
Audycje 8.06

Kl. IV/4

Temat: Zespoły kameralne

1. Do przeczytania:
- strony 135-137

2. Do posłuchania:
- Trio barokowe:
https://www.youtube.com/watch?v=qlUO9LAjXpA
- Trio fortepianowe:
https://www.youtube.com/watch?v=eika4rkMOGY
- Kwartet smyczkowy
https://www.youtube.com/watch?v=mBmCcSz6HWw
- kwintet dęty
https://www.youtube.com/watch?v=tWgU7a12f7c
https://www.youtube.com/watch?v=txMWXvD8kL4

Kl. II/4

Temat: Orkiestra symfoniczna - rozpoznawanie barw instrumentów.

1. Do posłuchania i obejrzenia: 
Beniamin Britten - Przewodnik młodej osoby po orkiestrze
https://www.youtube.com/watch?v=pbVRn3q3fEw
Są to wariacje, w których temat najpierw grany jest przez całą wielką orkiestrę symfoniczną, a 
następnie przez poszczególne grupy. Kolejne wariacje grane są przez różne instrumenty. Wszystko 
jest podpisane - wprawdzie po angielsku, ale możecie na chwilę zatrzymać film i w razie potrzeby 
przetłumaczyć (https://translate.google.pl/). W filmie są też zbliżenia na instrumenty, które 
aktualnie grają.

2. http://www.orkiestrownik.pl/
Zachęcam do zainstalowania na waszych telefonach aplikacji orkiestrownik. Możecie tam 
wysłuchać znanego już z poprzedniej lekcji Bolera Ravela. Możecie oglądać nagranie orkiestry, 
śledzić partyturę, lub wybrać schemat orkiestry, na którym podświetlają się instrumenty, które 
aktualnie grają. Możecie też wybrać partie pojedynczych instrumentów, których chcecie posłuchać i
zmieniać je w trakcie utworu. Dodatkowo znajdują się tam krótkie filmiki o instrumentach i 
orkiestrze. Miłej zabawy!
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Kl. Va/6

Temat: Klasyczne sonaty i sonatiny.

1. Do przeczytania:
- strony 56-57 z podręcznika

2. Do posłuchania:
- L. van Beethoven - Sonata c-moll op. 13 "Patetyczna" cz. I (z wolnym wstępem)
https://www.youtube.com/watch?v=kqvBJc9IovI
- L. van Beethoven - Sonata cis-moll op. 27 nr 2 cz. I (nietypowa - wolna)
https://www.youtube.com/watch?v=oqnKwesvSGQ
- W.A. Mozart - Sonata fortepianowa C-dur nr 16
https://www.youtube.com/watch?v=XXIu0MRuIQU

Kl. Vb/6

Temat: Wariacje

1. Do przeczytania:
- strony 52-53 z podręcznika

2. Do posłuchania
- L. van Beethoven - Wariacje  "Nel cor più"
https://www.youtube.com/watch?v=Yx-nGSW4Z4c

3. Zadanie:
Proszę uważnie posłuchać wariacji z punktu wyżej. Wybierzcie sobie jedną wariację i napiszcie, co 
się w niej zmieniło w stosunku do tematu. Pomocne mogą być nuty zamieszczone w video.

Kl. VIa/6 i IV/4

Temat: Kompozytorzy pierwszej połowy XX wieku.

1. Do przeczytania:
- strony 188-190

2. Do posłuchania:
- Igor Strawiński - balet Pietruszka (fragment)
https://www.youtube.com/watch?v=UaRZfSKPw5A
- Karol Szymanowski - Źródło Aretuzy
https://www.youtube.com/watch?v=xKCXZIjUfcM
- Karol Szymanowski - balet Harnasie (fragment)
https://www.youtube.com/watch?v=3Jp213umyDU
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Kl. VIb/6

Temat: Tańce innych narodów.

1. Do przeczytania:
- strony 43-44 z podręcznika

2. Do posłuchania
- Sergiusz Prokofiew - Marsz z opery Miłość do trzech pomarańczy
https://www.youtube.com/watch?v=7Q0toEhKRWk
- Hector Berlioz - Walc z Symfonii fantastycznej
https://www.youtube.com/watch?v=DiBFUR2_C-A
- Bedřich Smetana - Polka z opery Sprzedana narzeczona
https://www.youtube.com/watch?v=WxUxOzqmWsQ
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