
MUZYKA KLASA 6 

Zajęcia zgodnie z planem danej klasy w dniach: 11.05.2020 -15.05.2020 
 

 

Temat: Organy – król instrumentów muzycznych. 

 

Część teoretyczna: Podręcznik do muzyki, str. 84-86 

Część praktyczna: Słuchanie muzyki  

Termin realizacji: Do następnych zajęć zgodnie z planem (z wyłączeniem soboty i niedzieli - to jest Twój czas wolny:) 
 

Witaj ponownie!                                              

Ta karta pracy pozwoli Ci poznać największy instrument o ogromnych możliwościach brzmieniowych 

– organy piszczałkowe. Karty nie musisz drukować, ani przepisywać – linki otworzą się po kliknięciu 

myszką. Powodzenia! 

 

W klasie 5 poznaliśmy grupę instrumentów dętych – drewnianych i blaszanych. Dzisiaj kolej na kolejny 

instrument dęty. 

Organy piszczałkowe to instrument dęty (dźwięk powstaje przy obecności powietrza). Organy są 

największym instrumentem, nieporównywalnym z żadnym innym, jaki został wymyślony – pod względem 

rozmiarów przestrzennych, liczby źródeł fal dźwiękowych, dynamiki i bardzo często różnorodności barw i 

możliwości kolorystycznych, a także pod względem złożoności konstrukcyjnej. W wielu aspektach 

(głośność, brzmienie, barwa) przewyższają orkiestrę symfoniczną, chociaż na organach gra tylko 

jeden człowiek. 

Dźwięk powstaje w piszczałkach – rurkach o różnej wielkości wypełnionych powietrzem, wykonanych z 

drewnalub stopu metali. Każda piszczałka wydaje jeden dźwięk, ale może ich być od kilkudziesięciu do 

nawet kilkudziesięciu tysięcy sztuk 

     

 

Aby pobudzić piszczałki do grania miechy pompują powietrze. Kiedyś miechy uruchamiał pomocnik 

organisty, tzw. kalikant – dzisiaj jego pracę zastępuje dmuchawa elektryczna. 

Piszczałki umieszczone są w tzw. szafie – drewnianej obudowie. Na zewnątrz znajduje się stół (kontuar), a 

na nim klawiatury (manuały), których może być nawet siedem! 

Organy mają również dużą, drewnianą klawiaturę nożną, na której gra nogami (również melodie!). To 

wymaga od muzyka dużej sprawności fizycznej. Jak to możliwe – zobacz koniecznie w linku poniżej! 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Fale_akustyczne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Orkiestra_symfoniczna


https://www.youtube.com/watch?v=m_HdrywerGE 

Grający lub jego pomocnik obsługują także registry (rejestry) – przełączniki służące do zmiany głosów 

organowych, czyli brzmienia tej samej barwy. 

                             

                                Registry klawiszowe                                        Registry wyciągane 

Największa, widoczna część organów, to tzw. prospekt.  

Poniżej w linkach – budowa organów i możliwość zwiedzenie ich wnętrza. 

Budowa organów       https://www.youtube.com/watch?v=1vWINXmzQZE 

Organy od środka       https://www.youtube.com/watch?v=FFcPIOFdNjg 

Najstarsze organy w Polsce od 400 lat są w Kazimierzu Dolnym, a najstarszy prospekt organowy w 

Toruniu. Jeden z najwspanialszych prospektów barokowych w Europie – z ruchomymi figurkami – 

jest w miejscowości Święta Lipka. 

Organy - Święta Lipka    

https://www.youtube.com/watch?v=vHpL7LEjbGs     

Jednym z największych instrumentów w Polsce są z kolei Wielkie Organy Oliwskie z Bazyliki 

Mariackiej w Gdańsku – Oliwie – również z ruchomymi figurami (tzw. anielską orkiestrą). 

Wielkie Organy Oliwskie    

https://www.youtube.com/watch?v=E8k1P5pfi1U     

 

 

Dzisiaj to już wszystko. Już wkrótce zapraszam na kolejne spotkanie z muzyką. 
  

Pozdrawiam serdecznie, 

 Izabela Zdyb 
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