
Muzeum jest  pe?ne ciekawostek! 

Dla najdociekliwszych odkrywców 

muzealnych sekretów 

przygotowali?my KONKURS 

Z NAGRODAMI! Szczegó?y na 

ostatniej st ronie!

Muzealne Eksponat y 

nie t ylko dla Mamy i Tat y!

Rodzi nny pr zewodni k  po

M uzeum Fonogr af i i  w Ni epo?omi cach



Sala 1

Fonograf

Poszukajcie w pokoju fonografu ? to urz?dzenie, na którym po raz 

pierwszy utrwalono d?wi?k.  Czy wiecie, ?e skonstruowa? je Thomas 

Edison, ten sam, który wynalaz? ?arówk?? 

Jak my?licie, dlaczego ludzie chcieli nagrywa? d?wi?k? By? mo?e 

chcieli zachowa? s?owa znanych osób lub np. g?os swojego dziecka.

Urz?dzenie Edisona by?o zbyt prymitywne by zapisa? i odtwarza? na 

nim muzyk? ? nagrany d?wi?k by? bardzo s?abej jako?ci i czas zapisu 

by? bardzo krótki ? mo?na by?o nagra? jedynie króciutki tekst. 

Wyobra?cie sobie, ?e to, co chcecie zapisa? musicie powiedzie? w ci?gu 

zaledwie jednej minuty!

 

  

  

Przed muzealnymi drzwiami czeka na Was wehiku? czasu. Podró?uj?c razem 

z Lilk? i Gutkiem poznacie histori? fonografii, czyli zapisywania i odtwarzania 

d?wi?ku. Zanim jednak wsi?dziecie na pok?ad musicie wiedzie?, ?e kapitan 

statku przygotowa? dla Was wiele podchwytliwych pyta? i nie?atwych 

zagadek!  Podró?uj?c zbierajcie gwiazdki - pomog? Wam one wróci? do 

domu! 

Zobaczcie, tak wygl?da?y pokoje 100 lat temu. Przyjrzyjcie 

si? znajduj?cym si? tu meblom. S? zupe?nie inne, prawda? 

Zobaczcie jak s? pi?knie zdobione! Czy meble w Waszym 

mieszkaniu równie? posiadaj? zdobienia?  
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Jeden ze znajduj?cych si? w sali mebli posiada niewielki 

motyw dekoracyjny - czerwony kwiat z zielonymi listkami. 

Czy potraficie go odnale??? Jaki to kwiat? 

 ..........   ...........   ...........   ...........

Cze??!

Jest em  Lilka!

A ja Gut ek! 

W m uzeum  jest  

super !

Zagadka dla kilkulatka! Zadania i zagadki dla dzieci m?odszych.  

Liceum w muzeum! Zadania dla starszaków i doros?ych. 



Gramofon

Czy wiecie, ?e gramofony do odtwarzania 

muzyki nie potrzebowa?y pr?du? Przecie? 

pr?du w wielu domach jeszcze nie by?o! 

Poszukajcie przy gramofonach korbki ? 

korbk? nakr?ca?o si? gramofon. 

P?yty szelakowe

Poszukajcie czarnych p?yt ? to p?yty szelakowe. Na takiej p?ycie zapisywano ju? muzyk?! Na jednej 

p?ycie mie?ci?a si? jedna piosenka! Czy wiesz, ?e p?yty szelakowe robione by?y z naturalnej ?ywicy 

o nazwie szelak, czyli z wydzieliny i pancerzyków owadów ?yj?cych w Azji? Niestety by?y bardzo 

kruche i ?atwo ulega?y zniszczeniu, dlatego chroniono je i przechowywano w specjalnych 

p?ytochronach ? albumach. Znajd?cie na sali  albumy z p?ytami. Czy wiecie, ?e to od tych ochronnych 

albumów na wydan? przez artyst? obecnie p?yt?, czyli zbiór piosenek mówi si? album? 

Jak to dzia?a? 

Przyjrzyjcie si? p?ycie ? znajduj? si? na niej rowki o nierównych ?ciankach - to tzw. ?cie?ka 

d?wi?kowa. Gramofon posiada ig??, która sunie po kr?c?cej si? p?ycie. Gdy wpada w rowki  drga 

wytwarzaj?c d?wi?k - muzyk?. 

