KLASA IV – 23.04.2020
TEMAT: MAJOWE ŚWIĘTA POLAKÓW. KROPKA PRZY NUCIE.
1. Posłuchajmy piosenki ''Polska flaga'', może spróbujecie zaśpiewać?
https://www.youtube.com/watch?v=-WNmqfiHVO0
2.Wypiszcie w zeszycie święta państwowe przypadające na pierwsze dni maja. Skorzystajcie z
podręcznika strona 106.
3. Spróbujcie zrealizować ćwiczenie 1 strona 106. Podany rytm najpierw odczytacie używając
tataizacji (wypowiadając szesnastki sylabami ''ti-ri').
4.Zapiszcie w zeszytach:
• kropka przy nucie – znak wydłużający dźwięk lub pauzę o połowę.
• rytm punktowy – rytm, w którym przy nucie występują kropki, zobacz strona 107.

KLASA V – 24.04.2020
TEMAT: ŚPIEWAJMY RAZEM – CHÓR. RODZAJE CHÓRÓW.
1.Posłuchajmy piosenki ''Chodź, pomaluj mój świat'', może spróbujecie zaśpiewać?
https://www.youtube.com/watch?v=etEFM77dEK4
2.Zapiszcie w zeszytach:
• MUZYKA WOKALNA – przeznaczona do śpiewania.
• CHÓR – grupa złożona z dziesięciu lub więcej wokalistów.
• RODZAJE CHÓRÓW ze względu na wykonawców wchodzących w skład danego zespołu
m.in. chóry dziecięce, chłopięce, męskie, żeńskie oraz mieszane.
• Śpiewacy wchodzący w skład chóru najczęściej posługują się czterema podstawowymi
głosami.
• A CAPPELLA – śpiew bez towarzystwa instrumentów.
3. Posłuchajcie i odpowiedzcie na pytania:
• https://www.youtube.com/watch?v=3WWwuA6twKI – ilu solistów wykonuje partie
wokalne w utworze?
• https://www.youtube.com/watch?v=WulZH9qcPFs
• https://www.youtube.com/watch?v=P5mu34WkfEs
• https://www.youtube.com/watch?v=HXjn6srhAlY i https://www.youtube.com/watch?
v=AssipIdZcSE&list=RDAssipIdZcSE&start_radio=1 – w którym z nagrań słychać
pojedynczego śpiewaka, a w którym chór.
4. Zapoznaj się z informacjami na temat muzyki gospel strona 129. Posłuchaj wybranych przez
siebie przykładów muzycznych.
Zadanie
Scharakteryzuj każdy z czterech podstawowych głosów męskich i żeńskich. Zadanie wyślij na adres
beataolejko@interia.pl do 08.05.2020.

KLASA VIA – 23.04.2020.
TEMAT: JAN SEBASTIAN BACH – ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ.
Proszę zapoznać się z informacjami o Janie Sebastianie Bachu na platformie epodręczniki, a
następnie sprawdzić swoją wiedzę rozwiązując test.
https://epodreczniki.pl/b/wybrani-kompozytorzy---jan-sebastian-bach/P1EsurM8h

KLASA VIB – 22.04.2020
TEMAT: SŁUCHAMY KONCERTÓW ANTONIA VIVALDIEGO.
https://ninateka.pl/audio/antonio-vivaldi-cztery-pory-roku-wiosna
https://ninateka.pl/audio/antonio-vivaldi-cztery-pory-roku-lato
https://ninateka.pl/audio/antonio-vivaldi-cztery-pory-roku-jesien
https://ninateka.pl/audio/antonio-vivaldi-cztery-pory-roku-zima

KLASA VII – 24.04.2020
TEMAT: WARSZTAT MUZYCZNY. POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI.
1. To już wiemy! - czytaj strona 128 podręcznik.

2. Odpowiedz pisemnie na zadanie 2 strona 128 podręcznik. Odpowiedź wyślij na
adres beataolejko@interia.pl
3.
•
•
•

Zachęcam do obejrzenia i posłuchania
https://ninateka.pl/film/polski-balet-narodowy-instytut-muzyki-i-tanca
https://ninateka.pl/audio/tanislaw-moniuszko-mazur-z-opery-straszny-dwor
https://ninateka.pl/audio/polonez-temat-z-filmu-pan-tadeusz-dyr-lukasz-borowicz

