
Harmonogram audycji muzycznych 

w roku szkolnym 2018/ 2019 

 

11 X 2018 - Muzyczne ABC- skąd się bierze muzyka?/Muzyka na całym świecie 

przynosi radość i dostarcza wszelkiego rodzaju emocji. Wiemy też, że muzyka 

łagodzi obyczaje, wycisza, uwrażliwia na piękno, nastraja, ale też rozwija 

i pobudza. Ma bardzo dobry wpływ na każdego człowieka. Możemy ją znaleźć 

na całym świecie, w każdym miejscu i o każdej porze, bez paszportu, biletu i barier 

językowych./ 

 

15 XI 2018 - 100 lat Polsko/Uroczyste Jubileuszowe obchody setnej rocznicy 

odzyskania przez Polskę niepodległości uczcimy śpiewając wspólnie  najsłynniejsze  

i najpiękniejsze pieśni patriotyczne, żołnierskie i wojskowe. / 

 

 13XII 2018 - Świąteczne muzykowanie /Boże Narodzenie jest czasem niezwykłym, 

nie tylko w naszej Ojczyźnie, ale i na całym świecie. Ludzie pokonują czasem wiele 

tysięcy kilometrów tylko po to, aby w tym czasie spotkać się ze swoimi bliskimi. 

Podczas grudniowej audycji dowiemy się w jaki sposób celebruje się te wyjątkowe 

święta w różnych częściach świata. 

 

10 I 2019 - Skąd się wzięła muzyka country? /Czy kojarzy nam się tylko z farmerami 

i kapeluszami kowbojskimi? A może country to muzyka ludzi ciężko pracujących, 

ale też i styl życia w USA ? Na te wszystkie pytania odpowiemy w styczniu, 

jednocześnie przybliżając historię muzyki country oraz jej wpływ na współczesną 

muzykę rozrywkową ./ 

 

07 II 2019 - Głos ludzki to też instrument /Czy wiecie, gdzie w naszym ciele powstaje 

głos? I jak to się dzieje, że za pomocą głosu można imitować wiele różnych 

instrumentów? Tego i innych ciekawostek dowiecie się na spotkaniu z Filharmonią 

Podkarpacką w miesiącu lutym. 

 

07 III 2019 - lata 20-ste, lata 30-ste./Wiecznie żywe przeboje Polski przedwojennej 

przyniosą nas w czasie o kilkadziesiąt lat wstecz. Usłyszymy niezapomniane 

piosenki, które były wykonywane przez kapele podwórkowe, ale tez te, które 

królowały na salonach w czasie dwudziestolecia międzywojennego./ 

 

23 V 2019 - Wakacje tuż tuż !!! / Na zakończenie tego jakże bogatego sezonu 

artystycznego zaprezentujemy największe i najpiękniejsze szlagiery piosenki 

wakacyjnej i harcerskiej. Razem z dziećmi zaplanujemy idealny muzyczny 

wypoczynek. 


