
Audycje 11.05

Kl. IV/6

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. II/4

Temat: Membranofony

1. Do przeczytania:
- strony 128-130 z podręcznika

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

3. Do posłuchania:
- Edgar Varèse - Ionisation na 13 perkusistów
https://www.youtube.com/watch?v=wClwaBuFOJA

Kl. Va/6

Temat: Klasycyzm - wprowadzenie.

1. Do przeczytania:
- strona 165 z podręcznika

2. Wyjaśnij pojęcia występujące w tekście:
- faktura homofoniczna (zerkamy na stronę 23)
- okres muzyczny (s. 27)
- harmonia funkcyjna (s. 24)
Zdjęcie zadania proszę wysłać na adres teoriaolawa@gmail.com

3. Jakie instrumenty wchodziły w skład małej orkiestry symfonicznej, który ustalił się w epoce 
klasycyzmu? (rysunek s. 140-141)
teoriaolawa@gmail.com

4. Do posłuchania:
- W.A. Mozart - Uwertura do opery Wesele Figara
https://www.youtube.com/watch?v=Mp6UAGN_Ir4
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Kl. Vb/6 i III/4

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

Kl. VIa/6 i IV/4

Temat: Utwory epoki romantyzmu. 

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/romantyzm

Kl. VI b/6

Temat: Giuseppe Verdi i opera romantyczna.

1. Do przeczytania:
- strona 177, oraz 71-72 (dramat muzyczny) z podręcznika

2. Do posłuchania:
- Giuseppe Verdi - Marsz Tryumfalny z opery Aida
https://www.dropbox.com/s/pa67predykf5nst/08.%20Giuseppe%20Verdi%20-%20Marsz
%20tryumfalny%20z%20opery%20Aida.mp3?dl=0
- Giuseppe Verdi - Libiamo z opery Traviata
https://www.youtube.com/watch?v=pu7zWrIMV_g
- Giuseppe Verdi - La dona e mobile z opery Rigoletto
https://www.youtube.com/watch?v=4iUwkJuRdiY
- Georges Bizet - Habanera z opery Carmen
https://www.youtube.com/watch?v=EseMHr6VEM0
- Gioacchino Rossini - Uwertura do opery Wilhelm Tell
- Richard Wagner - Cwał Walkirii
https://www.youtube.com/watch?v=xeRwBiu4wfQ
- Stanisław Moniuszko - Aria Skołuby z opery Straszny dwór
https://www.youtube.com/watch?v=zH68LYBNL-o
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