Gramofony tubowe

Po co gramofonom taka wielka tuba? Tuba wzmacnia?a d?wi?k, by lepiej by?o s?ycha? muzyk?!

 

 

  

  



Gramofony szafkowe

Poszukajcie, czy gramofony szafkowe tak?e by?y na korbk?? Jak my?licie,  

co mog?o wzmacnia? w nich d?wi?k skoro ju? nie mia?y tuby? To bardzo 

trudne pytanie! Rol? tuby pe?ni?a pusta skrzynka, która dzia?a?a jak pud?o 

rezonansowe, czyli wzmacniaj?ce d?wi?k. 

Takie pud?a posiada wiele instrumentów muzycznych. Drewniana, pusta 

w ?rodku obudowa wzmacnia d?wi?k strun.
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Pod??ajcie za sun?c? po szelakowej p?ycie ig??, zbierajcie litery, a podpowiedz? Wam one 

jaki utwór mogliby?cie us?ysze? z jednego ze znajduj?cych si? na sali gramofonów, gdyby 

go nakr?ci?. Zebrane litery porównajcie z etykietami p?yt le??cych na gramofonach - 

czy ju? znacie jego nazw?? Na jakim gramofonie znajduje si? p?yta z tym utworem: 

szafkowym czy tubowym? ...................................................................................................................

Czy w sali znajduje si? wi?cej gramofonów szafkowych czy tubowych? 

.....................................................................

Na jednej ze znajduj?cych si? na gramofonach p?yt mo?ecie zobaczy? wizerunek 

domowego zwierzaka przys?uchuj?cego si? odtwarzanej muzyce. Czy jest to s?o?, 

pies, koza, a mo?e lama?

..........  ...........   ...........  ......... 

Jego wizerunek znajdziecie tak?e na jednym z gramofonów. 

Jakim?....................................................................................

Spo?ród rysunków instrumentów wybierzcie te, które posiadaj? pud?o 

rezonansowe:
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Wymie?cie 3 tytu?y piosenek, jakie znajduj? si? na 

szelakowych p?ytach

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

Wymie?cie 2 nazwy gramofonów tubowych:

..............................................................................

..............................................................................

i szafkowych:

..............................................................................

..............................................................................

Poznajecie czworonoga?

To Nipper! Imi? pieska oznacza po prostu Szczypce, gdy? psina chodz?c ze swoim panem 

do pracy w teatrze mia?a zwyczaj atakowania nóg widzów, którzy mu si? nie spodobali. 

Po ?mierci swego pana pieska przygarn?? jego brat - malarz. Namalowa? on portret 

Nippera ws?uchanego w g?os swojego zmar?ego w?a?ciciela dobiegaj?cy z tuby fonografu, 

a obrazowi nada? tytu? "His Master's Voice ", czyli "G?os swojego Pana". Wkrótce wizerunek 

Nippera wykorzystany zosta? w kampaniach reklamowych firmy Gramophone Company  

ciesz?c si? niezwyk?ym sukcesem. Jako znak firmowy pojawia? si? na wszystkich p?ytach 

wypuszczanych przez firm? i sta? si? na tyle popularny, ?e sta?a si? ona powszechnie znana 

jako HMV (skrót od His Master's Voice, tytu?u  obrazu), cho? tak naprawd? nigdy nie 

zmieni?a swej nazwy. Wizerunek Nippera powielano w milionach egzemplarzy, czyni?c go 

jednym z najbardziej znanych psów wszechczasów. 

 

 

Nipper !

Do nogi!



Pierwsze odbiorniki radiowe 

Poszukajcie na sali jednych z pierwszych 

odbiorników radiowych.  W czasach wojny radio sta?o 

si? wa?nym ?ród?em informacji. Do porozumiewania 

si? mi?dzy sob? u?ywali go ?o?nierze walcz?cy na 

froncie, a ludzie z zapartym tchem s?uchali 

wiadomo?ci o tym, co si? aktualnie dzieje w kraju. 

Zauwa?cie, ?e takie radia nazywane kryszta?kowymi, 

tak?e nie potrzebowa?y pr?du elektrycznego! 

