptą garsą - ME 

02 Perkusija - SE 

29 Pasakyk muzikos instrumento pavadinimą 

- TE 

03 Do Re Mi 1 - SE 30 Suvaidink tai - ON 

04 Do Re Mi 2 - SE 31 Veiksmai ryte - ON 

05 Arfos Arpeggio - ME 32 A-H Mus supantis pasaulis 

06 Bažnyčios varpai - ME 32 I-P Mus supantis pasaulis 

07 Arfos garsai -TE 32 Q-Z Mus supantis pasaulis 

SUGROK MELODIJĄ GARSO TYRINĖJIMAS 

08 Su gimtadieniu – ME / ON 35 Fermos garsai - ON 

09 Jeigu tu esi laimingas - ME 36 Džiunglės - TE 

10 Kankanas - ON 37 Kosmoso garsai - ON 

11 Aš plaukiu – ME /LP 38 Vandens garsai - ON 

12 Kalėdiniai varpeliai - ME 39 Kūno garsai - ON 

13 Kalėdinės melodijos – ME /LP 40 Paukščių garsai - TE 

14 Prie jūros - ME 41 Transporto garsai - ON 

15 Su gimtadieniu –bet kuris spindulys 42 Kelionė traukiniu - TE 

16 Linksmintojas –bet kuris spindulys 43 Namas, kuriame vaidenasi - ON 

17 Žydrasis Dunojus – groja bet kuris 

spindulys 44 Atmosfera - TE 

18 Odė žaislui – groja bet kuris spindulys MUZIKINIS AUTOMATAS 

19 Mirksėk mirksėk - groja bet kuris 

spindulys 

45 Muzikinio automato rinkinys 1 Vaikų 

lopšelio melodijos 

20 Elizai - groja bet kuris spindulys 

46 Muzikinio automato rinkinys 2 Švenčių 

melodijos 

KŪRYBINIS GROJIMAS 

47 Muzikinio automato rinkinys 3 Klasikiniai 

kūriniai 

21 Perkusijos ritmai - ME 

48 Muzikinio automato rinkinys 4 Populiarios 

melodijos 

22 Orkestras - TE ATSIPALAIDAVIMAS 

23 Etniniai instrumentai - TE 49 Atsipalaidavimas 1 - džiunglės x4 

24 Komedija - ON 50 Atsipalaidavimas - kūnas ir siela x4 

25 Trikdžiai - ME 51 Atsipalaidavimas 3 - Jūros pakrantė x7 

26 Opti grupė 1 - ON  

27 Opti grupė 2 - ON  
 



 


