
 
Realizując projekt edukacyjny „Baśnie w nutach zaklęte - "czytamy" 

Stanisława Moniuszkę” w konkursie „Moniuszko w mazowieckich szkołach i 

przedszkolach”, stworzyliśmy grę planszową, która pozwoli w ciekawy sposób 

utrwalić wiadomości o kompozytorze i Jego fantastycznej muzyce.  

Do gry potrzebna jest duża kostka, pionki (zabawkowe kręgle)  oraz plansza 
samodzielnie zrobiona z kolorowych kartek A4. Na kilku wybranych polach 
przyklejone zostały ilustracje związane z twórczością kompozytora np. strona 
tytułowa „Śpiewników domowych”, zdjęcie kompozytora. 

 
ZASADY GRY 

1. Losowanie grup.  
2. Ustalenie zasad gry. Uczniowie odpowiadają na wylosowane przez siebie 
pytania (1-40), jeśli udzielą prawidłowej odpowiedzi, rzucają kostką do gry i 
przesuwają się po planszy zgodnie z ilością oczek. Wygrywa ta grupa, która pierwsza 
pokona planszę. Na odpowiedź jest określony czas. Na planszy znajdują się 
ilustracje. Grupa, która stanie na takim polu, próbuje odgadnąć tytuł utworu, jakiego 
dotyczy ilustracja. Jeżeli odpowiedź będzie poprawna, to grupa otrzymuje bonus w 
postaci dodatkowego rzutu kostką. Wygrywa ta grupa, która pierwsza pokona 
planszę. 
3. Grę rozpoczyna ta grupa, która pierwsza odczyta hasło z diagramu. Potem 
kolejność grup według wskazówek zegara.  (załącznik 1)  
ODP. ŚPIEWNIKI DOMOWE 
4. Po ustaleniu kolejność grup, przechodzimy do gry.  



Pytania do gry. 
1. Podajcie datę (rok) urodzin Stanisława Moniuszki. (1819) 
2. Podajcie datę (rok) śmierci Stanisława Moniuszki .(1872) 
3. Przestawcie litery w poniższych rozsypankach tak, aby powstał przymiotnik 
określający nastrój utworu muzycznego. (PODNIOSŁY) (załącznik 2) 
4. Rozwiążcie rebus. (SPIEWNIKI DOMOWE) (załącznik 3) 
5. Połączcie wydarzenia z życia Moniuszki z odpowiednimi nazwami miast. 
(załącznik 4) 
6. Podajcie miejsce narodzin Moniuszki. (Ubiel koło Mińska) 
7. Podajcie nazwę miasta, w którym studiował Stanisław Moniuszko. 
(BERLIN) 
8. Wymieńcie dwie, najbardziej znane wam opery Stanisława Moniuszki. 
 (HALKA i STRASZNY DWÓR) 
9. Przestawcie litery w poniższych rozsypankach tak, aby powstał przymiotnik 
określający nastrój utworu muzycznego. (POGODNY) (załącznik 5 ) 
10. Rozwiążcie rebus muzyczny.  (załącznik 6 ) 
11. Zagadka.  
Niski, wysoki,  
Piękny i miękki.  
Mówisz nim wiersze,  
Śpiewasz piosenki.    (GŁOS LUDZKI) 
12. Ile pieśni znajduje się w „Śpiewnikach domowych”?. (około 300) 
13. Podajcie dwa tytuły wybranych pieśni zawartych w „Śpiewnikach domowych”   
(PRZĄŚNICZKA, ŚWITEZIANKA, DZIAD I BABA, NIEDŹWIADEK, KUMI KUMA, 
KOZAK, ZŁOTA RYBKA) 
14. Przestawcie litery w poniższych rozsypankach tak, aby powstał przymiotnik 
określający nastrój utworu muzycznego. (TAJEMNICZY) (załącznik 7) 
15. Ile „Śpiewników domowych zostało wydanych za życia Moniuszki? (6) 
16. Ile tomów, części liczą wszystkie „Śpiewniki domowe”? (12) 
17. Jaką funkcję pełnił Moniuszko w Teatrze Narodowym w Warszawie? 
(DYREKTOR I DYRYGENT) 
18. W jakim mieście powstała „Halka”? (Wilnie) 
19. Ile aktów liczyła wileńska „Halka”? (2) 
20. Rozwiążcie rebus muzyczny.  (załącznik 8) 
21. Zagadka. 
Chór nie zaśpiewa  
Bez tego pana. 
Orkiestra nie jest  
Bez niego zgrana         (DYRYGENT) 
22. Przestawcie litery w poniższych rozsypankach, tak aby powstał przymiotnik 
określający nastrój utworu muzycznego.  
(UROCZYSTY) (załącznik 9) 
23. Podajcie datę warszawskiej premiery „Halki”. (1858) 
24. Podajcie datę premiery opery „Straszny dwór”. ( 1865) 
25. Zagadka. 
Na czym zapisać 
Nuty piosenki, 
By muzyk wiedział,  
Jakie to dźwięki?  (PIĘCIOLINIA) 
26. Rozwiążcie rebus muzyczny.  (załącznik 10) 
 



