
WYTYCZNE DO PRACY ZDALNEJ NA DZIEŃ 01.04.2020R.kl. IV C6 i kl. II C4 

 

Audycje muzyczne 

kl. IV C6 i II C4 

Temat: Instrumenty dęte miechowe (temat proszę wpisać z datą 1.04.2020r w zeszycie) 

Proszę obejrzeć film: 

http://www.muzykotekaszkolna.pl/multimedia/filmy-o-instrumentach/organy-orkiestrownik/ 

oraz przeczytać artykuł: http://www.muzykotekaszkolna.pl/wiedza/instrumenty/akordeon/ 

kl. V C6 i III C4 

Temat: Muzyka klasycyzmu - ogólna charakterystyka epoki. (temat proszę wpisać z datą 1.04.2020r 

w zeszycie) 

Proszę obejrzeć film: 

https://www.youtube.com/watch?v=8dIh2Jg5qm4 

kl. VI C6 i IV C4 

Temat: Muzyka rosyjska w XIX wieku. (temat proszę wpisać z datą 1.04.2020r w zeszycie) 

Notatka do zeszytu (proszę przepisać): 

Szkołę narodową w Rosji reprezentują kompozytorzy "Potężnej Gromadki": Milij Bałakiriew, 

Aleksander Borodin, Cezar Cui, Mikołaj Rimski - Korsakow i Modest Musorgski.  

 

Proszę przeczytać artykuł o M. Musorgskim oraz posłuchać utworów, które są w nim zamieszczone: 

http://www.muzykotekaszkolna.pl/wiedza/kompozytorzy/musorgski-modest-1839-1881/ 

 

Bardzo proszę, aby uczniowie, którzy nie przesłali mi prac zadanych w poprzednim tygodniu zrobili to 

jak najszybciej. 

 

 

WYTYCZNE DO PRACY ZDALNEJ NA DZIEŃ 25.03.2020R.kl. IV C6 i kl. II C4 

 

Proszę przeczytać zapoznać się z informacjami na temat instrumentów dętych blaszanych,  

a następnie rozwiązać test: 

https://learningapps.org/4810200 

oraz przesłać zdjęcie ostatniej strony testu na adres: kurowskaa584@gmail.com, wpisując w 

temacie imię i nazwisko oraz klasę. 

kl. V C6 i kl. III C4 

W ramach powtórzenia wiadomości o muzyce baroku proszę rozwiązać test: 

https://learningapps.org/4479877 

oraz przesłać zdjęcie strony z rozwiązaniem na adres: kurowskaa584@gmail.com, wpisując w 

temacie imię i nazwisko oraz klasę. 

kl. VI C6 i IV C4 

Proszę uczniów o stworzenie krzyżówki  z hasłem: muzyka romantyczna, na podstawie 

przeczytanych w zeszłym tygodniu artykułów. Krzyżówkę proszę zanotować w zeszycie i 

przesłać jej zdjęcie na adres: kurowskaa584@gmail.com, wpisując w temacie imię i nazwisko 

oraz klasę. 

http://www.muzykotekaszkolna.pl/multimedia/filmy-o-instrumentach/organy-orkiestrownik/
http://www.muzykotekaszkolna.pl/wiedza/instrumenty/akordeon/
https://www.youtube.com/watch?v=8dIh2Jg5qm4
http://www.muzykotekaszkolna.pl/wiedza/kompozytorzy/musorgski-modest-1839-1881/
https://learningapps.org/4810200
https://learningapps.org/4479877


UWAGA!  

Rozwiązania należy przesłać do 31.03.2020r. Przesłanie rozwiązania zadania będzie 

równoważne  

z obecnością ucznia na zajęciach. 

 

 

 

WYTYCZNE DO PRACY ZDALNEJ NA DZIEŃ 18.03.2020R. 

 

Uczniów kl. IV C6 i II C4 proszę o obejrzenie filmów o instrumentach dętych drewnianych 

na stronie http://orkiestrownik.pl/ lub za pomocą aplikacji Orkiestrownik 

Proszę uczniów starszych klas o zapoznanie się z następującymi artykułami: 

kl. V C6 i III C4 

http://www.muzykotekaszkolna.pl/wiedza/kompozytorzy/mielczewski-marcin-ok-1605-1651/ 

http://www.muzykotekaszkolna.pl/wiedza/kompozytorzy/gorczycki-grzegorz-gerwazy-ok-

1665-1734/ 

http://www.muzykotekaszkolna.pl/wiedza/kompozytorzy/pekiel-bartlomiej-zm-ok-1666/ 

kl. VI C6 i IV C4 

http://www.muzykotekaszkolna.pl/wiedza/kompozytorzy/smetana-bedrich-1824-1884/ 

http://www.muzykotekaszkolna.pl/wiedza/kompozytorzy/dvorak-antonin-1841-1904/ 

http://www.muzykotekaszkolna.pl/wiedza/kompozytorzy/grieg-edvard-1843-1907/ 

http://www.muzykotekaszkolna.pl/wiedza/kompozytorzy/sibelius-jan-1865-1957/ 
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