
 

Dźwiękowy przewodnik - Zadanie 2 

Pomysł na lekcję 
Uczniowie dowiedzą się, jak stworzyć autorski dźwiękowy przewodnik. Obiektem nastawianych          
uszu i tworzonych nagrań będą odgłosy typowe dla sali, w której odbywają się zajęcia.              
Przeniesione do komputera przewodniki posłużą do krótkiej gry w “zgadnij, jaki to dźwięk”. 

Cele operacyjne 
Dzieci: 

● potrafią posługiwać się prostym sprzętem do nagrywania i odtwarzania dźwięku, 
● potrafią za pomocą prostego sprzętu przygotować tematyczne nagranie, 
● wiedzą, że utrwalone nagranie można odtwarzać dowolną ilość razy, przewijać,          

zastopować w dowolnym momencie, a także przenieść do komputera/na inny nośnik. 

Pomoce zalecane do przeprowadzenia zajęć: 
● tablica, 
● kreda lub marker, 
● dyktafony lub inny sprzęt do nagrywania (np. telefon lub tablet z odpowiednim            

oprogramowaniem) - po jednym dla każdej z grup, 
● kable do połączenia z komputerem,  
● komputer,  
● głośniki 
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Przebieg zajęć 

Krok 1. 
Zaproś uczniów do krótkiej dźwiękowej zabawy. Zapytaj ich, jakie dźwięki możemy usłyszeć np. w              
zoo (odgłosy zwierząt – małpy, słonia, ryczenie lwa), na ulicy (odgłosy pojazdów – silnik              
samochodu, odgłos sygnału wozu strażackiego, trąbienie) czy w kuchni (odgłosy sprzętów i            
narzędzi kuchennych – gwizdek czajnika, mikser, krojenie warzyw). Poproś, żeby chętne osoby            
spróbowały udawać poszczególne dźwięki. Każdy z nich powtórzcie wszyscy razem. 
 
Czas: 5 min 
Metoda: rozmowa 
Pomoce: 
 

Krok 2.  
Zapytaj dzieci, jakie dźwięki można najczęściej usłyszeć w sali lekcyjnej (pisanie kredą na tablicy,              
dzieci witające się z prowadzącym zajęcia, otwieranie zeszytów, książek, odgłos ścierania gumką,            
dzwonek na przerwę, szuranie krzesełek etc.). Przeprowadźcie burzę mózgów. Wszystkie pomysły           
wypisz na tablicy. Ważne, by padło min. 10 propozycji. Podziel je na pół, oddzielając linią. 
 
Czas: 10 min 
Metoda: burza mózgów 
Pomoce:  

● tablica,  
● kreda lub marker 

 

Krok 3.  
Podziel uczniów na dwie grupy. Każdej z nich wręcz dyktafon lub inny sprzęt do nagrywania               
dźwięku. Poproś, by grupa I nagrała pierwsze 5 (lub więcej) dźwięków z listy, a druga kolejne 5                 
(lub więcej). W ten sposób powstanie dźwiękowy przewodnik po klasie. Ważne, by każdy z              
dźwięków trwał nie dłużej niż 10 sekund. W razie potrzeby pomóż każdej z grup w zapoznaniu się                 
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ze sprzętem i poznaniu funkcji nagrywania, stopowania, przewijania nagrania etc. Przekaż także            
kilka podstawowych rad dotyczących tworzenia dobrego nagrania (im bliżej, tym lepiej; unikaj            
echa; zadbaj, by w momencie nagrywania nie było żadnych dodatkowych szumów, niepożądanych            
odgłosów np. kichnięcia, rozmowy w tle etc.). Przypomnij, że gdyby coś nie wyszło za pierwszym               
razem, nagranie zawsze można usunąć i powtórzyć. 
 
Czas: 10 min 
Metoda: praca w grupach 
Pomoce:  

● dyktafony lub inny sprzęt do nagrywania (np. telefon lub tablet z odpowiednim            
oprogramowaniem) - po jednym dla każdej z grup 

Krok 4.  
Gotowe nagrania przenieś do komputera. Odtwórz najpierw nagranie grupy I, zatrzymując je po             
odsłuchaniu danego rodzaju dźwięku (np. pisania kredy po tablicy, szurania krzesełka,           
zamykania/otwierania drzwi do sali etc.), a grupę II poproś o odgadnięcie, jaki dźwięk przed chwilą               
usłyszeli. Analogicznie postąp z nagraniem grupy II, do zgadywania zapraszając tym razem grupę             
I. 
 
Czas: 15 min 
Metoda: praca w grupach 
Pomoce: dyktafony lub inny sprzęt do nagrywania, kable do połączenia z komputerem, komputer,             
głośniki 

Krok 5.  
Zapytaj, czy trudno było stworzyć nagranie i co było największym wyzwaniem. Jakie jeszcze             
nagrania tematyczne można tworzyć (np. nagranie szkolnego występu, nagranie odgłosów          
przyrody na wakacjach etc.)? Jak można je wykorzystać (odtworzyć komuś nasz występ, czy             
przypomnieć sobie miłe chwile z wakacji etc.)? Gdzie można je udostępnić (w Internecie, na              
stronie WWW, przesłać mailem etc.)? 
 
Czas: 5 min 
Metoda: rozmowa 
Pomoce: 
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Ewaluacja 
Czy po przeprowadzeniu zajęć ich dzieci: 

● potrafią posługiwać się prostym sprzętem do nagrywania i odtwarzania dźwięku? 
● potrafią za pomocą prostego sprzętu przygotować tematyczne nagranie?  
● wiedzą, że utrwalone nagranie można odtwarzać dowolną ilość razy, przewijać,          

zastopować w dowolnym momencie; a także przenieść do komputera/na inny nośnik? 

Opcje dodatkowe 
Jeśli masz taką możliwość, zaproponuj dzieciom stworzenie nagrań poza budynkiem szkoły np. na             
wycieczce. 

Informacje 
Scenariusz: Anna Walczak 
Konsultacja merytoryczna: Dorota Górecka  
Konsultacja metodyczna: Joanna Góral-Wojtalik 
Licencja: Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 

Materiały 
(brak materiałów) 

Słowniczek 
dyktafon 

Czytelnia 
Jak dobrze nagrać dźwięk, [online], Transkrypcje_Nagran.pl, dostęp [8.11.2015], Dostępny w          
Internecie: http://www.transkrypcje-nagran.pl/jak-dobrze-nagrac-dzwiek-g61.html 
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