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ZADANIE 2.:

PODRÓŻ DO RADIA

Czy zastanawialiście się kiedyś, na jak wiele różnych tematów ludzie
mogą ze sobą rozmawiać?

Jak myśślicie, jakie tematy wchodzą w grę? Jedzenie, praca, rozrywka, podroś zże, rodzina

i dom, wakacje, śzkoła, „polityka”. Ale tezż  kśiązżki, filmy, teatr, przyroda, nauka, śport,

plan budowy obwodnicy w mojej  miejścowośści,  zdrowie,  zakupy. I  naprawdę śą tezż

ludzie,  ktoś rzy  dyśkutują  o  śtarozżytnych  ceśarzach,  śśredniowiecznych  wojnach

i manuśkryptach,  o  pałacach,  meblach,  XIX-wiecznych  bankierach,  o  Napoleonie

i Cezarze, a takzże wreśzcie o muzyce. I to nie tylko o tym kiedy, kto i gdzie ma koncert.

Roś wniezż  o zawrotnej karierze śyna florenckiego młynarza,  ktoś ry zośtał nadwornym

kompozytorem  kroś la  Francji  i  śtał  śię  najbogatśzym  muzykiem  wśzech  czaśoś w;

o najnowśzych  płytach  polśkich  jazzmanoś w;  o  goś ralśkim  śkrzypku,  ktoś ry  był

wirtuozem, co moś głby uczycś  gry na Akademii Muzycznej, ale nie potrafił nawet czytacś

nut. O tym wśzyśtkim i wielu innych śprawach mozżna pośłuchacś  na antenie radiowej.

Potrzeba jednak wybracś  śtację,  ktoś ra  taką roś zżnorodnośścś  oferuje… I  jeśzcze jedno –

potrzeba umiecś śłuchacś! Nie tylko śłyśzecś, ale śłuchacś! Czyli nie robicś w tym momencie

nic innego, śkoncentrowacś  śię na tym, czego aktualnie śłucham. Tak, jakbym z kimśś

właśśnie rozmawiał.

Moi drodzy, Waśze drugie zadanie jeśt naśtępujące:

• Wejdzście na śtronę internetową Polśkiego Radia Dwoś jka (poprzez link ponizżej)

i przejrzyjcie dośtępne na tej śtacji audycje. 

• Zaprośście  do  wśpoś lnego  śłuchania  jeśzcze  jakąśś  jedną  ośobę,  ktoś ra  akurat

będzie miecś wolny czaś – czy to kogośś  z rodziny, czy znajomych.

• Wybierzcie wśpoś lnie jakąśś  jedną, konkretną audycję – kroki:

1. Wybracś cykl audycji z liśty.



2. Wybracś  audycję z dowolnego, konkretnego dnia (tak, by temat audycji Waś  

zaciekawił).

3. Kliknącś przyciśk PLAY, ktoś ry będzie widoczny po lewej śtronie.

• Uśtalcie razem i zapiśzcie o czym była mowa w wyśłuchanej właśśnie audycji. Kto

w niej ucześtniczył. Czy zdania ucześtnikoś w audycji były podzielone czy zgodne?

Jakie śą Waśze zdania na poruśzone w audycji kweśtie? Czy audycja okazała śię

intereśująca  czy  nudna?  Dlaczego  taka  była?  Czy  w  trakcie  audycji

zaprezentowano jakieśś  utwory muzyczne? Jezżeli tak, to jakie?

• Spiśzcie  te  wśzyśtkie  rzeczy  i  przyśś lijcie  mi  drogą  mailową,  tak  jak  o  tym

wśpomniałem przy okazji pierwśzego zadania.

TO WSZYSTKO!

Link do strony radia: https://www.polskieradio.pl/8,Dwojka/23,Audycje 

!!!  Moi  drodzy,  przypominam  i  zachęcam  Was,  byście  słuchali  utworów  do

konkursu "Jaka to melodia? 2020".

Pozdrawiam śerdecznie,

Wiktor Mrzygłoś d.
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