Zasilanie czerpa?y z fal radiowych.

 

 

 

 

  

Sala 2

Pr zechodz?c pr zez dr zw i 

pr zesun?li?m y si? w  czasie 

o 3 0  lat  do pr zodu. Ter az 

znale?li?m y si? w  okr esie  

m i?dzy I, a II w ojn? 

?w iat ow ?.

Jakie gramofony zast?pi?y gramofony tubowe?  ........................................................

Czy by?y one na pr?d, czy na korbk??  ....................................................................

Czy znajduj?cy si? w sali gramofon kieszonkowy naprawd? zmie?ci si? w kieszonce? 

.......................................

Na stoliku mi?dzy fotelami znajduje si? gramofon w... walizce! Poszukajcie kieszonki, 

do której mo?na schowa? p?yty. Na metalowej zawieszce znajduje si? rysunek - czy s? to 

zwierz?ta, nuty na pi?ciolinii, a mo?e ta?cz?ce pary?

...................................................................

Policzcie ile gramofonów walizkowych jest w sali

 

  

  



Ojej! W naszej maszynie czasu zepsu? si? wska?nik 

czasomierza! Musicie nam pomóc! Rozejrzyjcie si? po 

pomieszczeniu i spróbujcie odgadn?? w jakim okresie teraz 

si? znale?li?my. Zapewne pomog? Wam znajduj?ce si? na 

pó?kach przedmioty. 

............................................................................................................................

Sala 3

O czym pisz? dziennikarze w znajduj?cych si? na 

biurku gazetach?

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

Jaka jest na nich data? Z czym Wam si? ona 

kojarzy? 

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

Podobnie jak w czasie pokoju, tak?e podczas wojny starano si? udoskonala? zapis 

d?wi?ku. Na przyk?ad stworzono bardziej czu?? aparatur?, która wychwytywa?a 

wi?cej informacji d?wi?kowych. Dzi?ki temu mo?na by?o np. wcze?niej namierzy? 

zbli?aj?ce si? wrogie okr?ty podwodne.

Jak za pomoc? d?wi?ku  mo?na pozna? morskie dno lub 

zbli?aj?cy si? podwodny okr?t?

S?u?? do tego urz?dzenia zwane sonarami.  Urz?dzenie to emituje, czyli wytwarza 

d?wi?k, a nast?pnie bada czas, po którym dosz?o do jego odbicia. Dzi?ki temu 

wiemy, jak daleko od nas jest przeszkoda (dno lub ?ód? podwodna).

A czy Wam zdarzy?o si? s?ysze? echo, czyli odbity d?wi?k?

 

 

 

  



Umiej?t no?? oceniania odleg?o?ci od przeszkody za pomoc? 

echa wykszt a?ci?y niekt óre zwierz?t a, np. lat aj?ce noc? 

niet operze. Niet operz lec?c wydaje piski, kt óre nast ?pnie 

odbijaj? si? od drzew, ?cian budynków. W t en sposób pot raf i 

okre?li?, w kt ór ym miejscu si? znajduje. Mo?na powiedzie?, 

?e niet operz "widzi" uszami!  Takie lokalizowanie za pomoc? 

dzwi?ku nazywamy echolokacj?.  

Czy spo?ród zamieszczonych poni?ej r ysunków zwierz?t  pot raf icie wybra? t e, kt óre  podobnie jak niet operz 

równie? posiadaj? zdolno?? echolokacji?
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Sala 4
Poszukajcie na sali gramofonu BAMBINO. 

 

Tak naprawd? telefon zosta? wynaleziony du?o wcze?niej, 

jeszcze przed fonografem przez Grahama Bella. Odkry? on, 

?e ludzki g?os mo?na zamieni? na sygna? elektryczny 

i przes?a? kablem na wi?ksze odleg?o?ci. Jednak du?o czasu 

min??o zanim telefon trafi? do domów wi?kszo?ci ludzi. 60 

lat temu umieszczono na dnie oceanu Atlantyckiego 

pierwszy kabel telefoniczny mi?dzy Europ?, a Ameryk?.

