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Streszczenie audycji  
JEDZIEMY AUTOSTOPEM   
– dzieciaki, czy wy wiecie,  
jak dziwne instrument są na świecie?
Pan Lupa w ostatniej już w tym roku szkolnym, audycji muzycznej, decyduje 
się wyruszyć w wakacyjną podróż pełną przygód. By wyprawa była bezpieczna, 
Lupa postanawia zabrać na nią wujka Jurka. Jednakże, bohaterowie orientują się, 
że nie mają czym wyruszyć w podróż. Z pomocą przychodzi im Hektor- Wielki 
Podróżnik z Zaczarowanego Lasu. Dzięki jego maszynie do tworzenia utworów 
muzycznych oraz staremu kufrowi dziadka bohaterowie nie tylko przenoszą 
się w odległe krainy i regiony, podróżują przez oceany i rozmaite kontynenty,  
ale również poznają nowe instrumenty. Podróż staje się także dla Lupy, wujka 
Jurka i Wielkiego Podróżnika okazją do utrwalenia wiedzy na temat, poznanych 
przez cały rok szkolny, elementów muzycznych. Ostatecznie bohaterowie wracają  
do Polski oraz dziękują dzieciom za cały rok pełen niesamowitych, muzycznych 
przygód. Szczęśliwi, ale i mądrzejsi o zdobytą wiedzę muzyczną, żegnają się  
z małymi uczestnikami koncertów.
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Fotorelacja 

Muzyczny kufer podróżnika – z czego składa się muzyka? 

Słuchajcie uważnie, nastawcie uszy, moi mili!
Nie czekajcie dłużej, nie zwlekajcie ani chwili!
W muzyczną podróż z nami wyruszajcie.
Dobry humor i zabawę do kufra wkładajcie.
Tak  zaczynaliśmy przygodę z muzycznymi elementami…
Czego się w tym roku nauczyliśmy? Przekonajcie się sami:
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Fotorelacja 

Pora parasola – deszczowe do re mi fa sol la 

Podczas deszczowej, pełnej chmur, pory parasola
Poznaliśmy dźwięki gamy: do re mi fa sol la!
Od tej audycji niestraszne już nam były instrumenty smyczkowe,
Wszak z Panem Lupą wszystko jest przyjemne i kolorowe. 
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Fotorelacja 

Partytury natury z odrobiną kultury

Trzeci koncert edukacyjny był pełen atrakcji,
Nie zabrakło instrumentów i wielu zwrotów akcji,
To podczas niego nauczyliśmy się partytur natury.
I sprawiliśmy, że świat smutnej skrzatki przestał być ponury.
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Fotorelacja 

Góralskie świętowanie – gdzie tradycja nas zachwyca?

Hej, mroźną zimą górale do nas przybyli,
O świątecznych tradycjach sporo mówili.
Dzięki nim dowiedzieliśmy się, jak być bohaterami,
I naprawiać świat naszymi dobrymi uczynkami. 
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Fotorelacja 

Tańcem po mapie – sprawdź się w tangu, sprawdź się w rapie 

Pomieszały się nam tańce w albumie dziadka,
By dobrze je ułożyć, nie lada to gratka. 
Uporządkowaliśmy je wszystkie według tempa,
Szybkie, wolne, średnie – łatwo zapamiętać.
Z tańcami zwiedziliśmy odległe, dalekie kraje,
I poznaliśmy ich tradycje oraz obyczaje.
Na koniec nauczyliśmy się tańca karnawałowego,
Na szkolne i przedszkolne baliki idealnego. 
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Fotorelacja 

Gdzie mieszka muzyka – dynamiczna historia nośnika

Gdzie można ulubioną muzykę zapisać?
To proste! Na kasetach, komputerze lub płytach.
Z Żółwiem Gustawem poznaliśmy kawał historii muzyki,
Od tej chwili już wiedzieliśmy, czym są tajemnicze nośniki.
Odkryliśmy, że najważniejsza w muzyce nie jest sława,
Lecz prawdziwa i wspaniała zabawa. 
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Fotorelacja 

Wiosenne przesilenie – katarynkowy zawrót głowy

Katarynka –  to instrument? Co to takiego?
Już nigdy tak nie spytasz, przyjaciółko, kolego.
W „Wiosennym przesileniu” pomogliśmy Kataryniarce,
Bo myszy popsuły jej instrument, przez zimowe harce. 
Kolejne muzyczne elementy  wspólnie utrwaliliśmy
I na dobre mroźną zimę z Polski wygoniliśmy.
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Fotorelacja 

Rytmiczne porządki – jak puszki, butelki, kartony wkradają się na salony

W tej audycji Pan Lupa tak szalenie był zakochany,
że nie zauważył, jak Las pod śmieciami został zakopany!
Dzięki magicznej maszynie recyklingowej,
Zawsze do rytmicznych porządków gotowej, 
Posprzątaliśmy szybko Zaczarowany Las,
Na randkę Lupy i Półnutki w sam raz. 
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Fotorelacja 

Muzyczne nastroje – melodii barwy, kolory i kroje

W muzyce różne emocje się skrywają
Barwy, kolory w dźwiękach wybrzmiewają.
To kolejne elementy muzyczne, które poznaliśmy
Magię i głębie muzyki odkryliśmy. 
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Projekt autorski Art Bonsai  - Wszelkie prawa zastrzeżone.

Szanowni Państwo,

kończąc ten niesamowity i niezwykle twórczy rok szkolny 2015/2016 chcielibyśmy podziękować Państwu za owocną 
współpracę, niesamowite wrażenia oraz olbrzymi entuzjazm, z jakim przyjmowali Państwo nasze koncerty edukacyjne.  
Dziękujemy, że mieliśmy okazję uczyć dzieci w Państwa szkołach i przedszkolach miłości do muzyki oraz wiedzy  
na temat kluczowych elementów muzycznych. Życzymy Państwu dalszych sukcesów i wszystkiego dobrego. 

Zespół Agencji Artystycznej Bonsai


