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Adăugarea temei muzicale în jocurile 
video 

 

Etape obligatorii anterioare / 

Cunoștințele anterioare ale 

elevilor 

Editarea clipurilor audio folosind o aplicație sau un 

instrument online 

Obiective de învățare Găsirea, crearea, editarea muzicii/melodiei care 

urmează să fie adăugate în jocul video 

Subiecte Arte, Informatică 

Vârsta recomandată 10 - 14 

Material necesar Videoclipuri cu teme muzicale, software special 

pentru crearea muzicii (cum ar fi GarageBand sau 

Bandlab) 

Durata secvenței 160-180 de minute (depinde de cunoștințele 

anterioare în utilizarea aplicațiilor precum 

GarageBand sau Bandlab) 

Activitate individuală sau de 

grup 

Activitate individuală și de grup 

Producție așteptată Crearea temei muzicale 

Abilități dezvoltate Creativitate, gândire critică 

Activități de extindere / 

diferențiere 

crearea sau găsirea clipurilor sonore (efecte și 
dialoguri), realizarea designului grafic, realizarea 
animației; crearea jocului video 

Sfaturi pentru Incluziune Aparatele auditive (căștile) sunt foarte recomandate 

persoanelor cu dificultăți de auz 
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Sfaturi pentru a scurta durata 

secvenței 

Pasul 3 poate fi implementat acasă 

 

Pas cu pas: cum se implementează secvența 

 
 

În această secvență, elevii pot fie să aleagă clipuri muzicale din bibliotecile de 

jocuri (interne) fie din depozitele de muzică gratuite online, să le editeze și/sau 

chiar să își creeze propriile clipuri muzicale și sa le importe în joc. 

 
• Pasul 1 Introducere în temele muzicale din jocurile video (45-60 de minute) 

În primul rând, este esențial să subliniem elevilor importanța muzicii în jocurile 

video. Cu studenții dvs. puteți discuta despre diferite genuri, instrumente, stiluri 

etc. 

Site-uri interesante despre procesul de creare a muzicii pentru jocuri video: 

● Composing music for video games - KS3 Music - BBC Bitesize - BBC 
Bitesize 

● The Guide To Composing Music For Video Games | Midnight Music 

● Composing Music For Video Games - Audient 
 
 

Discutați cu elevii dvs. despre constatările de pe site-urile de mai sus, despre 

caracteristicile și tipurile de teme muzicale. Apoi le puteți cere elevilor să 

închidă ochii și să asculte temele muzicale în videoclipuri precum cele pe care 

le găsiți mai jos: 

● 1-Hour Music Mix | The Best Video Game Soundtracks - YouTube 

● Video Game Soundtracks, Themes, & Music of All Time (Relax & 

Listen) - YouTube 

● Top 10 Video Game Musical Themes - YouTube 
 

https://www.bbc.co.uk/bitesize/topics/z3dqhyc/articles/zdvt6v4
https://www.bbc.co.uk/bitesize/topics/z3dqhyc/articles/zdvt6v4
https://midnightmusic.com.au/2016/06/the-guide-to-composing-music-for-video-games/
https://audient.com/tutorial/composing-music-video-games/
https://www.youtube.com/watch?v=Kuy17LO14OA
https://www.youtube.com/watch?v=CBzAE7wp9qc
https://www.youtube.com/watch?v=CBzAE7wp9qc
https://www.youtube.com/watch?v=CBzAE7wp9qc
https://www.youtube.com/watch?v=jRMt23rhYkU
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• Pasul 2 Brainstorming despre tema muzicală (10 minute) 

În funcție de ceea ce au auzit și de ceea ce știu din propria experiență de joc, 

ar putea încerca să-și imagineze muzica potrivită pentru joc. 

Întrebări care să ghideze acest pas: 

• Ce fel de muzică va fi potrivit pentru jocul pe care îl vom crea? 

• Ar putea tipul de muzică să afecteze modul de joc al jocului? 

• Ți-ar plăcea să ai versuri sau nu? 