 

 

  

  

To pr zy jego d?w i?kach Wasi m ?odzi 

dziadkow ie t a?czyli na dom ow ych 

im pr ezach, zw anych  pr yw at kam i. 

Mo?e na jednej z t akich pr yw at ek Wasz 

dziadek pozna? Wasz?  babci??  

Z apyt ajcie ich jak si? poznali, czy 

chodzili na pr yw at ki or az jakiej  m uzyki 

najch?t niej  s?uchali. 

Z obaczcie, t o sala pam i?t aj?ca 

czasy dzieci?st w a Waszych dziadków . 

W dom ach pojaw iaj? si? ju?

pier w sze t elefony na kabel 

-  pot r af icie je odnale???
 
 

 

Ulubione piosenki moich dziadków:

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

 

 

  

  



Poszukajcie w sali pierwszych pojawiaj?cych si? w domach magnetofonów  ? niemiecki 

SZMARAGD i pierwszy polski MELODIA.  Zobaczcie posiadaj? szpulki, na które nawija?a 

si? ta?ma.

Pami?tacie na czym wcze?niej zapisywano d?wi?k? Je?li odpowiedzieli?cie, ?e na 

czarnych p?ytach (szelakowych, a pó?niej winylowych) to brawo! Uwa?ni z Was 

s?uchacze. Teraz rol? p?yty pe?ni ta?ma. To na niej  zacz?to zapisywa? d?wi?k 

odpowiednio j? magnesuj?c - st?d nazwa magnetofon. 

 

 

 

W jaki sposób d?wi?k zapisywano na ta?mie? 

Otó? na powierzchni ta?my znajdowa?a si? cienka warstwa materia?u maj?cego 

w?a?ciwo?ci magnetyczne. Podczas zapisu d?wi?k zamieniany by? na pr?d 

elektryczny. Czy wiecie, ?e p?yn?cy pr?d wytwarza pole magnetyczne? Dlatego te? 

przep?ywaj?cy pr?d powodowa? namagnesowanie przesuwaj?cej si? ta?my.

 

Dlaczego zamieniono gramofony na magnetofony? 

Po pierwsze gramofonowe ig?y i p?yty szybciej si? zu?ywa?y. Mo?ecie przyjrze? si? 

ponownie pi?knym, starym gramofonom z ich stalow? ig??, któr? brrr... je?dzi?a po p?ycie 

za ka?dym razem coraz bardziej j? uszkadzaj?c... Wszystkie przedmioty z biegiem czasu 

si? zu?ywaj?, jednak magnetofon zu?ywa? si? zdecydowanie wolniej ni? gramofon. 

Magnetofon potrafi? dodatkowo co?, czego gramofonom brakowa?o. Potrafi? nagrywa?. 

Radioodbiorniki

W sali znajdziecie tak?e wiele radioodbiorników. Z czego 

zrobiona jest ich obudowa?............................................................................

Jak my?licie, s? ci??kie, czy lekkie?.........................................................

Lilce spodoba?y si? ciekawe nazwy radioodbiorników i zacz??a 

zadawa? Gutkowi  ?mieszne zagadki. Pomo?ecie mu na nie 

odpowiedzie??  

Który z nich najg?o?niej wyje?  S   ......  .......  ........  ....... A

A który kaprysi? K........................S

Jeden jest we wszystkim pierwszy P..........................R

Drugi ma czaruj?cy wygl?d C......    ........    R

Myl? go  z Warszaw? S..................................A

Odbiera najwy?sze w Polsce szczyty cz?stot liwo?ci 

T ......  ........  ......... Y
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W tych czasach w polskich domach zacz??y pojawia? si? pierwsze telewizory. Czy wiecie, ?e wy?wiet lane przez nie filmy nie mia?y kolorów tylko by?y czarno-bia?e? 

Dzieci mog?y na nich ogl?da? ?wieczorynk??, czyli nadawan? raz dziennie, wieczorem bajk? na dobranoc. Wieczorynka wy?wiet lana by?a o 19 i t rwa?a pó? godziny. 

