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Soundplant to darmowy program komputerowy, który służy do łatwego i szybkiego odtwa-

rzania dźwięków cyfrowych (wav, mp3), znajdujących się na dysku twardym komputera. 
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Największą zaletą programu i cechą, która spra-

wia, że bierze on górę nad tradycyjnym odtwarza-

czem kasetowym, CD oraz mp3 jest to, że umożli-

wia on odtwarzanie wielu dźwięków jednocześnie, 

w dowolnym czasie i z niezależnie ustawionymi dla 

każdego z nich parametrami: głośności, panoramy 

(głośnik lewy – prawy), wysokości, płynności star-

tu (pogłaśnianie) i płynności końca (wyciszanie). 

Abyśmy mogli sobie uzmysłowić zasadę działania 

Soundplant, posłużymy się przykładem.

Wyobraźmy sobie odtwarzacz płyt kompakto-

wych CD. Aby odtworzyć piosenkę nr 1 na płycie 

CD, wykonujemy następujące czynności: wkłada-

my płytę do napędu odtwarzacza, czekamy chwilę, 

aż urządzenie odczyta płytę i będzie gotowe, aby-

śmy końcu mogli nacisnąć <play>, po czym w gło-

śnikach słyszymy utwór nr 1. Zauważmy, że  aby 

usłyszeć utwór nr 2 z tej samej płyty, musimy prze-

rwać odtwarzanie utworu nr 1 naciskając przycisk 

<seek> albo <next>. Korzystając zatem z odtwa-

rzacza CD oraz z dedykowanych jemu płyt Com-

pact Disc, możemy jednocześnie odtwarzać tylko 

jedną ścieżkę/utwór. W przypadku typowo konsu-

menckiego korzystania z tego typu urządzeń (słu-

chanie muzyki w domu) nie jest to właściwie żad-

nym ograniczeniem, bo na ogół słucha się w jednej 

chwili tylko jednej piosenki. Jednak, jeśli chcieli-

byśmy w sposób kreatywny wykorzystać tego ty-

pu rozwiązanie w  edukacji, prędzej czy później 

uświadomimy sobie, że dziś potrzebujemy narzę-

dzia szybszego, elastyczniejszego i przede wszyst-

kim takiego, które inspiruje, a nie ogranicza. Takim 

narzędziem niewątpliwie jest program Soundplant.

w 

Program ten to cyfrowy multiodtwarzacz muzycz-

ny, który pracuje jak niemal 72 tradycyjne odtwa-

rzacze CD w pigułce! Dlaczego 72? Ponieważ panel 

sterowania Soundplant to nic innego jak gra"cznie 

odwzorowana klawiatura komputera, a każdy jej kla-

wisz, nie dość, że jest powiązany funkcyjnie z "zyczną 

klawiaturą komputera, na którym aktualnie pracuje-

my, to umożliwia odtworzenie dźwięku doń przypisa-

nego. Jak to działa w praktyce? Załóżmy, że pod klawi-

szem <A> znajduje się odgłos piejącego koguta, pod 

klawiszem <S> dźwięk szczekającego pieska, a pod 

klawiszem <D> odgłos padającego deszczu.

Dźwięk koguta trwa 6 sekund, piesek szczeka 

przez 2 sekundy, a odgłos deszczu ma aż 30 se-

kund. To, co możemy za pomocą tych trzech kla-

wiszy zrobić, zależy już tylko od inwencji twór-

czej operatora.

Zacząć możemy deszczem, który sprawi, że ko-

gut zacznie piać na alarm. Pianie koguta obudzi 

pieska, który z nerwów zacznie na niego szczekać 

itd. Zaraz, ale to dopiero tylko 3 klawisze, a w So-

undplant mamy do wykorzystania prawie 100!

Soundplant jest darmowym programem, który można pobrać bezpłat-

nie ze strony: 

http://soundplant.org/downloads/Soundplant39_Win_setup.exe, 

a całą bazę dźwiękową tworzy i udostępnia zespół autorski P21.

