Kl. 5 –
Temat: Warsztat muzyczny. (zapisz w zeszycie) - Wykonaj do 03.05

1. Uzupełnij kartę pracy – wydrukuj i wklej uzupełnioną do zeszytu – jeśli nie masz
drukarki to rozwiąż bezpośrednio w pliku i prześlij na adres:
zdalna-pawsliwa@hotmail.com – podpisz od kogo zadanie i z jakiej klasy.
Powodzenia!

Karta pracy

Lekcja 25. Warsztat muzyczny
1. Wstaw w wyznaczone miejsca właściwe wyrazy z ramki.

• W instrumentach ____________________ źródłem dźwięku jest drgająca struna.
• Pudło rezonansowe, czyli ____________________ instrumentu, służy do wzmacniania
dźwięku.
•

Instrumenty strunowe dzielą się na ____________________, ____________________

i ____________________.

2. Z podanych liter ułóż nazwy instrumentów strunowych.

3. Połącz każde z wyrażeń ze zdjęciem właściwego instrumentu.

4. Uzupełnij notatkę dotyczącą dzieciństwa i młodości Fryderyka Chopina.
Fryderyk Chopin urodził się ____________________

lub 1 marca 1810 roku. Jego

pierwszymi nauczycielami gry na fortepianie byli _________________________________
i ______________________________. Jako nastolatek Fryderyk uczył się najpierw
w Liceum Warszawskim, a następnie w __________________________, m.in. u profesora
Józefa Elsnera. W okresie studenckim skomponował dwa __________________: e-moll
i f-moll. W wieku 19 lat artysta ukończył edukację, a rok później ____________________.

5. Do podanych zdań wstaw odpowiednie wyrazy z ramki.

• Na Ukrainie śpiewa się ____________________.
• Polka jest tańcem pochodzenia ____________________ utrzymanym w metrum 2/4.
• ____________________ wykonywane są często w Niemczech.
• Bałałajka to ____________________ instrument ludowy.
6. Podaj przykłady instrumentów ludowych używanych w wymienionych krajach.
Słowacja
________________________________

Rosja
______________________________

________________________________

______________________________

________________________________

______________________________

Ukraina
________________________________

Niemcy
______________________________

________________________________

______________________________

________________________________

______________________________

Kl. 5 –
Temat: Muzyka i przyroda. (zapisz w zeszycie) - Wykonaj do 10.05

1. Otwórz podręcznik na str. 136.
2. Wysłuchaj piosenki
https://1drv.ms/u/s!Am8CklBt72iRgzZKM6-cpgO0YN51?e=6OEIbm

Naucz się śpiewać tę piosenkę. Pomoże ci w tym podkład https://1drv.ms/u/s!Am8CklBt72iRgzXB5pTokojO8OwY?e=WZdhJG

3. Zapoznaj się z treścią podręcznika (str. 137-139)
4. Uzupełnij na koniec kartę pracy – wydrukuj i wklej uzupełnioną do zeszytu – jeśli nie
masz drukarki to rozwiąż bezpośrednio w pliku i prześlij na adres:
zdalna-pawsliwa@hotmail.com – podpisz od kogo zadanie i z jakiej klasy.
Powodzenia!

Karta pracy

Lekcja 26. Muzyka i przyroda
1. Uzupełnij definicje nazwami odpowiednich rodzajów muzyki.
______________________________ – naśladuje dźwięki pochodzące z otaczającego nas
świata, przede wszystkim odgłosy przyrody.
______________________________ – nawiązuje do literatury, malarstwa, wydarzeń
historycznych lub zjawisk przyrody.
2. Wysłuchaj utworu Poranek autorstwa
Edwarda Griega. Następnie zaprojektuj okładkę
płyty, na której mogłaby się znaleźć ta
kompozycja.
Utwór
poniżej
(link)
https://www.youtube.com/watch?v=x463zoWpiVI

3. Zapisz odgłosy, które można usłyszeć w miejscach przedstawionych na zdjęciach.

4. Napisz, za pomocą jakich przedmiotów można uzyskać dźwięki podobne do brzmienia
spadającego deszczu.
_________________________________________________________________________

Kl. 6 –
Temat: Z dziejów muzyki – barok. (zapisz w zeszycie) - Wykonaj do 03.05

1. Wysłuchaj piosenkę - https://www.youtube.com/watch?v=rDQHzGpwQNk
Zaśpiewaj tę piosenkę (str. 142-143). Pomoże ci karaoke:
https://www.youtube.com/watch?v=zoT_cWFh9bA

2. Zapoznaj się z treścią podręcznika (str. 142-147).
3. Posłuchaj utworu ze str. 143 – zapisz w zeszycie: Słuchamy ….
https://www.youtube.com/watch?v=gyMtlvOcojU
Odpowiedz na pytanie – zapisz odpowiedź w zeszycie.
4. Uzupełnij kartę pracy – wydrukuj i wklej uzupełnioną do zeszytu – jeśli nie masz
drukarki to zapisz rozwiązania w Wordzie i prześlij na adres:
zdalna-pawsliwa@hotmail.com –podpisz od kogo zadanie i z jakiej klasy.
Powodzenia!

Kl. 6 –
Temat: Cztery pory roku z maestro Vivaldim. (zapisz w zeszycie) - Wykonaj do 10.05

1. Zapoznaj się z treścią podręcznika (str. 148-151) – życie i twórczość Antonio
Vivaldiego
2. Posłuchaj utworu ze str. 150 – zapisz w zeszycie: Słuchamy ….
https://www.youtube.com/watch?v=PXTdDh9q5iE
3. Uzupełnij kartę pracy – wydrukuj i wklej uzupełnioną do zeszytu – jeśli nie masz
drukarki to zapisz rozwiązania w Wordzie i prześlij na adres:
zdalna-pawsliwa@hotmail.com –podpisz od kogo zadanie i z jakiej klasy.
Powodzenia!