Podwórka o tej godzinie zwykle pustosza?y - dzieci sz?y ogl?da? bajk?. Nie by?o wtedy kana?ów, na których bajki wy?wiet lane s? ca?y dzie?.  Jakie bajki ogl?dali  Wasi 

rodzice, a jakie dziadkowie, gdy byli w Waszym wieku?  Krótka rodzinna narada,  starsi pomagaj? m?odszym - doko?czcie tytu?y, a nast?pnie po??czcie kadr z tytu?em 

bajki  lub programu. Które z nich pami?taj? Wasi dziadkowie, a które rodzice? W gwiazdki wpiszcie pierwsz? lit er? dopisanego wyrazu. 

Wilk i ..............

Jacek i ..............

Tele............

Myszka ............

G?ska ..................

Porwanie Baltazara ...............

6
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Sala 5
Czy w iecie, ?e daw ne 

t elew izor y 

n ie m ia?y t ak?e pilot a? ? eby 

zm ieni? pr ogr am , pog?o?ni? 

d?w i?k t r zeba by?o w st a? 

z  fot ela. A le t o m usia?o by? 

n iew ygodne!

 

Gdy Wasi rodzice byli  ma?ymi dzie?mi pojawi?y si? pierwsze 

kolorowe telewizory. 

 

 

 

  

Przyjrzyjcie si? jeszcze dok?adnie 

telewizorom ? ale? one by?y ogromne! 

Tzn. ogromne z ty?u. Obecne wygl?daj? przy 

nich bardzo ?cieniutko?. Dawne telewizory 

wy?wiet la?y obraz na innej zasadzie ? mia?y 

w ?rodku du?? lamp? tzw. kineskop.

 

 

 

 

  

Wymie?cie trzy marki znajduj?cych si? tu telewizorów. 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Czy który? z nich znaj? Wasi rodzice?.................................................

Z czego zrobiona jest obudowa telewizora? 

................................................. 

Z jakiego materia?u ma obudow? Wasz domowy telewizor?

...........................................................................................

Zwró?cie równie? uwag? na znajduj?cy si? 

w pokoju mebel. To meblo?cianka. Zamykane 

szafki, witrynki, barek, cz?sto te? miejsce na 

telewizor.... Tak? meblo?ciank? mo?na by?o 

wtedy spotka? praktycznie w ka?dym domu. 

Czy kto? z Waszych znajomych, rodziny nadal 

j? posiada?

.....................................................................................................



Sala 6
A to s? czasy, gdy Wasi rodzice byli nastolatkami. Tak jak teraz posiadanie smartfona 

czy tabletu, wtedy modne by?o posiadanie w?asnego magnetofonu z kasetami 

i s?uchanie muzyki ulubionych zespo?ów.

W plecaku zamiast odtwarzacza mp3 nosi?o si? Walkmana - by? to niewielki magnetofon 

na kasety. 

W?ród Waszych rodziców w czasach szkolnych powoli zacz??y pojawia? si? 

pierwsze telefony komórkowe. Nie mia?y one kolorowych wy?wiet laczy, nie robi?y zdj?? 

- w zasadzie s?u?y?y tylko do dzwonienia i odbierania SMS-ów. Na pocz?tku telefony 

bezprzewodowe by?y  bardzo drogie i u?ywa?y je tylko nieliczne osoby, g?ównie 

biznesmeni. Oczywi?cie by?y tak?e du?o wi?ksze od wspó?czesnych komórek. 

Poszukajcie w sali Walkmen-a i pude?ka z kaset? magnetofonow?. Jakiego jest wokalisty?  

.........................................................................................................................  

Czy znaj? go Wasi rodzice?   ...........................................................................................

Czy w iecie, ?e w ynaleziony 

pr zez f ir m ? Er icsson pier w szy 

pr zeno?ny t elefon w a?y? 

4 0  kg, m ia? r ozm iar y w alizki, 

a w ar t  by? t yle, co luksusow y 

sam ochód?

Ta?m ? cz?st o 

pr zew ija?o si? za 

pom oc? o?ów ka! 

Ach, ile? by?o 

kr ?cenia!



Hurra! Uda?o si?! Gratulacje!

