
Audycje 04.05

Kl. IV/6

Temat: Instrumenty strunowe smyczkowe - altówka, wiolonczela, kontrabas.

1. Do przeczytania:
- strony 116-120

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

3. Do posłuchania:
- Béla Bartók - Koncert na altówkę
https://www.youtube.com/watch?v=LA_f_cH2pMM
- Camille Saint-Saëns [czyt. kamil sęsans] - Łabędź z Karnawału Zwierząt (wiolonczela)
https://www.youtube.com/watch?v=3qrKjywjo7Q
-  Camille Saint-Saëns - Słoń z Karnawału Zwierząt (kontrabas)
https://www.youtube.com/watch?v=h5UNpU8HHtU

Kl. II/4

Temat: Instrumenty perkusyjne - idiofony.

1. Do przeczytania:
- strony 120-127 z podręcznika

2. Do obejrzenia:
- http://www.muzykotekaszkolna.pl/multimedia/filmy-o-instrumentach/instrumenty-perkusyjne-ii-
orkiestrownik/
- http://www.muzykotekaszkolna.pl/multimedia/filmy-o-instrumentach/czelesta-orkiestrownik/

3. Do posłuchania:
- Piotr Czajkowski - Taniec Wieszczki Cukrowej z baletu Dziadek do orzechów (czelesta)
https://www.dropbox.com/s/t2p13flga0l3kow/24.%20Piotr%20Czajkowski%20-%20Taniec
%20wieszczki%20cukrowej%20z%20baletu%20Dziadek%20do%20orzechow.mp3?dl=0
- Camille Saint-Saëns - Skamieliny z Karnawału zwierząt (ksylofon)
https://www.dropbox.com/s/renjzv3nadfz1kr/11.%20Camille%20Saint-Saens%20-%20Skamieliny
%20z%20Karnawalu%20zwierzat.mp3?dl=0
- Darius Milhaud - Koncert na marimbę i wibrafon cz. III
https://www.youtube.com/watch?v=Y0dqy4nZisE
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Kl. Va/6

Temat: Sprawdzian - utwory epoki baroku.

1. Proszę posłuchać utworów, zapisać kompozytora i tytuł. Zdjęcie zadania proszę przesłać na adres
teoriaolawa@gmail.com

https://www.dropbox.com/sh/wv5v3dvcxinzz03/AADeSe24VV0GqS4_Wgc50v3na?dl=0

Kl. Vb/6 i III/4

Temat: Kompozytorzy epoki baroku - sprawdzian wiadomości.

1. Proszę wypełnić sprawdzian (na komputerze lub ręcznie) i wysłać na adres 
teoriaolawa@gmail.com
Sprawdzian obejmuje ostatnie trzy tematy i strony 158-164 w podręczniku.

https://www.dropbox.com/s/f4g0x92uotr3h45/Sprawdzian%20kompozytorzy%20baroku.odt?dl=0

Kl. VIa/6 i IV/4

Temat: Sprawdzian wiadomości - kompozytorzy romantyzmu (Moniuszko, Wieniawski, Verdi, 
Czajkowski)

1. Proszę wypełnić sprawdzian i wysłać na adres teoriaolawa@gmail.com
Sprawdzian obejmuje 3 ostatnie lekcje i strony 177-181 oraz 71-72 (dramat muzyczny)

https://www.dropbox.com/s/5ykm7zvd9s7a8i4/sprawdzian%20kompozytorzy%20romantyzmu.odt?
dl=0

Kl. VIb/6

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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