
klasa 4

Temat: Warsztat muzyczny

Podręcznik strona 108- 109

Posłuchaj https://www.youtube.com/watch?v=jdLlJHuQeNI

Otwieramy podręcznik strona 96 zaśpiewajmy razem

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

karaoke https://www.youtube.com/watch?v=Ell_0MCt77I

czas na granie na flecie – podręcznik strona 130 piosenka stary McDonald nutki już 
podpisane podaje palce dla ułatwienia 3336 556 11223 6 3336 556 11223 66333 66333 33
3 33 3 3333 3 3 podpiszcie sobie ołówkiem pod każdą nutą\. Gdyby dalej były problemy 
proszę zobaczyć na ostatniej stronie-  jest tabela jak trzymać prawidłowo flet . Proszę się 
nagrać i wysłać do mnie na Messenger – liczą się chęci.

Klasa 5

Temat: Warsztat muzyczny – powtórzenie

 

Podręcznik strona 132-134 przeczytaj

Ćwiczenie 1

Przepisz do zeszytu i uzupełnij słowami
szarpane, korpus, smyczkowe, strunowych, uderzane

W instrumentach ………. , źródłem dźwięku jest drgająca struna.

Pudło rezonansowe, czyli ……………. instrumentu, służy do wzmacniania dźwięku.

Instrumenty strunowe dzielą się na ……….. i ………….. .

Ćwiczenie 2

Uzupełnij notatkę

Fryderyk Chopin urodził się …….. lub 1 marca 1810 r. Jego pierwszymi nauczycielami gry 
na fortepianie byli …….. i ……..

W okresie studenckim skomponował dwa ………. : e – moll i f – moll.

W wieku 19 lat artysta ukończył edukację, a rok później ……… .

Zrób zdjęcie i wyślij do mnie.

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ell_0MCt77I
https://www.youtube.com/watch?v=RvOaIABDeJI
https://www.youtube.com/watch?v=jdLlJHuQeNI


Klasa 6

Temat: Powietrzna muzyka

 

Podręcznik strona 136 posłuchaj piosenki ( jest dużo wersji wyłam teledysk najstarszy)  i 
zaśpiewaj https://www.youtube.com/watch?v=aif3lcGvcr4

Zaspiewaj samodzielnie karaoke https://www.youtube.com/watch?v=Zij3Q8Mj3Lg

 

Zapisz notatkę

Orkiestra dęta – skład się głównie z instrumentów dętych.  Partię smyczków z orkiestry 
symfonicznej  przejmują w orkiestrze dętej klarnety  oraz flety.

Nie ma zadania

 

Klasa 7

Temat: Muzyka rozrywkowa

 

Podręcznik strona 154- 155- przeczytaj

Zapisz notatkę

Muzykę rozrywkową dzielimy:

muzyka pop
muzyka country
muzyka rockowa i pochodne
elektroniczna muzyka taneczna -muzyka klubowa
rap
blues, soul i pochodne
reggae
jazz
muzyka latynoska: samba, salsa itp.
folk, world music, czyli „rozrywkowe” adaptacje motywów etnicznych z różnych 
miejsc świata, np rozrywkowa muzyka hinduska, arabska, irlandzka itp.
Disco

Zadanie

Opisz jeden sty muzyki – krótko
Dla chętnych na 6 – prezentacja o wybranym stylu ( dołącz ulubiony zespół, czas 
powstania, przeboje, nazwiska muzyków)
Zrób zdjęcie i wyślij do mnie

https://www.youtube.com/watch?v=Zij3Q8Mj3Lg
https://www.youtube.com/watch?v=aif3lcGvcr4

