Wykaz tekstów nagranych na płytę Między nami 5
dźwięki:
(1) skrzypienie śniegu (0:15)
(2) szum traw i cykanie świerszczy (0:32)
(3) uderzające o siebie kamienie (0:09)
(4) szczękanie nożyc (0:09)
(5) kapanie wody (0:12)
(6) wiatr wiejący w górach (0:20)
(7) gwar dobiegający z domów (0:19)
(8) szum (pary, wody) (0:31)
(9) dzwonienie (krowiego dzwonka, dzwonka obiadowego, dzwonka telefonu) (0:38)
(10) trzask/chrzęst (płyty winylowej, kruszonego lodu) (0:51)
(11) stukanie/pukanie (obcasów, młotka) (0:18)
(12) skrzypienie (drzwi, krzesła) (0:18)
(13) gwizd/świst (gwizdka sportowego, czajnika, pociągu) (0:28)
(14) grzmot (0:09)
(15) intensywny deszcz (0:18)
(16) szum drzew i delikatniejszy deszcz (0:17)
(17) ulewa razem zpiorunami (0:13)
(18) duże pojedyncze krople deszczu (0:23)
(19) ulewa

(20) Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz. Księga X (fragment) - Rafał Kronenberger (1:31)
(21) Julian Tuwim, Dwa wiatry - Artur Barciś (1:17)
(22) ćwiczenie: zadanie 3 ze s. 50 podręcznika - Anna Kociarz (1:30)
dźwięki:
(23) ryk krowy (0:18)
(24) warkot motoru
(25) szum drzew i śpiew ptaków (0:17)
(26) grzmot (0:09)
(27) startujący samolot (0:30)
(28) huk maszyn (0:14)
(29) hałas uliczny (0:17)
(30) szum potoku (0:20)
(31) szum morza (0:19)
(32) śpiew ptaków (0:15)
(33) Antoine de Saint-Exupery, Baobaby (fragment książki Mały Ksążę) - Rafał Kronenberger
(3:06)
(34) ćwiczenie: zadanie 2 ze s. 90 podręcznika - Rafał Kronenberger
B (0:12)
(35) C (0:14)
(36) J (0:17)
(37) P (0:21)
(38) R (0:22)

(40) Z (0:17)
(41) Ż (0:25)
dźwięki
(42) szum morza (0:20)
(43) warkot silnika (0:15)
(44) śpiew ptaków (0:24)
(45) odgłos wiertarki (0:10)
(46) rąbanie drzewa (0:14)
(47) odbijanie piłeczki pingpongowej (0:15)
(48) pisanie na klawiaturze komputerowej (0:08)
(49) maszyna pracująca w fabryce (0:17)
(50) chrapanie (0:22)
(51) Konstanty ildefons Gałczyński, Kronika Olsztyńska (fragment) - Anna Kociarz (0:47)
(52) Bolesław Leśmian, Przygoda wstępna (fragment książki Przygody Sindbada Żeglarza adaptacja) (12:06)
Diabeł Morski - Ewa Szykulska
Sindbad - Artur Barciś
Wuj Tarabuk - Rafał Kronenberger
(55) Juliusz Verne, Początek wielkiej przygody (fragment książki W 80 dni dookoła świata) - Artur
Barciś (7:03)
(56) Ignacy Krasicki, Mysz i kot - Artur Barciś (0:45)
(57) Ignacy Krasicki, Czapla, ryby i rak - Ewa Szykulska (2:03)

(58) Ignacy Krasicki, Wilczki - Anna Kociarz (1:02),
(59) Ignacy Krasicki, Lew pokorny - Rafał Kronenberger (0:39)
(60) Ignacy Krasicki, Kruk i lis - Ewa Szykulska
(61) Wanda Komorowska, Puszka Pandory (fragment książki Mity Greków
i Rzymian) - Ewa Szykulska (4:52)
(62) Stefania M. Posadzowa, Stopka Królowej Jadwigi - Anna Kociarz (3:21)
dźwięki
(63) strojenie instrumentów (0:21)
(64) pisanie ołówkiem lub szkicowanie (0:12)
(65) rzeźbienie dłutem (0:17)
(66) oklaski (0:16)
(67) ćwiczenie: Zwiedzamy muzeum - Anna Kociarz (1:22)
(68) Konstanty Ildefons Gałczyński, Biurokrata na wakacjach (adaptacja) (1:04)
Amator Kąpieli - Ewa Szykulska
Biurokrata - Rafał Kronenberger
(69) Zbigniew Herbert, Pudełko zwane wyobraźnią - Artur Barciś (1:19)
(70) Wisława Szymborska, Muzeum - Ewa Szykulska (1:38)