Zobaczcie, chyba znale?li?my si? ju? w obecnych czasach? Na meblach stoj? 

kolorowe telewizory, a my trzymamy w r?ku telefon, z którego mo?emy 

przesy?a? zdj?cia, sprawdzi? kiedy odje?d?a autobus lub zdobywa? punkty 

w ulubionej grze - jednym s?owem korzysta? z internetu!  

Czy podoba?a Wam  si? taka podró? do przesz?o?ci?

Wska?nik nie dzia?a, a teraz dodatkowo zawiesi? si? panel sterowania! Co za 

pech! I jak my teraz wrócimy do wspó?czesno?ci?  Musimy zrestartowa? 

komputer, a nie znamy has?a... Jak my?licie, jakie mo?e by? has?o do systemu? 

Pomo?ecie nam je odszyfrowa??

Has?o do ser w er a jest  jednocze?nie has?em  konkur sow ym ! Wpiszcie je w  for m ular z na naszej  st r onie t r asadlabobasa.pl i w ygr ajcie nagr ody!

1 2 3 4 5 6
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Czy w iecie, co oznacza 

t o pow iedzenie? Je?li n ie, 

popr o?cie o pom oc r odziców  

lub dziadków !



?eby odpowiedzie? sobie na to pytanie najpierw musimy  porozmawia? 

o powietrzu, czyli w?a?ciwie o czym? Co to jest powietrze?

Co wype?nia ba?ki mydlane? Czym oddychamy i czy le??ca na stole pusta 

butelka naprawd? jest pusta? Zajrzyjcie do ?rodka  -  nic w niej nie wida?, 

prawda? Spróbujmy j? zakr?ci? i ?cisn??. Co? nam jednak w tym 

przeszkadza... Butelka bowiem, cho? z pozoru pusta, wcale pusta nie jest! 

Wype?nia j? gaz, którego nie wida?, a który nas otacza. W dodatku wchodzi 

w ka?dy wolny zakamarek! 

Spróbujemy zatem  sprawdzi?, czy powietrze faktycznie istnieje. Mo?e 

nawet uda nam si? je zobaczy?? Zanurzcie  butelk? w wodzie, a nast?pnie 

odkr??cie j?. Co? z niej wyp?yn??o, prawda? Co to by?o?

A teraz nape?nijcie szklank? wod? i we?cie s?omk?. Dmuchamy przez 

zanurzon? w wodzie s?omk?. Wydychane przez nas powietrze ukazuje si? 

w postaci p?cherzyków, które szybko wyp?ywaj? na powierzchni?.  

Powietrza wokó? nas nie wida?, ale w wodzie widoczne jest jako uchodz?ce 

do góry b?belki.

Nasze powietrze sk?ada si? z cz?steczek, czyli malutkich drobinek ró?nych 

gazów: t lenu, dwutlenku w?gla, azotu i wielu innych.  Te drobinki s? tak 

ma?e, ?e nawet pod mikroskopem nie mogliby?my ich dostrzec! Jednak jest 

ich bardzo, bardzo du?o! We?cie na d?o? pojedynczy kryszta?ek cukru. Jest 

tyci, prawda?  Jednak przyniesienie kilograma cukru ze sklepu wcale nie 

jest takie ?atwe!  Podobnie jest z powietrzem - jest go wokó? nas tyle, 

?e mocno na nas naciska. Ci??ar powietrza to ci?nienie.  "Wisz?ce" nad nami 

powietrze wa?y tyle, co 2 s?onie! 

Jak  powst aje d?wi ?k ?

Kit y Wam  

w ciskam  -  

pow iecie pew nie...

1 m3 powietrza wa?y 1,3 kg. Pokój Gutka ma 3m d?ugo?ci, 4m szeroko?ci i 3 m wysoko?ci - jego 

obj?to?? to 3mx4mx3m=36m3. Powietrze w pokoju Gutka wa?y wi?c 36x1,3kg=46,8 kg. 

Ile wa?y powietrze w Twoim pokoju? Jest ci??sze, czy l?ejsze od Ciebie?

.............................................................................................................................................. 



Powiedzieli?my sobie, ?e powietrze sk?ada si? z male?kich cz?steczek ró?nych 

gazów. To w?a?nie dzi?ki nim powstaje d?wi?k.

