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Streszczenie audycji  
PARTYTURY NATURY 
– z odrobiną kultury
Pan Lupa, wraz z pomocą dzieci, przywrócił tęczy kolory, dlatego mógł wreszcie wejść  
do Zaczarowanego Lasu. Po dotarciu do magicznej krainy spotyka na swojej drodze  
Leśnego Skrzata, który jest bardzo smutny. Skrzat wyraża swoje przygnębienie poprzez grę 
na harfie. Po wysłuchaniu dźwięków instrumentu Leśnego Skrzata Pan Lupa decyduje się 
mu pomóc. Lupa pragnie odnaleźć zagubioną melodię, by Skrzat mógł być znowu szczęśliwy. 
W tym trudnym zadaniu pomaga Panu Lupie Papuga Henryk. Henryk podpowiada bo-
haterowi, że Skrzat chciał pewnie wziąć udział w Konkursie na Władcę Lasu, ale zamiast 
skomponować piękną melodię przez przypadek ją… zgubił, dlatego jest taki nieszczęśliwy.  
Pan Lupa chętnie zabiera się do pomocy, bo nie chce, by Skrzat wciąż się smucił. Lupa  
odczytuje dzieciom zasady Konkursu na Króla i Królową Lasu i decyduje się wypełnić 
z nimi wszystkie zadania, tak, by przywrócić Skrzatowi zagubioną melodię. Lupa wraz  
z dziećmi wykonują poszczególne zadania: zdobywają wiedzę o instrumentach, rozwiązują 
zagadki, śpiewają piosenkę o gamie, rozpoznają melodie z bajek, odkrywają dźwięki lasu,  
a na koniec układają z nich przepiękny utwór muzyczny. Dzięki Panu Lupie i dzieciom Leśny 
Skrzat odzyskuje swą melodię i jest znów szczęśliwy. Kolejne zadanie zostało wykonane!
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Zagadnienia pozamuzyczne-programowe: 
 poznawanie cech charakterystycznych dla pory roku – jesieni, 
 zdobywanie wiedzy na temat lasu – jego mieszkańców, dźwięków, typowych cech,
 rozwijanie w dziecku wyobraźni i fantazji,
 zapoznanie się z zagadnieniami dotyczącymi zjawisk natury: deszczem, wiatrem, burzą,
 rozwijanie w dziecku empatii, chęci pomocy innym, 
 integracja grupy poprzez wspólne gry i zabawy.

Zagadnienia muzyczne: 
 bezpośrednie poznanie instrumentu – harfy – jej budowy, cech charakterystycznych,
 kontynuowanie i utrwalenie podstaw muzycznego ABC,
 zdobywanie wiedzy na temat źródeł dźwięków,
 wspólne tworzenie piosenki,
 poznanie kolejnego zagadnienia muzycznego – melodii,
 utrwalenie gamy.
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Fotorelacja z audycji
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Harfa
sporych rozmiarów instrument strunowy szarpany,  
w kształcie stylizowanego trójkąta, którego jeden bok 
jest rozszerzającym się ku dołowi pudłem rezonansowym. 
Harfa posiada 46 lub 47 strun naciągniętych na drewniane 
kołki. Harfa elektryczna 32 struny. To jeden z najstarszych 
instrumentów muzycznych, wywodzących się jeszcze  
ze starożytności. Harfa zaczęła cieszyć się dużym zaint-
eresowaniem, dzięki królowej Francji – Marii Antoninie, 
która była świetną harfistką i swą grą rozpropagowała 
ten instrument. Harfa bardzo często wchodzi w skład  
orkiestry. 
Współczesna harfa oprócz drewnianej ramy, strun oraz 
pudła rezonansowego składa się również z pedałów, służą-
cych do przestrajania strun. Przestrajanie to jest możliwe 
dzięki mechanizmowi, posiadającemu takie elementy, jak: 
sprężyny, druty zwane pilotami, przekładnie oraz widełki. 

Kącik instrumentów

Projekt autorski Art Bonsai  - Wszelkie prawa zastrzeżone.


