
Muzyka kl 4

Temat: Ludowa zabawa
 
Posłuchaj piosenki Uciekła mi przepióreczka … https://www.youtube.com/watch?
v=cofJuYcNFug ( Podręcznik str 87)
Posłuchaj w wykonaniu zespołu Mazowsze https://www.youtube.com/watch?
v=g7dPeWMoT4c
Zaśpiewaj karaoke https://www.youtube.com/watch?v=m7VNNfDsiiA
 Przeczytaj informacje dotyczące folkloru podręcznik strona 88
Zwróć uwagę z czego składa się strój ludowy
 
 
 
Muzyka kl 5    
 
Temat Spóźnienie, czyli kanon.
  
Posłuchaj piosenki https://www.youtube.com/watch?
v=ckXc5xQkMow  podręcznik str. 75
Zaśpiewaj piosenkę.
Przypomnij co to jest kanon podręcznik str77
Zwróć uwagę jak zaznaczono głosy w piosence Panie Janie
Podpisz nuty w utworze Panie Janie możesz posługiwać się tabelą na stronie 172

Dla chętnych : zagraj na flecie Utwór Panie Janie
 
 
Muzyka 6
 
Temat Najsłynniejsze Oper
 
Czym różni się opera od musicalu i operetki? - przeczytaj i oglądnij
  
Opera  – sceniczne dzieło muzyczne wokalno-instrumentalne, w 
którym muzyka współdziała z akcją dramatyczną (libretto). Istotą tego gatunku 
muzycznego jest synteza sztuk, czyli połączenie słowa, muzyki, plastyki, ruchu, 
gestu oraz gry aktorskiej. Podobnie jak i balet, wywodzi się z 
włoskich, renesansowych maskarad karnawałowych, które przerodziły się 
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w widowiska dramatyczne. Opera składa się z aktów, które podzielone są na 
sceny.

Opera złożona jest z:
• partii wokalnych
• solowych (recytatywy, arie)
• zespołowych (ansamble)
• chóralnych

Posłuchaj https://www.youtube.com/watch?v=-JaeBxYCI9k

Operetka– sceniczny utwór muzyczny z dialogami mówionymi, zbliżony do opery, 
charakteryzujący się lekką, melodyjną muzyką i komediową akcją.
Oglądnij https://www.youtube.com/watch?v=8RmQR71N9CM

Musical – forma teatralna, łącząca muzykę, piosenki, dialogi i taniec. Ładunek 
emocjonalny dzieła – humor, patos, miłość, gniew – podobnie jak sama opowieść, 
jest wyrażany poprzez słowa, muzykę, ruch i aspekty techniczne przedstawienia, 
tworząc jedną, spójną całość. Od początków XX wieku produkcje teatru 
muzycznego są nazywane po prostu "musicalami".

Posłuchaj https://www.youtube.com/watch?v=hk6FvRbbEl0   
 
 

 
Muzyka kl  7

Temat:  Warsztat muzyczny

1.       Przypomnienie wiadomości o życiu i twórczości Fryderyka Chopina- 
oglądnij i zapamiętaj https://www.youtube.com/watch?v=wFj4_vXmyj4
2.       Najważniejsze fakty z życia Stanisława Moniuszki – 
oglądnij https://www.youtube.com/watch?v=r4YT94A4EBU
3.       Ułóż krzyżówkę dotyczącą życia i twórczości F. Chopina i S. Moniuszki 
(Pytania i odpowiedzi) Hasło ROMANTYZM – korzystaj z podręcznika
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