
Audycje 06.04

Kl. IV/6

Temat: Instrumenty dęte miechowe/klawiszowe.

1. Do obejrzenia:
- http://www.muzykotekaszkolna.pl/multimedia/filmy-o-instrumentach/organy-orkiestrownik/

2. Do przeczytania:
- strony 99-103 z podręcznika

3. Do posłuchania:
- Johann Sebastian Bach - Toccata i fuga d-moll (organy)
https://www.youtube.com/watch?v=Pi0IuyTS_ic
- Domenico Scarlatti - Sonata d-moll K. 141 (akordeon)
https://www.youtube.com/watch?v=mKWzMEw1LRU

4. Do wypełnienia:
- sprawdzian z instrumentów dętych blaszanych i miechowych. Plik należy pobrać, wypełnić i 
odesłać na adres teoriaolawa@gmail.com. Można go również wydrukować, wypełnić długopisem i 
wysłać zdjęcie na powyższy adres.
https://bit.ly/blaszmiech

Kl. II/4

Temat: Instrumenty strunowe uderzane.

1. Do obejrzenia:
- https://www.youtube.com/watch?v=eOse2TX6Ueg

2. Do przeczytania:
- strony 109-110 z podręcznika

3. Do posłuchania:
- Piotr Czajkowski - Koncert fortepianowy b-moll
https://www.dropbox.com/s/vywnhcc5hrih9zo/12.%20Piotr%20Czajkowski%20-%20Koncert
%20fortepianowy%20b-moll%20cz.%20I.mp3?dl=0

4. Zadanie:
Proszę poszukać w Internecie nazwisk czterech ostatnich laureatów Konkursu Chopinowskiego. Co 
ile lat i gdzie odbywa się ten konkurs? 
Zadanie proszę przesłać na adres teoriaolawa@gmail.com (w formie elektronicznej lub zdjęcie 
zeszytu)

http://www.muzykotekaszkolna.pl/multimedia/filmy-o-instrumentach/organy-orkiestrownik/
https://www.dropbox.com/s/vywnhcc5hrih9zo/12.%20Piotr%20Czajkowski%20-%20Koncert%20fortepianowy%20b-moll%20cz.%20I.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vywnhcc5hrih9zo/12.%20Piotr%20Czajkowski%20-%20Koncert%20fortepianowy%20b-moll%20cz.%20I.mp3?dl=0
https://www.youtube.com/watch?v=eOse2TX6Ueg
https://bit.ly/blaszmiech
https://www.youtube.com/watch?v=mKWzMEw1LRU
https://www.youtube.com/watch?v=Pi0IuyTS_ic


Kl. Va/6

Temat: Georg Friedrich Hä  ndel

1. Do przeczytania:
- strona 163 z podręcznika

2. Do posłuchania 
- Muzyka na wodzie - Hornpipe
https://www.youtube.com/watch?v=1h4mAceHmrI
- Muzyka ogni sztucznych
https://www.youtube.com/watch?v=fNqJ8mED1VE
- Alleluja z oratorium Mesjasz
https://www.youtube.com/watch?v=1NNy289k6Oc
- aria Ombra mai fu z opery Xerxes
https://www.youtube.com/watch?v=EAP7j3B_yIY

Kl. Vb/6 i III/4

Temat: Powtórzenie - muzyka barokowa.

1. Do przeczytania
- strony: 156-157, 50-51 (suita barokowa), 54-55 (sonata barokowa), 58-89 (concerto grosso i 
koncert solowy), 60-64 (formy polifoniczne) - z podręcznika

2. Do wypełnienia:
https://bit.ly/barokwiedza
- sprawdzian z baroku. Bardzo proszę nie przepisywać całych akapitów z podręcznika, tylko 
spróbować odpowiedzieć na pytania własnymi słowami. Plik należy pobrać, wypełnić i odesłać na 
adres teoriaolawa@gmail.com. Można go również wydrukować, wypełnić długopisem i wysłać 
zdjęcie na powyższy adres.

Kl. VI a i IV/4

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

https://www.youtube.com/watch?v=EAP7j3B_yIY
https://www.youtube.com/watch?v=1NNy289k6Oc
https://www.youtube.com/watch?v=fNqJ8mED1VE
https://www.youtube.com/watch?v=1h4mAceHmrI


Kl. VIb/6

Temat:  Polskie tańce narodowe

Do przeczytania:
- strony 39-42 z podręcznika

Do posłuchania:
1. Ludomir Różycki - Krakowiak z baletu Pan Twardowski  https://www.youtube.com/watch?
v=DzWgf7X0auY (17'32'')
2. Fryderyk Chopin - Rondo a la Krakowiak https://www.youtube.com/watch?v=evs7KZK_wNs
3. Fryderyk Chopin - Mazurki op. 24 https://www.youtube.com/watch?v=flIQ02Nlkpk
4. Fryderyk Chopin - Polonez A-dur https://www.youtube.com/watch?v=hbnunexhlXM
4. Wojciech Kilar - Polonez z filmu Pan Tadeusz 
http://www.muzykotekaszkolna.pl/multimedia/utwory/polonez-z-filmu-pan-tadeusz-wojciech-kilar-
muzykoteka/
5. Henryk Wieniawski - Kujawiak a-moll
http://www.muzykotekaszkolna.pl/kanon/henryk-wieniawski-kujawiak-a-moll/
6. Grażyna Bacewicz - Oberek nr 1 https://www.youtube.com/watch?v=buDsx4kodjE
7. Stanisław Moniuszko - Mazur z opery Straszny dwór 
http://www.muzykotekaszkolna.pl/kanon/stanislaw-moniuszko-mazur-z-opery-straszny-dwor/ś

Do obejrzenia:
filmy prezentujące polskie tańce narodowe
1. Krakowiak: http://www.tance.edu.pl/pl/dances/show/category/0/dance/718
2. Kujawiak: http://www.tance.edu.pl/pl/dances/show/category/0/dance/719
3. Mazur: http://www.tance.edu.pl/pl/dances/show/category/0/dance/720
4. Oberek: http://www.tance.edu.pl/pl/dances/show/category/0/dance/721
5. Polonez: http://www.tance.edu.pl/pl/dances/show/category/0/dance/717

http://www.tance.edu.pl/pl/dances/show/category/0/dance/717
http://www.tance.edu.pl/pl/dances/show/category/0/dance/721
http://www.tance.edu.pl/pl/dances/show/category/0/dance/720
http://www.tance.edu.pl/pl/dances/show/category/0/dance/719
http://www.tance.edu.pl/pl/dances/show/category/0/dance/718
http://www.muzykotekaszkolna.pl/kanon/stanislaw-moniuszko-mazur-z-opery-straszny-dwor/
https://www.youtube.com/watch?v=buDsx4kodjE
http://www.muzykotekaszkolna.pl/kanon/henryk-wieniawski-kujawiak-a-moll/
http://www.muzykotekaszkolna.pl/multimedia/utwory/polonez-z-filmu-pan-tadeusz-wojciech-kilar-muzykoteka/
http://www.muzykotekaszkolna.pl/multimedia/utwory/polonez-z-filmu-pan-tadeusz-wojciech-kilar-muzykoteka/
https://www.youtube.com/watch?v=hbnunexhlXM
https://www.youtube.com/watch?v=flIQ02Nlkpk
https://www.youtube.com/watch?v=evs7KZK_wNs
https://www.youtube.com/watch?v=DzWgf7X0auY
https://www.youtube.com/watch?v=DzWgf7X0auY