Jak?
Otó?, gdy jaka? rzecz zaczyna drga?, wibrowa? (np. struny w gitarze, membrana 

b?benka lub nasze struny g?osowe) porusza znajduj?ce si? wokó? niego drobinki 

powietrza. One te? zaczynaj? drga? - jedna drobinka drgaj?c uderza nast?pn?, ta 

kolejn? i w taki sposób drgania przenoszone s? do naszego ucha. W ?rodku 

naszych uszu jest cienka b?onka zwana b?on? b?benkow? - drgaj?ce cz?steczki 

uderzaj? o ni? podobnie, jak pa?eczki w b?benek. Te uderzenia odbieramy jako 

d?wi?k.

Czy wiecie, ?e w kosmosie jest  zupe?nie cicho?
D?wi?k s?yszymy dzi?ki otaczaj?cej nasz? planet? warstwie powietrza zwanej 

atmosfer?. W przestrzeni kosmicznej panuje pró?nia, tzn. nie ma w niej powietrza, 

d?wi?k nie ma si? wi?c jak rozprzestrzenia?. Na Ksi??ycu, na którym nie ma 

atmosfery nie us?yszymy nawet silnika startuj?cej rakiety!

Gut ek!

Odr ób lekcje!

Co?!

Nic n ie s?ysz?!



Od d?wi ?k u  dzwonu  do t el ef onu ...

Ludzie od pocz?tków swego istnienia szukali sposobu 

na komunikowanie si? mi?dzy sob?. Afryka?skie plemiona 

"rozmawia?y" za pomoc? b?bnów tam-tamów. Jego dono?ny d?wi?k 

s?ycha? by?o nawet do kilkudziesi?ciu kilometrów! Zanim wynaleziono 

telefony dawni pasterze zamieszkuj?cy tereny górskie komunikowali 

si? za pomoc? instrumentów wygl?dem przypominaj?cy d?uuug?, 

prost? lub nieco zgi?t? przy ko?cu rur?.   Trombity i rogi pasterskie, 

gdy? tak nazywaj? si? te ludowe instrumenty, s?u?y?y wychodz?cym 

ze stadem owiec na hale juhasom do porozumiewania si? ze sob? 

mi?dzy halami lub pomi?dzy mieszka?cami wsi. Przekazywa?y one 

d?wi?k nawet do 14 km. 

Podobn? rol? pe?ni?y równie? dzwony znajduj?ce si? na wysokich 

wie?ach ko?cielnych lub ratuszowych. Ich d?wi?k zwo?ywa? 

mieszka?ców do gaszenia po?arów lub ratowania si? przed napadem 

wroga. Dzwon alarmowa? o niebezpiecze?stwie oraz informowa? o 

wa?nych wydarzeniach.  W dawnych czasach by? to sposób na 

zgromadzenie ludzi z najbli?szej okolicy.

Obecnie dzi?ki szt ucznym  

sat elit om , ?w iat ?ow odom  i sieci 

in t er net ow ej m o?em y nie t ylko 

nagr yw a? i odt w ar za? d?w i?k, 

ale r ozm aw ia? z osobam i naw et  

z dr ugiego kr a?ca ?w iat a! 



Dzi?kujemy za wspólne odkrywanie muzealnych skarbów!

Konkurs z nagrodami

Prze?lijcie nam min. 5 rozwi?zanych zagadek, a we?miecie udzia? w losowaniu nagród ufundowanych przez Sponsorów i Fundacj? ?Trasa dla Bobasa?. 

Na zg?oszenia czekamy do 31 pa?dziernika 2017 r.  Regulamin konkursu i formularz zg?oszeniowy: www.trasadlabobasa.pl

 Muzea bior?ce udzia? w wydarzeniu:

Muzeum Okr?gowe w Tarnowie, Muzeum Okr?gowe w Nowym S?czu,

Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, Muzeum Ziemi Bieckiej, Muzeum Górali i Zbójników w Rabce Zdrój, 

Muzeum Fonografii w Niepo?omicach, Muzeum Zamek w O?wi?cimiu oraz Muzeum Zag??bia w B?dzinie.

Przewodniki dost?pne s? tak?e w wersji elektronicznej na www.trasadlabobasa.pl 
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