
Rozkład i sposoby realizacji materiału w okresie od 27.04 do 22.05
muzyka klasy VI

W dalszym ciągu są uczniowie, od których nie otrzymałem ani jednej pracy. Przypominam,
że  nauka  zdalna  jest  obowiązkowa,  a  na  dzień  dzisiejszy  są  uczniowie,  którzy
w  drugim  półroczu  nie  mają  jeszcze  żadnej  oceny.  Jeszcze  raz  proszę,  podejdźcie  do  sprawy
poważnie, tak naprawdę nie wiemy kiedy spotkamy się w szkole. Czekam na zaległe prace. Jeżeli
ktoś z Was ma już 3-4 oceny w tym półroczu, nie musi przesyłać kolejnych ćwiczeń, ale oczywiście
może. Przedstawiam zagadnienia na najbliższe tygodnie:

28 kwietnia - Temat:   „Wirtuozi – Niccolo Paganini”  
Materiały  dydaktyczne:  podręcznik  s.  102  –  108,  zasoby  internetowe  (np.  YouTube;

wikipedia).

Chwyty na flet do utworu „Eine kleine Nachtmusik” (strona 106 w podręczniku):

- linijka pierwsza: 3, 6, 3, 6, 3, 6, 3, 1, 001, 01, 2, 01, 2, 01, 2, 302, 2, 6

- linijka druga: 3, 3, 1, 2, 3, 3, 302, 302, 2, 01, 302, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 3, 302, 302, 2, 01, 302

- linijka trzecia: 3, 3, 3, 302, 5, 302, 3, 3, 1, 2, 3, 2, 1, 1, 001, 01, 1, 01, 001, 001, ½ 5

- linijka czwarta: 001, 01, 01, 01, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 302, 5, 302, 3, 2, 1

- linijka piąta: 001, ½ 5, 001, 01, 01, 01, 01, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 302, 5, 302, 3.

5 maja - Temat:   „Współcześni wirtuozi. Znaczenie improwizacji w jazzie”  
Materiały  dydaktyczne:  podręcznik  s.  109  –  112,  zasoby  internetowe  (np.  YouTube;

wikipedia).

12 maja - Temat:   „Zaproszenie na koncert”  
Materiały  dydaktyczne:  podręcznik  s.  113  –  115,  zasoby  internetowe  (np.  YouTube;

wikipedia).

19 maja - Temat:   „U naszych najbliższych sąsiadów – Rosja, Czechy”  
Materiały  dydaktyczne:  podręcznik  s.  116  –  121,  zasoby  internetowe  (np.  YouTube;

wikipedia).

Drodzy  uczniowie,  realizujecie  tematykę  w  oparciu  o  treści  podręcznika,  utwory  do
słuchania dostępne są w zasobach internetowych.  Możecie się ze mną kontaktować za pomocą
poczty e-mail lub Messenger’a.

Proszę, żeby każdy z Was wybrał sobie co najmniej jedno ćwiczenie z propozycji i przesłał
do 22 maja.  Jeżeli  ktoś wolałby „zaprezentować się  na żywo” to proszę pisać,  spróbujemy się
skontaktować przez Messenger’a.

Propozycje ćwiczeń do wyboru:

-  praca  pisemna (referat)  nt.  „Niccolo  Paganini  –  wirtuoz  skrzypiec”  lub  „Współcześni
wirtuozi” (może być o jednym, wybranym wirtuozie), napisz, prześlij do oceny;



-  plakat – zaproszenie na koncert wybranego przez Ciebie muzyka (wokalisty, zespołu) –
wykonaj, zrób zdjęcie i prześlij do oceny;

-  zachęcam  do  pobrania  nieodpłatnego  programu  MuseScore  i  skomponowania  w  nim
własnego utworu (to naprawdę świetna zabawa), jeżeli się uda zapisz i prześlij do oceny;

- dowolne ćwiczenie praktyczne: zaśpiewana dowolna piosenka, zagrany dowolny utwór na
dowolnym instrumencie, zatańczony dowolny taniec itd., nagraj i prześlij do oceny.

Mój e-mail – lukasz.misztela@wp.pl. Messenger – Łukasz Misztela.
Pozdrawiam serdecznie i wszystkim życzę dużo zdrowia.
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