 
 

Puteți pregăti în prealabil (sau sa gasiti) o listă cu posibilele teme pe care le 

vor discuta, cum ar fi redarea ușoară, mistica, epica, energică etc. Puteți mai 

întâi să-i lăsați să vă dea câteva răspunsuri și apoi să-i sprijiniți în găsirea mai 

multor idei care să îmbunătățească astfel imaginația și creativitatea lor. Apoi îi 

puteți împărți în grupuri de 3-4 elevi și sa îi lăsați să decidă despre tema 

muzicală potrivită pentru joc. Elevii în colaborare pot crea o listă (pe tablă) cu 

genul/stilul/muzica și ce versuri (sau nu) au ajuns la concluzia că le-ar dori 

pentru jocul video. Același grup de studenți ar putea fi cel care va încerca să 

găsească sau/și să creeze tema muzicală. 

 
• Pasul 3 Căutare online de teme muzicale (30 de minute) 

Dacă utilizați o platformă de creație de jocuri care are teme muzicale de oferit, 

puteți alege dintre ele. Cu toate acestea, dacă utilizați platforma de creare a 

jocurilor fără teme muzicale încorporate, ar trebui să găsiți alte modalități de a 

adăuga propria temă muzicală. Modul simplu de a găsi muzica potrivită pentru 

jocul tău este să o cumperi online, dar la un anumit cost. O puteți cumpăra 

fără drepturi de autor de pe diverse site-uri web (cum ar fi audiohub sau 

epidemicsound). Alternativ, puteți încerca și să găsiți muzică gratuită cu 

notificare de atribuire pe site-uri web precum Bensound. 

Desigur, fiecare creație are drepturi de autor și notificări de proprietate și, în 
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majoritatea cazurilor, temele muzicale de pe site ar avea probabil o notă 

specială. 

În cele din urmă, puteți utiliza site-uri web precum următoarele pentru a găsi 

teme muzicale complet libere pentru a le folosi sub diferite licențe de tip -creative 

commons- 

. 

● Sound Library - YouTube Studio 

● dig.ccMixter Home 

● Jamendo Music | Free music downloads 

● Listen to music and stream podcasts online for free | SoundCloud 

● free, painless and legal music downloads without registering (cctrax.com) 

● Free Production Music by Jason Shaw AudionautiX.com 
 
 

Cereți-le elevilor să găsească și să le descarce pe cele care par interesante și 

adecvate și cereți-le să le salveze folosind nume de fișiere cu o descriere 

adecvată în funcție de conținut. În timpul cercetării, cereți-le să notifice în mod 

special drepturile de autor (creative commons), astfel încât, dacă este permis, 

să le editeze la standardele de durată și format (mp3, wav) pe care le-au decis 

pentru joc. În plus, puteți cere elevilor să adauge unul sau două efecte de 

formare la clipul muzical: cum ar fi fade in/fade out dacă consideră că este 

potrivit. Toate acestea sunt mici proceduri care sunt ușor de învățat. 

 
• Pasul 4 Creați-vă propria temă muzicală (40 de minute) 

Temele muzicale pe care le puteți găsi pe Internet sunt nenumărate. Dar chiar 

și în acest fel, poate că cel potrivit nu poate fi găsit din multe motive (drepturi 

de autor, limbă sau cultură diferită etc.). Soluția este simplă și distractivă, 

deoarece vă puteți crea și înregistra cu ușurință propriile teme muzicale 

folosind o aplicație precum Garageband sau Bandlab. În aceste aplicații puteți 

adăuga cu ușurință versuri și voce transformând o temă instrumentală într-o 

https://studio.youtube.com/channel/UC15dqzLV3fPur4uY1RHzgqQ/music
http://dig.ccmixter.org/
https://www.jamendo.com/
https://soundcloud.com/
https://cctrax.com/
https://audionautix.com/
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temă de cântec pentru jocul dvs. video. Cea mai simplă idee este să folosiți 

bucle (care sunt gratuite și ușor de editat) pentru a crea o temă muzicală cu 

durata potrivită. Câteva exemple pot fi găsite aici, deoarece aceste site-uri 

web pot oferi idei pentru crearea temelor muzicale dintr-o buclă: 