W 

Wyobraźmy sobie, że  opracowujemy oprawę 

dźwiękową do przedszkolnego przedstawienia te-

atralnego. W  przedstawieniu występują rycerze 

na koniach, król i królowa, smok ziejący ogniem, 

księżniczka i młody książę, który w końcowej sce-

nie walczy ze smokiem, ratuje piękną księżniczkę 

i żeni się z nią. Możliwości choreogra"czne i sceno-

gra"cznie w przedszkolu są zwykle mocno ograni-
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czone, ale takie rekwizyty jak 

kartonowe zbroje, miecze, 

tarcze czy makiety zamków 

średniowiecznych nie po-

winny stanowić problemu. 

Zaczyna się pierwsza scena:

Dziedziniec zamkowy. 

Jest lato, piękna pogoda, 

na  dworze królewskim sły-

chać śpiew ptaków i gwar lu-

dzi. W oddali słychać tętent 

i rżenie biegnących koni. Do 

zamku na koniach wjeżdżają 

młodzi rycerze, a tłum wita ich gromkimi oklaska-

mi. W pewnej chwili niebo pokrywa się ciemnymi 

chmurami, zaczyna padać deszcz, a nad głowami 

zebranych dworzan pojawiają się pioruny i błyska-

wice…

Oprawa dźwiękowa do powyższej scenki może 

wyglądać następująco:

Przykład 1 – trady-

cyjny odtwarzacz CD:

Początek scenki 

rozpoczyna się spokoj-

ną i pozytywną muzy-

ką, załóżmy, że  jest 

to track nr 1 na płycie CD. Kiedy już rycerze wjadą 

na dziedziniec, nauczyciel płynnie wycisza ścieżkę 

nr 1 (pokrętło volume odtwarzacza), aby po chwili 

ciszy przełączyć na ścieżkę nr 2, która brzmi groź-

nie, intrygująco, zwiastując deszcz i burzę. Ma się 

ona na dziedzińcu rozpętać już za chwilę.

A kiedy wykorzystamy do tego samego przed-

stawienia Soundplant:

Początek scenki rozpoczyna się spokojną mu-

zyką, którą wyzwalamy np. klawiszem <A>. Aby 

wzmocnić u widzów odczucia związane z pogodą 

i porą roku panującą w danej chwili na dziedziń-

cu zamkowym, w dowolnym momencie wciskamy 

klawisze <S> i <D>:

S – odtwarza odgłosy ćwierkających ptaków, 

szum letniego wiatru i dźwięki delikatnie szelesz-

czących na wietrze liści;

D – odtwarza odgłosy rozmawiających dwo-

rzan, ciche szczekanie psów w oddali, bicie dzwo-

nów w kościele znajdującym się nieopodal Zamku.

Nagle do zamku wjeżdżają rycerze. Sygnali-

zujemy to klawiszem <F>, który rozpoczyna od-

twarzanie dźwięków galopujących i rżących koni. 

Po chwili naciskamy kombinację klawiszy <shi� 

+ A>, która to kombinacja rozpoczyna 4-sekun-

dowe wyciszanie podkładu muzycznego z począt-

ki scenki.

Kiedy wyciszanie się rozpocznie, naciskamy 

klawisz <G>, który rozpoczyna płynne odtwarza-

nie podkładu muzycznego nr 2 – groźnego, intry-

gującego, zwiastującego burzę. Zwróćmy uwagę, 

że ani przez chwilę w głośnikach nie słychać ciszy. 

Dźwięki przechodzą płynnie z  jednego w drugi. 

Nagle pojawia się burza, więc naciskamy kolej-

no: <Z> – zaczyna padać deszcz, <X> – zrywa się 

wiatr oraz <C> – grzmi i strzelają pioruny.

