
Audycje muzyczne 27.04

Kl. IV/6

Temat: Instrumenty strunowe smyczkowe - budowa skrzypiec.

1. Do przeczytania:
- strony 111-114 z podręcznika
- budowa skrzypiec: https://www.dropbox.com/s/zfabth17fn6fxr7/skrzypce%20budowa
%20podpisane.jpg?dl=0
- dusza skrzypiec: https://www.dropbox.com/s/elrvvtqelzy6hze/dusza%20skrzypiec.jpg?dl=0

2. Do obejrzenia:
- http://www.muzykotekaszkolna.pl/multimedia/filmy-o-instrumentach/skrzypce-orkiestrownik/

3. Do posłuchania:
- Niccolo Paganini - Kaprys a-moll op. 1 nr 24
https://www.youtube.com/watch?v=6cfWJop0LZ0

Kl. II/4 

Temat: Sprawdzian - instrumenty strunowe.

1. Powtórzenie - instrumenty smyczkowe.
https://www.youtube.com/watch?v=uzb-rxOZ528&t=160s

2. Proszę wypełnić sprawdzian (na komputerze, lub wydrukowany) i wysłać na adres 
teoriaolawa@gmail.com. Sprawdzian obejmuje strony 103-120 z podręcznika.

https://www.dropbox.com/s/o6tcbkqiu8tu89j/spr%20instr%20strunowe.odt?dl=0

Kl. Va/6

Temat: Utwory z baroku.

Słuchamy utworów z baroku, za tydzień sprawdzian - rozpoznawanie kompozytora i tytułu utworu.
Przypominam, że nie trzeba zakładać konta, można pobrać pliki mp3 bezpośrednio na urządzenie 
(komputer, telefon). W razie problemów proszę pisać.

bit.ly/sprbarok
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Kl. Vb/6 i III/4

Temat: Kompozytorzy epoki baroku.

1. Do przeczytania:
- strony 158-160 z podręcznika (od "W siedemnastowiecznej Polsce...")

2. Do posłuchania:
- Adam Jarzębski - Tamburetta
https://www.youtube.com/watch?v=IQwR7ITXn_Q
- Arcangelo Corelli - La Folia
https://www.youtube.com/watch?v=ty2B8cQtIU4
- Antonio Vivaldi - Cztery pory roku. Lato 
https://www.youtube.com/watch?v=q8TFQFQeL0o

Kl. VIa/6 i IV/4

Temat: Piotr Czajkowski - życie i twórczość.

1. Do przeczytania:
- strona 181 z podręcznika

2. Do posłuchania:
- Koncert fortepianowy b-moll cz. I
https://www.dropbox.com/s/vywnhcc5hrih9zo/12.%20Piotr%20Czajkowski%20-%20Koncert
%20fortepianowy%20b-moll%20cz.%20I.mp3?dl=0
- Taniec Wieszczki Cukrowej z baletu Dziadek do orzechów
https://www.youtube.com/watch?v=Wz_f9B4pPtg
- Taniec łabędzi z baletu Jezioro łabędzie
https://www.dropbox.com/s/44q0fhght6eayor/25.%20Piotr%20Czajkowski%20-%20Taniec
%20labedzi%20z%20baletu%20Jezioro%20labedzie.mp3?dl=0
- VI Symfonia h-moll "Patetyczna" cz. I
https://www.youtube.com/watch?v=dsCloO8nOv4

Kl. VIb/6

Temat: Fryderyk Chopin - powtórzenie.

1. Sprawdzian
Plik należy pobrać, wypełnić i odesłać na adres teoriaolawa@gmail.com. Można go również 
wydrukować, wypełnić długopisem i wysłać zdjęcie na powyższy adres.
Informacje potrzebne do wypełnienia znajdziemy w podręczniku. Zadania z gwiazdką są 
dodatkowe, ale zachęcam do samodzielnego wyszukania odpowiedzi w internecie.

https://www.dropbox.com/s/7v8umy38kfdrzgx/Sprawdzian%20Chopin.odt?dl=0

2. Do posłuchania:
- proszę posłuchać raz jeszcze utworów Chopina zamieszczonych w poprzednim temacie
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