
Muzyka 

Kl 4
Temat: Mazurek Dąbrowskiego

 

Zapisz notatkę w zeszycie

 Historia Mazurka Dąbrowskiego sięga 1797 roku, czyli okresu trzeciego rozbioru Polski. 
Józef Wybicki, polski pisarz i polityk, napisał w tym czasie Pieśń Legionów Polskich we 
Włoszech, zwaną obecnie Mazurkiem Dąbrowskiego. Nie znamy autora melodii mazurka.

Pod tematem narysuj flagę polski 

https://www.youtube.com/watch?v=MyLFTSUWRy8

zadanie naucz się hymnu na pamięć  podaję podkład

https://www.youtube.com/watch?v=HjA3X15JlYM

 

 

kl 5

Temat: Śpiewajmy razem- chór.

Otwórz podręcznik str. 126 129- przeczytaj

Notatka przepisz i uzupełnij tekst słowami : wielogłosową, żeńskie, mieszony, wokalny, 
głosy, męskie, unisono, a cappella

 

Chór to duży zespół…….. . Osoby wchodzące w skład chóru śpiewają muzykę…….. . 
Mogą wykonywać ją na wiele sposobów, na przykład ……………. lub na różne …………. , 
z towarzyszeniem muzyki granej na instrumencie lub bez akompaniamentu, czyli 
………….. . Chóry podobnie jak głosy wokalne, dzielą się na ……….. , …………i 
dziecięce. Jeżeli zespół tworzą zarówno kobiety, jak i mężczyźni, jest to chór …….. .

Zrób zdjęcie i prześlij  do mnie.

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HjA3X15JlYM
https://www.youtube.com/watch?v=MyLFTSUWRy8


Kl 6

Temat : Instrumenty dęte blaszane

 

Podręcznik strona 125-127 przeczytaj i zastanów się czy różnią się instrumenty blaszane 
od drewnianych.

Zapisz notatkę

 

Instrument dęty blaszany – instrument dęty, którego ustnik , a w większości przypadków 
także cały instrument, wykonany jest z metalu. Ustnik w instrumentach blaszanych ma 
kielichowaty kształt o przekroju stożkowym . Cechą charakterystyczną instrumentów 
blaszanych jest brak stroika, którego rolę przejmują usta grającego podczas przyciskania 
ich do ustnika.

Oprócz instrumentów dętych drewnianych i blaszanych mamy instrumenty dęte 
miechowe. charakteryzują się tym, że powietrze tłoczone jest przez miech lub inne 
urządzenia tłoczące, a za pomocą klawiszy bądź guzików. Należ do nich akordeon, 
harmonia fisharmonia i organy.

Wypisz z podręcznika instrumenty dęte blaszane

   Kl 7  

Temat:  Na estradzie – pop, rock, muzyka rozrywkowa

 

Podręcznik str 151- 155 przeczytaj

Zapisz notatkę

 rock and roll to gatunek rytmicznej, szybkiej i prostej harmonicznie muzyki rozrywkowej, z 
dynamicznym akompaniamentem gitar (głównie elektrycznych) i perkusji, rozwinięty w 
latach 50. XX wieku; rock and roll był fundamentem wszystkich stylów rockowych

Posłuchaj

https://www.youtube.com/watch?v=2Q_ZzBGPdqE

POP- Typowy utwór muzyki pop zazwyczaj składa się ze stosunkowo krótkich partii 
muzycznych granych nagi tarze elektrycznej , standardowym brzmieniu basu, perkusji i 
wokalu  oraz bardzo chwytliwym refrenem i zapożyczeniami z innych stylów muzycznych.

Królem muzyki pop był Michael Jackson

 

 Posłuchaj https://www.youtube.com/watch?v=P2H6mpUnsLI

Posłuchaj https://www.youtube.com/watch?v=XAi3VTSdTxU

https://www.youtube.com/watch?v=XAi3VTSdTxU
https://www.youtube.com/watch?v=P2H6mpUnsLI
https://www.youtube.com/watch?v=2Q_ZzBGPdqE