Kl. 7 –
Temat: Z dziejów muzyki – muzyka XX wieku. (zapisz w zeszycie) - Wykonaj do 03.05

1. Zapoznaj się z treścią podręcznika (str. 133-138).
2. Posłuchaj utworu ze strony 135 – zapisz w zeszycie: Słuchamy: …
https://1drv.ms/u/s!Am8CklBt72iRgzf_HdY3CcAJj3Ny?e=dE0FUO
3. Posłuchaj utworu Pendereckiego ze strony 138 – zapisz w zeszycie: Słuchamy: …
https://1drv.ms/u/s!Am8CklBt72iRgzjjN2g6gKH3aBSg?e=6j3e3H
4. Uzupełnij na koniec kartę pracy – wydrukuj i wklej uzupełnioną do zeszytu – jeśli nie
masz drukarki to zapisz rozwiązania w Wordzie i prześlij na adres:
zdalna-pawsliwa@hotmail.com –podpisz od kogo zadanie i z jakiej klasy.
Powodzenia!

Karta pracy

Z dziejów muzyki – muzyka XX wieku
1. Zamaluj kratki obok właściwych dokończeń zdań. Dobrych może być kilka odpowiedzi.
• Muzyka impresjonistyczna

 wprowadza słuchaczy w wyjątkowy nastrój.
 wywołuje w wyobraźni odbiorców różnorodne obrazy.
 porywa do tańca.
• Twórcy muzyki impresjonistycznej

 używali nowych instrumentów.
 poszukiwali nieznanych brzmień.
 stosowali nowe formy muzyczne.
• Kompozytorzy muzyki XX wieku

 wykorzystywali gwizd, szept, krzyk.
 eksperymentowali z brzmieniem instrumentów.
 przygotowywali partytury graficzne.
• Muzycy w XX wieku wykorzystywali do muzykowania

 klawiatury komputerowe, rowery, muszle.
 meble, maszyny do szycia, gwoździe.
 klaksony, magnetofony, maszyny do pisania.
2. Wymień słowa i wyrażenia, które pojawiają się w utworze Reglamentoso.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. Uzupełnij schemat imionami i nazwiskami polskich kompozytorów XX wieku.

4. Zamaluj kratkę przy prawidłowym dokończeniu zdania.
Witold Lutosławski komponował

 musicale, utwory rozrywkowe, muzykę do reklam.
 symfonie, opery, muzykę filmową.
 symfonie, muzykę teatralną, piosenki dla dzieci.
5. Wymień przynajmniej trzy przedmioty codziennego użytku, których muzycy XX wieku
używali jako instrumentów.
• _____________________ • _____________________ • _____________________

6. Odpowiedz na dwa pytania dotyczące Karola Szymanowskiego. Możesz skorzystać
z Internetu i dostępnych książek.
• Jaki jest tytuł baletu, w którym Karol Szymanowski wykorzystał elementy folkloru
podhalańskiego?
_________________________________________________________________________
• Jak nazywa się willa Szymanowskiego pod Zakopanem, w której obecnie mieści się
poświęcone mu muzeum?
_________________________________________________________________________

Kl. 7 –
Temat: Folk i country. (zapisz w zeszycie) - Wykonaj do 10.05

1. Zapoznaj się z treścią podręcznika (str. 139-144). Na podstawie tych wiadomości
uzupełnisz kartę pracy.
2. Posłuchaj utworu „Pędzą konie” braci Golec
https://www.youtube.com/watch?v=8VLHittFkSk
3. Zaśpiewaj z podkładem:
https://1drv.ms/u/s!Am8CklBt72iRgzlScMKIUda3gNr1?e=pIJQ0w
4. Uzupełnij na koniec kartę pracy – wydrukuj i wklej uzupełnioną do zeszytu – jeśli nie
masz drukarki to zapisz rozwiązania w Wordzie i prześlij na adres:
zdalna-pawsliwa@hotmail.com –podpisz od kogo zadanie i z jakiej klasy.
Powodzenia!

Karta pracy

Folk i country
1. Wyjaśnij, na czym polegają wymienione rodzaje akompaniamentu.
• burdon – ________________________________________________________________
• akompaniament rytmiczny – ________________________________________________
• akompaniament harmoniczny – ________________________________________________
2. Wstaw wyrazy i wyrażenia z ramki w miejsca obok partytury.

akompaniament rytmiczny, melodia,
akompaniament harmoniczny, burdon

3. Uzupełnij zdania wyrazami z ramki.

• Akompaniament to muzyka _______________________ melodii śpiewanej lub granej na
instrumencie.
• Można go wykonywać na różnych instrumentach lub za pomocą ____________________.

6. Pokoloruj pola, w których znajdują się wartości rytmiczne trwające dłużej niż ćwierćnuta.
Następnie wykonaj podane polecenia.

• Odpowiedz, co przedstawia pokolorowany rysunek.
________________________________________________
• Ułóż hasło z liter znajdujących się w zamalowanych polach.
________________________________________________
• Uzupełnij podane zdania odpowiednimi formami wyrazów zapisanych w poprzednich punktach.
Akompaniament

_______________

polega

na

rytmicznym

graniu

określonych

współbrzmień dźwięków. Można go wykonywać na przykład na ___________________.

7. Uzupełnij tekst wyrazami z ramki w odpowiedniej formie.
akord, trójdźwięk
Współbrzmienie złożone z co najmniej trzech dźwięków o różnej wysokości nazywamy
____________________. Współbrzmienie trzech dźwięków umieszczonych na co drugim
stopniu gamy to ________________. Najprostszy akompaniament można stworzyć z trzech
________________.