Powyższy przykład pokazuje, jak inspirującym 

i twórczym narzędziem jest Soundplant. Przy je-

go pomocy jesteśmy w stanie „namalować” dźwię-

kiem każdą scenogra�ę do każdego przedstawienia. 

Wystarczy załadować do naszej aplikacji odpowied-

nią bibliotekę dźwięków i puścić wodze fantazji. To, 

w którym momencie w głośnikach pojawią się od-

głosy koni, rycerzy, zacznie padać deszcz czy usta-

nie, ponownie na niebie pojawi się słońce i zaczną 

śpiewać ptaki, zależy wyłącznie od państwa. Warto 

przy tym dodać, że sposób, w jaki pracuje Sound-

plant, to idea, która na co dzień wykorzystywana 

jest podczas spektakli w takich teatrach jak Teatr 

Muzyczny Roma w Warszawie czy Teatr Bu�o.

Kompleksowa realizacja dźwięku podczas te-

atrzyków oraz innych przedszkolnych form sce-

nicznych.W projekcie P21 zdajemy sobie spra-

wę z tego, jak ważną rolę we wczesnym rozwoju 

dziecka odgrywa teatr i zabawa w aktora. Dziec-

ko, zwłaszcza w  wieku przedszkolnym, wyka-

zuje często naturalną potrzebę wyrażania sa-

mego siebie w  różnych formach. Fascynuje go 

�kcja i  fantastyka, mocno przeżywa wartości 
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moralne, takie jak dobro i zło. Teatr to dla dzieci 

rzeczywistość wyjątkowa, w której tak na prawdę 

wszystko może się zdarzyć. Działalność teatral-

na rozwija ponadto wyobraźnię, fantazję, twórcze 

myślenie dziecka, a także piękną, poprawną mo-

wę. Poprzez naukę tekstu, rozwija także pamięć 

wzrokowo-słuchową. Jednak, aby przedstawie-

nie, oprócz wartości dydaktycznych i  rozwojo-

wych, stanowiło wspaniałą zabawę i przygodę dla 

dzieci, a dla rodziców i nauczyciela było uroczym 

zwieńczeniem kilkumiesięcznej pracy z malucha-

mi, musi być „ubrane” w wysokiej jakości opra-

wę muzyczną.

Rytmika – Soundplant jako błyskawiczny wy-

zwalacz dźwiękowych pętli rytmicznych w róż-

nych tempach i stylach.

Odkrywanie i rozpoznawanie dźwięków przyro-

dy – Soundplant jako błyskawiczny wyzwalacz 

odgłosów przyrody (zwierzęta, warunki atmos-

feryczne, zjawiska pogodowe, szum górskich po-

toków itd.).

Zajęcia muzyczne – Soundplant jako wielobrz-

mieniowy magnetofon odtwarzający piosen-

ki edukacyjne.

Nauka piosenek – Soundplant jako precyzyjny 

odtwarzacz odpowiednio zaznaczonych fragmen-

tów piosenek: zwrotka, refren, wstęp itd.

Sposobów na wykorzystanie tej nietuzinkowej 

aplikacji jest zapewne dużo więcej. Biorąc pod 

uwagę ogromną bibliotekę dźwięków, jaką bę-

dziecie mieli państwo do dyspozycji w  Pakiecie 

edukacyjnym P21, zakładamy, że pomysłów tych 

będzie stale przybywać, na co jako twórcy projek-

tu liczymy.

Biblioteki brzmieniowe to ogromny pakiet plików 

dźwiękowych, podkładów muzycznych, efektów 

oraz odgłosów natury poukładanych tematycznie 

w tak zwane biblioteki tematyczne. Głównym ich 

zastosowaniem jest kompleksowa oprawa dźwię-

kowa przedstawień szkolnych, teatrzyków oraz 

inscenizacji. Ponadto stanowią one doskonałe 

narzędzie dydaktyczne, które w znaczący sposób 

podnosi jakość i  komfort pracy nauczyciela 

przedszkola. Do dyspozycji nauczycieli mogą być 

przygotowane biblioteki brzmieniowe do 

Soundplant o takiej tematyce jak np.

