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Streszczenie audycji  
MUZYCZNE NASTROJE  
– melodii barwy, kolory i kroje
W najnowszym koncercie edukacyjnym Pan Lupa nadal znajduje się  
w Zaczarowanym Lesie. Tym razem staje się świadkiem kłótni pomiędzy  
instrumentami. Bohater nie wie, dlaczego doszło między nimi do nieporozum-
ienia. Z pomocą przychodzi mu dawno niewidziany Pingwin Pius. Okazuje się, 
że Pingwin chciał podróżować w walizce (by zapłacić mniej za bilet) i przez 
przypadek się w niej zatrzasnął. Dlatego jego nieobecność była taka długa.  
Pius wyjaśnia Lupie, że to zła czarownica rzuciła na instrumenty urok i od tego 
czasu wciąż się one kłócą. Pan Lupa postanawia im pomóc i dzięki maszynie  
do nastrojów muzycznych Żółwia Gustawa odnajduje, wraz z dziećmi,  
harmonię muzyczną. W ten sposób ściąga urok z instrumentów, które, 
wdzięczne za udzieloną i pomoc, mogą wrócić do harmonijnego i przepiękne-
go wykonywania muzyki. 

* w niektórych koncertach edukacyjnych w rolę głównego bohatera wciela się Pan 
Ciekawski
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Zagadnienia pozamuzyczne-programowe: 
 poznanie wielorakich emocji i nastrojów człowieka,
 nauka empatii i chęci pomagania innym,
 budowanie świadomości własnych emocji oraz nauka mówienia o nich,
 utrwalenie wiedzy o barwach i kolorach, występujących w naturze.

Zagadnienia muzyczne:
 utrwalanie wiedzy o elementach muzycznych jak: melodia, rytm,dynamika,
 bezpośrednie zapoznanie się z instrumentem: fletem poprzecznym  
 oraz fagotem,
 wprowadzenie nowego słowa związanego z muzyką: harmonia,
 zdobycie umiejętności łączenia nastroju muzycznego z odpowiednią barwą,
 poznanie nowego  zagadnienia muzycznego jak: nastrój w muzyce 
 (radość, smutek, złość....).
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Fotorelacja z audycji “Rytmiczne porządki - jak puszki, butelki, kartony wkradają się na salony?”
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Flet poprzeczny – - instrument dęty, wykonany z metalu. Flet jest aerofonem  
wargowym - to znaczy, że jeśli chcemy wydobyć dźwięk, musimy wtłoczyć w niego powietrze, 
przy pomocy naszych warg i ust. Flet poprzeczny składa się z trzech części: główki - może być 
wykonana ze srebra, złota lub innych metali, to w niej znajduje się ustnik; korpusu, do którego 
doczepia się główkę, posiada otwory klapowe oraz mechanizm z trzynastoma klapami zamyka-
jącymi i otwierającymi te otwory oraz ze stopki - części odpowiadającej za najniższe dźwięki.  
Co ciekawe, flet nie posiada stroika. Dźwięki powstają poprzez dmuchanie na krawędź płyt-
ki ustnikowej. Przez wiele wieków grano jedynie na fletach drewnianych, dopiero ponad 
sto lat temu wyprodukowano pierwszy flet wykonany z metalu. Muzyka, który gra na flecie  
nazywamy flecistą lub flecistką. 

http://newdeal.home.pl/fletgold/1.jpg http://newdeal.home.pl/fletgold/1.jpg

Fagot – instrument dęty drewniany. Należy do grupy aerofonów stroikowych z podwójnym 
stroikiem. Stroik ten składa się z dwóch płytek, złożonych ze sobą, wykonanych zaś z trawy. 
Muzyk, uderzając w nie językiem oraz dmuchając w te płytki wydobywa dźwięk. Otwory  
nawiercone w fagocie, podobnie jak w przypadku fletu poprzecznego, otwierane i zamykane 
są klapami lub bezpośrednio palcami muzyka. Fagot wykorzystywany jest w orkiestrach, 
jako instrument solowy oraz w jazzie. Muzyków, grających na fagocie, nazywamy fagocistami  
lub fagocistkami. Warto wiedzieć, że nazwa „fagot” wywodzi się z języka włoskiego. Fagotto 
oznacza w tym języku „wiązkę drewna”. 

Kącik instrumentów

Projekt autorski Art Bonsai  - Wszelkie prawa zastrzeżone.


