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Streszczenie audycji  
WIOSENNE PRZESILENIE
– katarynkowy zawrót głowy 
Pan Lupa* cieszy się, że nareszcie wróciła wiosna. Z tej okazji decyduje się,  
wraz z gitarzystą, skomponować utwór muzyczny na jej cześć. Podczas 
wykonywania piosenki w tle słychać tajemnicze dźwięki. Okazuje się, że te 
melodie wydają pozytywki Pani Kataryniarki. Dziewczyna schowała na zimę 
swoją katarynkę na strychu, by ta nie popsuła się na mrozie. Niestety, mimo to, 
katarynka przestała wydawać dźwięki. Pan Lupa, wraz z gitarzystą, postanawia-
ją pomóc Kataryniarce odzyskać dźwięki instrumentu. Bohaterowie i dzieci 
zamieniają się na chwilę w kompozytorów i tworzą melodię dla katarynki. 
Ta jednak nie wydaje dźwięków. Ostatecznie Pan Lupa odkrywa, co było 
przyczyną niegrania katarynki i razem z Kataryniarką naprawiają instrument. 
Dziewczyna gra dla dzieci koncert na swojej katarynce. 
*Na wybranych spektaklach w główną rolę wciela się Pan Ciekawski. 

źródło: http://img3.garnek.pl/a.garnek.pl/007/048/7048473_800.0.jpg/katarynka-organy-nie-wiem-jak-to.jpg
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Zagadnienia pozamuzyczne-programowe: 
 propagowanie modelu dobrego zachowania,
 uczenie dzieci empatii i chęci pomagania innym,
 nauka zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla wiosny, 
 zapoznanie ze zmianami zachodzącymi w życiu roślin i zwierząt  
 w trakcie różnych pór roku,
 integracja poprzez wspólne tworzenie muzyki.

Zagadnienia muzyczne:
 kontynuowanie i utrwalenie podstaw muzycznego ABC,
 zapoznanie się z katarynką i gitarą, 
 poznanie działania mechanizmu katarynki i pozytywki,
 wspólne komponowanie utworu muzycznego,
 poznanie nowego terminu związanego z muzyką: nastroju muzycznego,
 dowiedzenie się, kim jest kompozytor oraz autor tekstów.
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Fotorelacja z audycji “Gdzie mieszka muzyka? - dynamiczna historia nośnika”
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Katarynka – instrument muzyczny z grupy aero-
fonów, na którym gra się za pomocą specjalnej korby. 
Kręcenie korbką sprawia, że miechy, znajdujące się  
w katarynce, zaczynają się ruszać i tłoczyć powietrze. 
Korba obraca również wałek melodyczny, którego 
zadaniem jest otwieranie w odpowiedniej kolejny 
kanałów, kierujących strumień powietrza do konkret-
nych piszczałek. Katarynka została wynaleziona w XVIII  
wieku. Grali na niej przede wszystkim wędrowni  
grajkowie.

Gitara – instrument muzyczny, należący do grupy strunowych szarpanych. Składa się z drewnianego pudła  
rezonansowego, gryfu oraz progów na podstrunnicy. Przeważnie ma sześć strun, ale można spotkać również  
gitary z czterema, pięcioma, siedmioma, ośmioma, dziesięcioma lub nawet dwunastoma strunami. Odgry-
wa ważną rolę w zespołach bluesowych, rockowych, popowych, jak również we flamenco. Warto wiedzieć,  
że gitary są zazwyczaj wykonywane i naprawiane przez lutników. Osobę grającą na gitarze nazywamy gitarzystą 
lub gitarzystką. 

Kącik instrumentów

Projekt autorski Art Bonsai  - Wszelkie prawa zastrzeżone.


