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Streszczenie audycji  
GDZIE MIESZKA MUZYKA 
– dynamiczna historia nośnika 
Pan Lupa postanawia założyć zespół muzyczny. Jednakże zależy mu tylko na sławie, nie zaś na jakości 
wykonywanej muzyki. Lupa pragnie zostać gwiazdą i być popularnym, dlatego  decyduje się nagrać 
utwory muzyczne swojego zespołu na nośnik, by w ten sposób dotrzeć do szerszej publiczności. 
Bohater zaprasza na próbę żółwia Gustawa. Ten decyduje się opowiedzieć muzykom krótką historię 
nośnika, by artyści mogli zdecydować, który z nich najlepiej nadaje się do nagrania utworów muzy-
cznych. W trakcie poznawania kolejnych nośników Lupa, muzycy i Gustaw odkrywają, że na jednej 
z płyt gramofonowych zapisany jest stary przepis na tworzenie wartościowej muzyki. Dzięki tym 
radom pradziadka żółwia Gustawa Lupa uświadamia sobie, że to nie sława jest najważniejsza. Bohater 
decyduje się, wraz z pomocą dzieci, stworzyć utwór muzyczny według zasad zapisanych na gramo-
fonowej płycie. Wspólnie wykonają utwór muzyczny i  Lupa ostatecznie nagrywa piosenkę na nośnik, 
by móc jej posłuchać w przyszłości. 
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Zagadnienia pozamuzyczne-programowe: 
 budowanie dziecięcej wiedzy o świecie technicznym: poznanie działania płyty CD,  
 kasety magnetofonowej, płyty gramofonowej, pendrive`a,
 wprowadzanie nowych pojęć technicznych: nośnik, laser, 
 wzbudzanie w dziecku zainteresowania historią, dawnymi czasami,
 nauka współdziałania w grupie poprzez zbiorowe tworzenie utworu muzycznego.

Zagadnienia muzyczne:
 kontynuowanie i utrwalenie podstaw muzycznego ABC o: rytmie, melodii, tempie,
 poznanie różnych nośników ich historii oraz działania pod kątem muzycznym, 
 wprowadzenie pojęć „muzyka na żywo” i „muzyka odtwarzana z nośnika”,   
 bezpośrednie zapoznanie dzieci z instrumentami: saksofonem oraz pianinem.
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Fotorelacja z audycji “Tańcem po mapie - sprawdź się w tangu, sprawdź się w rapie”
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Saksofon – instrument dęty drewniany. Mimo, że instrument prawie w całości zbudowany jest z 
metalu, to zalicza się go do grupy instrumentów dętych drewnianych, ze względu na stroik wykonany 
z tego materiału. Saksofon ma postać zgiętej, rozszerzającej się ku dołowi rury, w której znajdują się 
otwory. Otwory te są sterowane za pomocą systemu dźwigni i klapek. Na szyjkę saksofonu zakłada się 
ustnik, do niego zaś przylega stroik. Muzyk gra na saksofonie dmuchając strumień powietrza w ustnik 
i przytrzymując określone klapki w instrumencie. 

Saksofon został skonstruowany w XIX wieku przez Adolpha Saxa. Popularność zdobył  
w pierwszej połowie XX wieku, kiedy to muzycy jazzowi zaczęli grać na nim w swoich zespołach i 
big-bandach. Muzyka grającego na saksofonie nazywa się saksofonistą lub saksofonistką. 

Keyboard – to elektroniczny instrument klawiszowy, pozwalający muzykowi na grę  
z automatycznym akompaniamentem. Muzyk grający na tym instrumencie przyciska palcami klawisze 
na klawiaturze o układzie typu fortepianu. Do grania na tym instrumencie potrzebny jest prąd, stąd 
też jest to instrument względnie nowy. Keybord coraz częściej stanowi bardzo ważny element zespołu 
muzycznego obok gitary, gitary basowej i perkusji. 

 

Kącik instrumentów

Projekt autorski Art Bonsai  - Wszelkie prawa zastrzeżone.


