
Audycje 15.04

Kl. IV/6

Temat:  Instrumenty strunowe szarpane.

1. Do przeczytania:
- strony 103-108 z podręcznika

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

3. Do posłuchania:
- Wolfgang Amadeusz Mozart – Koncert na flet i harfę
https://www.youtube.com/watch?v=nheif2BuFz0
- Jean Philippe Rameau – Tamburyn (klawesyn)
https://www.youtube.com/watch?v=xol4cEFiGOs
- Joaquin Rodrigo – Concierto de Aranjuez
https://www.youtube.com/watch?v=QPcjtg6FvX8

Kl. II/4

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
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Kl. Va/6

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. Vb/6 i III/4

Temat: Johann Sebastian Bach

1. Do przeczytania:
- strony 161-162

2. Do posłuchania (pod nagraniami znajdziecie dodatkowe informacje o utworach)
- http://www.muzykotekaszkolna.pl/kanon/johann-sebastian-bach-msza-h-moll-kyrie-credo/
- http://www.muzykotekaszkolna.pl/kanon/johann-sebastian-bach-toccata-i-fuga-d-moll/
- http://www.muzykotekaszkolna.pl/kanon/johann-sebastian-bach-aria-na-strunie-g-z-iii-suity-
orkiestrowej-d-dur-bwv-1068/
- http://www.muzykotekaszkolna.pl/multimedia/utwory/johann-sebastian-bach-koncert-na-dwoje-
skrzypiec-d-moll-bwv-1043/
- http://www.muzykotekaszkolna.pl/kanon/johann-sebastian-bach-ii-koncert-brandenburski-f-dur-
bwv-1047/

KL. VIa/6 i IV/4

Temat: Stanisław Moniuszko i Henryk Wieniawski.

1. Do przeczytania:
- strony 178-180 z podręcznika
- animowany skrót libretta opery Halka i dodatkowe informacje o utworze:
http://www.muzykotekaszkolna.pl/multimedia/gry-i-aplikacje/halka/

2. Do posłuchania:
- Stanisław Moniuszko - Mazur z opery Halka
http://www.muzykotekaszkolna.pl/kanon/stanislaw-moniuszko-mazur-z-opery-halka/
- Stanisław Moniuszko - uwertura koncertowa Bajka
http://www.muzykotekaszkolna.pl/kanon/stanislaw-moniuszko-bajka/
- Stanisław Moniuszko - Prząśniczka
http://www.muzykotekaszkolna.pl/kanon/stanislaw-moniuszko-przasniczka/
- Henryk Wieniawski - Legenda
https://www.youtube.com/watch?v=wUD0Z0Hmrv8
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Kl. VIb/6

Temat: Polskie tańce narodowe - powtórzenie. 

1. Do przeczytania:
- powtarzamy strony 39-42 z podręcznika

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

3. Kartkówka z polskich tańców narodowych. Plik należy pobrać, wypełnić i odesłać na adres 
teoriaolawa@gmail.com. Można go również wydrukować, wypełnić długopisem i wysłać zdjęcie na
powyższy adres.
https://www.dropbox.com/s/p3xqlal8hqe1ct9/test%20polskie%20tance.odt?dl=0
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