– średniowieczny zamek;

– letnia łąka;

– na podwórku zimą;

– nawiedzone zamczysko;

– w góralskiej chacie;

– pustynia;

– na plaży;

– wycieczka do zoo;

– na lotnisku;

– Karaiby

– w centrum zatłoczonego miasta;

– w fabryce;

– w supermarkecie;

– kosmos;

– nocą;

– dżungla;

– wiejskie podwórko;

– na balu u króla;

– autostrada;

– w restauracji;

– rejs statkiem pasażerskim;

– w głębinach morskich;

– w górach;

– w ogrodzie;

- w kuchni.

Backgroundkeydetection – opcja pozwalająca 

na obsługę programu (powiązanie !zycznej klawia-

tury komputera z jej wirtualnym odpowiednikiem 

Multimedia 

fo
t. 

h
tt

p:
//

w
w

w
.p

ex
el

s.
co

m
/



w Soundplant), nawet gdy aplikacja jest zminima-

lizowana bądź nie jest „na wierzchu”.

Channel priority – parametr ustalający glo-

balny system priorytetowy dla odtwarzanych 

próbek dźwiękowych. W momencie, gdy wszyst-

kie banki odtwarzania (jest ich 8) odtwarzają 

próbki dźwiękowe, próba uruchomienia kolejnej 

próbki dźwiękowej sprawi, że miejsce w banku 

zwolni jej ta próbka, która ma najniższy priory-

tet. Parametr ma trzy nastawy: low – niski prio-

rytet, norm – neutralny priorytet, high – najwyż-

szy priorytet.

Fade in (zgłaśnianie) – parametr powodujący 

płynne pogłośnienie próbki dźwiękowej od pozio-

mu 0 do właściwej głośności próbki.

Fade out (wyciszanie) – parametr powodujący 

płynne wyciszenie próbki dźwiękowej od danego 

poziomu głośności do zera.

Fadetime in – parametr określający czas, w ja-

kim nastąpi pogłośnienie próbki dźwiękowej od 

zera do ustalonego poziomu.

Fadetime out – parametr określający czas, 

w jakim nastąpi wyciszenie próbki dźwiękowej od 

danego poziomu do zera.

Keymap (mapa dźwiękowa) – format pliku 

obsługiwanego przez apli-

kację Soundplant, zawiera-

jący kompletny zestaw pró-

bek dźwiękowych rozłożonych na  klawiaturze 

komputera. Próbki w  mapie dźwiękowej mają 

już odpowiednio ustawioną głośność oraz inne 

opcje dźwiękowe.

Keymode – parametry ustalające sposób, w ja-

ki zachowa się próbka dźwiękowa po naciśnięciu 

dedykowanego jej klawisza:

a) sustain – próbka odtworzona będzie w spo-

sób ciągły, jednorazowo, z  jej naturalnym po-

czątkiem i końcem. Ponowne naciśnięcie klawi-

sza próbki w trakcie jej odtwarzania, powoduje 

uruchomienie jej w  kolejnym banku odgrywa-

nia i równoległe odtwarzanie jej dwóch instancji 

przesuniętych w czasie;

b) restart – pierwsze uruchomienie próbki wy-

gląda tak, jak w trybie sustain. Ponowne naciśnię-

cie klawisza przerywa odgrywaną do tej pory jej 

instancję i rozpoczyna ponowne jej odtwarzanie 

od punktu początkowego w ramach jednego ban-

ku odgrywana;

c) kill – pierwsze uruchomienie próbki wyglą-

da tak, jak w trybie sustain. Ponowne naciśnięcie 

klawisza próbki w trakcie jej odtwarzania, powo-

duje natychmiastowe jej zatrzymanie;

d) mute – pierwsze uruchomienie próbki wy-

gląda tak, jak w trybie sustain. Ponowne naciśnię-

cie klawisza próbki w trakcie jej odtwarzania wy-

cisza ją, bez przerywania odgrywania;
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e) pause – pierwsze uruchomienie próbki wy-