● Making Music with LOOPS - YouTube 

● How To Turn Your Loop Into A Song #2- Arrangement and 

Production - YouTube 

● How to Make a Song Loop Seamlessly - YouTube 

● Tutorial - Using Loops to Create Original Music - Videomaker 

 

Tutoriale pentru GarageBand și Bandlab pot fi găsite aici: 

● GarageBand Video Tutorials - Free Course by Redlands College on 

iTunes U (apple.com) , 

● Garageband Tutorial: How to Make a Basic Track - YouTube 

● Tutorials | BandLab Blog , 

● BandLab Basic Skills. Create Music Using BandLab 
 

• Pasul 5 Decideți despre temele muzicale potrivite pentru jocul 

dvs. (40 de minute) 

Elevii dvs. au găsit sau au creat mai multe teme muzicale. Acum este 

timpul să o alegeți pe cea potrivită (sau mai multe dacă doresc să adauge 

mai multe în diferite părți ale jocului). Ei pot asculta toate temele muzicale 

găsite sau create de fiecare grup și apoi pot vota pentru a alege tema 

(temele) muzicale care vor fi adăugate în joc. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=n5QLYgzdKFw
https://www.youtube.com/watch?v=NwTPqJKoFW8
https://www.youtube.com/watch?v=NwTPqJKoFW8
https://www.youtube.com/watch?v=NwTPqJKoFW8
https://www.youtube.com/watch?v=PcbdMtJYJh0
https://www.videomaker.com/article/f14/14205-tutorial-using-loops-to-create-original-music
https://itunes.apple.com/us/course/garageband-video-tutorials/id1036059675
https://itunes.apple.com/us/course/garageband-video-tutorials/id1036059675
https://itunes.apple.com/us/course/garageband-video-tutorials/id1036059675
https://www.youtube.com/watch?v=TYynioOpkGU
https://blog.bandlab.com/category/tutorials/
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Resurse 

Descărcare software Bandlab:  

• Descărcare aplicație https://www.bandlab.com/#download  

 

GarageBand: 

• Pentru iOS: https://apps.apple.com/us/app/garageband/id408709785 

• Pentru Mac: 
https://apps.apple.com/us/app/garageband/id682658836?ls=1&mt=12 

• Pentru Android: https://garageband-studio.en.softonic.com/android 
 
 

Site-uri web pentru a descărca gratuit teme muzicale: 

• Biblioteca de sunet YouTube Studio: 

https://studio.youtube.com/channel/UC15dqzLV3fPur4uY1RHzgq

Q/music 

• Dig.ccMixter: http://dig.ccmixter.org/ 

• Jamendo Music: https://www.jamendo.com/ 

• SoundCloud: https://soundcloud.com/ 

• CCtrax: https://cctrax.com/ 

• AudionautiX: https://audionautix.com/ 

 
 

Tutoriale video pentru GarageBand și Bandlab: 

• GarageBand Video Tutorials - Free Course by Redlands College on iTunes U 

(apple.com) 

• Garageband Tutorial: How to Make a Basic Track - YouTube 

• Tutorials | BandLab Blog , 

https://www.bandlab.com/#download
https://apps.apple.com/us/app/garageband/id408709785
https://apps.apple.com/us/app/garageband/id682658836?ls=1&mt=12
https://garageband-studio.en.softonic.com/android
https://studio.youtube.com/channel/UC15dqzLV3fPur4uY1RHzgqQ/music
https://studio.youtube.com/channel/UC15dqzLV3fPur4uY1RHzgqQ/music
http://dig.ccmixter.org/
http://www.jamendo.com/
https://cctrax.com/
https://audionautix.com/
https://itunes.apple.com/us/course/garageband-video-tutorials/id1036059675
https://itunes.apple.com/us/course/garageband-video-tutorials/id1036059675
https://itunes.apple.com/us/course/garageband-video-tutorials/id1036059675
https://www.youtube.com/watch?v=TYynioOpkGU
https://blog.bandlab.com/category/tutorials/
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• BandLab Basic Skills. Create Music Using BandLab 

• Tutorial - Using Loops to Create Original Music - Videomaker 

  

https://www.videomaker.com/article/f14/14205-tutorial-using-loops-to-create-original-music
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