27. Wyjaśnijcie pojęcie „ojciec polskiej pieśni artystycznej”.  
( kompozytor napisał wiele pieśni, około 300 i zawarł je w „Śpiewnikach domowych”. 
Nikt przed Moniuszką nie napisał tak wiele polskich pieśni, o tak wysokim poziomi 
artystycznym, z przeznaczeniem do śpiewania w domu.) 
28. W jakiej epoce żył Stanisław Moniuszko? (ROMANTYźMIE). 
29. Przestawcie litery w poniższych rozsypankach tak, aby powstał przymiotnik 
określający nastrój utworu muzycznego.  
(WESOŁY) (załącznik 11) 
30. Rozwiążcie rebus muzyczny.  (załącznik 12) 
31. Od kiedy organizowany jest Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. 
Stanisława Moniuszki? (1992) 
32. Gdzie organizowany jest Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Stanisława 
Moniuszki? (Warszawie) 
33. Wyjaśnij pojęcie „ojciec polskiej opery narodowej”. ( Moniuszko napisał operę 
„Halka” i „Straszny dwór”, które zyskały miano narodowych. Tematy jakie w nich 
poruszał dotyczyły polskiego narodu. W dziełach swych zawarł elementy polskiego 
folkloru) 
34. Kto był pierwszym nauczycielem Moniuszki? (mama) 
35. Rozwiążcie rebus. (załącznik 13) (KLARNET) 
36. Po kim odziedziczył 1000 tomową bibliotekę? ( po stryju Kazimierzu) 
37. Zagadka. 
Muzyczna ścieżka 
Czarno-biała.  
Rusz ją palcami,  
Będzie grała. (KLAWIATURA) 
38. Rozwiążcie rebus (załącznik 14) (TUBA) 
39. Gdzie został pochowany Stanisław Moniuszko? (Powązkach) 
40. Jakie funkcje pełnił kompozytor mieszkając w Wilnie? (ORGANISTY W 
KOŚCIELE ŚW. JANA ORAZ NAUCZYCIEL GRY NA FORTEPIANIE) 
 
 
 
 
 



Załącznik 1 
Odszukajcie rzeczowniki ukryte w diagramie, zapisane poziomo. Wykreślcie je. 
Pozostałe litery utworzą hasło. Odczytajcie je i zapiszcie na kartce obok diagramu. 

D O M Ś P N U T A 
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HASŁO………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….. 
 
 
Załącznik 2  
Przestawcie litery w poniższych rozsypankach tak, aby powstał przymiotnik 
określający nastrój utworu muzycznego. 
ODOINYŁSP 
 
 
Załącznik 3 
Rozwiążcie rebus 

 
 
 
Załącznik4  
 
BERLIN organista  w kościele św. Jana 

 
WARSZAWA dyrektor Teatru Wielkiego 

 
WILNO ukończenie studiów kompozytorskich 

 
 
 
Załącznik 5 
Przestawcie litery w poniższych rozsypankach tak, aby powstał przymiotnik 
określający nastrój utworu muzycznego. 
YONPDOG 
 



Załącznik  6 
 
Odgadnijcie nazwy literowe dźwięków, a otrzymacie rozwiązania podanych rebusów 
muzycznych. Pamiętajcie o uwzględnieniu dodatkowych liter na pięciolinii. 

 
 
Załącznik  7 
Przestawcie litery w poniższych rozsypankach tak, aby powstał przymiotnik 
określający nastrój utworu muzycznego. 
JITYZAMENC 
 
Załącznik  8 
 
Odgadnijcie nazwy literowe dźwięków, a otrzymacie rozwiązania podanych rebusów 
muzycznych. Pamiętajcie o uwzględnieniu dodatkowych liter na pięciolinii. 

 
 
 
Załącznik 9 
Przestawcie litery w poniższych rozsypankach tak, aby powstał przymiotnik 
określający nastrój utworu muzycznego. 
ZCSYYOTRU 
 
Załącznik  10 
 
Odgadnijcie nazwy literowe dźwięków, a otrzymacie rozwiązania podanych rebusów 
muzycznych. Pamiętajcie o uwzględnieniu dodatkowych liter na pięciolinii. 

 
 
 
Załącznik 11 
Przestawcie litery w poniższych rozsypankach tak, aby powstał przymiotnik 
określający nastrój utworu muzycznego. 
ŁEYWOS 
 
Załącznik  12 
Odgadnijcie nazwy literowe dźwięków, a otrzymacie rozwiązania podanych rebusów 
muzycznych. Pamiętajcie o uwzględnieniu dodatkowych liter na pięciolinii. 

 
 



Załącznik 13 
 

pki + r + pla  a 
 
 
Załącznik 14 
 

   nel +  nan 
   
 
 
 
 


