
Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie 
ul. Małopolska 48, 70-515 Szczecin  
Kasa Filharmonii jest czynna: wtorek–czwartek w godz. 13:00–18:00
piątek w godz. 13:00–20:00 oraz na godzinę przed wydarzeniem 
tel. +48 91 431 07 20, infolinia +48 539 94 94 54
www.filharmonia.szczecin.pl | 2017

Opracował
Patryk Lichota

ĆWICZENIE 3 Wymiana dźwiękami

PRZEDZIAŁ 
WIEKOWY

7-15 lat

CZAS
ĆWICZENIA

20 minut

PORUSZANY PROBLEM

Słuch relatywny, budowa dźwięków (opozycja szum 
– ton), 

FORMY
PRACY

grupowa

OSIĄGNIĘTE CELE

Selektywne słuchanie, świadomość dźwięków 
otoczenia i krytyczne spojrzenie na projektowanie 
akustyczne krajobrazu dźwiękowego, rozwinięcie 
wyobraźni słuchowej i pamięci dźwiękowej

ZAGADNIENIA WYKORZYSTANE 
PODCZAS ZAJĘĆ

Szum (szum biały, różowy, niebieski, etc) , zakłó-
cenie, widmo harmoniczne, dostrajanie się, ma-
skowanie dźwięku

POTRZEBNE 
MATERIAŁY

brak

OPIS ZAJĘĆ

Siadamy w kręgu lub tworzymy szpaler – np. na 
korytarzu. Kolejno po dwie osoby wychodzą na 
środek i stają w odległości kilku metrów od siebie. 
Następnie obie zaczynają powoli iść w swoją stro-
nę, przy czym każda wydaje wyraźny dźwięk z jed-
nostajną głośnością. Jedna z osób wybiera dźwięk 
„szeleszczący”, oparty na głoskach „sz”, „cz”, „ś”, „ć”, 
„f”, „h”, „s”, „c”, a druga wydobywa dźwięcznie „a”, 
„e”, „o”, „i”, „u”. Głoski są wydobywane w sposób 
ciągły, najdłużej jak to będzie możliwe na jednym 
wydechu. 
Osoby mijając się „przejmują” dźwięki od sie-
bie nawzajem – w możliwie najwierniejszy spo-
sób naśladują, to co słyszeli od osoby spacerującej 
z naprzeciwka.

OSIĄGNIĘTY EFEKT

Dzięki ćwiczeniu uczniowie rozwijają zdolność za-
pamiętywania dźwięków i swoją wyobraźnię dźwię-
kową. Zadanie rozwija także umiejętności słuchania 
i analizowania dźwięków ze względu na ich charak-
terystykę widmową – opartą na szumie lub na jasno 
wyodrębnionym tonie. W trakcie ćwiczenia będzie 
można także zaobserwować zjawisko maskowania 
dźwięku – dźwięki o charakterystyce szumowej za-
krywają i zakłócają część pasma częstotliwościo-
wego dźwięków tonalnych. Najczęściej prowadzi to 
do zakłócania np. zrozumiałości rozmowy w miej-
scu publicznym lub zakrywania dźwięków ostrze-
gających nas przed zagrożeniem, albo orientującej 
nas w przestrzeni. Niemniej monotonny szum jest 
też wykorzystywany w urządzeniach wyciszających 
odgłosy lub w elektronicznych urządzeniach do usy-
piania niemowląt (czasem służy do tego również 
odkurzacz lub jego nagranie). 