gląda tak, jak w trybie sustain. Ponowne naciśnięcie 

klawisza próbki w trakcie jej odtwarzania zatrzymu-

je ją w trybie pauzy (funkcja znana z typowych od-

twarzaczy kasetowych/CD);

f) fade – pierwsze uruchomienie próbki wygląda 

tak, jak w trybie sustain. Ponowne naciśnięcie kla-

wisza próbki w trakcie jej odtwarzania rozpoczyna 

proces płynnego jej wyciszania, aż do momentu cał-

kowitej ciszy. Długość trwania wyciszania determi-

nuje parametr Fadetime out.

Loop/no loop – funkcja pozwalająca ustalić 

tryb zapętlonego odtwarzania próbki dźwiękowej. 

Po uruchomieniu danej próbki, dźwięk odtwarzany 

będzie bez przerwy.

Pan (panorama) – parametr określający umiej-

scowienie próbki dźwiękowej w przestrzeni stereo – 

prawy/lewy głośnik.

Pitch – parametr pozwalający dostroić wysokość 

danej próbki dźwiękowej. Parametr można regulo-

wać precyzyjnie poprzez ręczne wpisywanie warto-

ści odstrojenia bądź za pomocą poziomego suwa-

ka. Należy pamiętać jednak, aby stosować tę funkcję 

ostrożnie, gdyż zbyt mocna ingerencja w wysokość 

próbki może niekorzystnie wpłynąć na jej jakość.

Play from – funkcja pozwalająca zdecydować 

o źródle odtwarzania próbki dźwiękowej znajdują-

cej się pod danym klawiszem.

a) RAM – próbka dźwiękowa załaduje się do 

szybkiej, lecz często niewielkiej pamięci operacyjnej 

komputera, opcja dedykowana tylko szybkim kom-

puterom.

b) Disk – próbka odtwarzana będzie bezpośred-

nio z dysku twardego komputera, opcja dedykowana 

słabszym komputerom.

Próbka dźwiękowa – cyfrowo zapisany wzorzec 

akustyczny (np. odgłos ćwierkającego skowronka).

Shi! + Mode – parametry ustalające sposób, 

w jaki zachowa się próbka dźwiękowa po naciśnię-

ciu dedykowanego jej klawisza w kombinacji Shi! + 

dany klawisz. Parametry są identyczne, jak w przy-

padku trybu Keymode.

System master volume – głośność główna pro-

gramu.

Viewmode – opcja pozwalająca wybrać jeden 

z dwóch widoków programu:

a) detailed – klawisze i wszystkie opcje kon$gu-

racyjne są widoczne, widok rozbudowany;

b) simple – widoczne są tylko klawisze i menu 

główne aplikacji.

Volume – parametr określający głośność danej 

próbki dźwiękowej.

Soundplant nie jest programem bardzo wyma-

gającym. Wystarczy mu komputer osobisty bądź 

laptop z  procesorem o  częstotliwości taktowania 

800 MHz lub wyższej (co dzisiaj jest już standar-

dem), 256  MB RAM lub więcej. Komputer musi 

być oczywiście wyposażony w  kartę dźwiękową 

(karta zintegrowana doskonale spraw dzi się z So-

undplant). Dla optymalnego wyświetlania funkcji 

programu oraz jego wygodnej obsługi zaleca się 

używanie rozdzielczości ekranu 1024x768, chociaż 

nie jest to wymagane.

Wersja dla Windows obsługuje systemy Win-

dows 7, Vista lub XP SP2 +, Vista lub nowsze.

Wersja Macintosh jest zoptymalizowana zarów-

no dla procesorów Intel jak i PPC. Wymaga jednak 

systemów OS 10.4 

lub nowszych; 

10,5 lub wyższej. 

Procesory marki 

Intel są zalecane.
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