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Szanowni, a i drodzy Uczniowie!

Mam  nadzieję,  zże  wszyscy  pozostajecie  w  zdrowiu,  a  obecny  czas  ogoó lnokrajowej

kwarantanny jest tezż  dla Was okazją do ponadprogramowego odpoczynku. Jednakzże,

w zżyciu potrzebna jest roó wnowaga, a „bezczynnosócó  jest wrogiem duszy";D. Domysólam

się,  zże  nauczyciele  innych  przedmiotoó w  z  Waszych  szkoó ł  zaopatrzyli  Was  juzż

w materiały do pracy w domu. Roó wniezż  i  my nie chcemy zmarnowacó  upływającego

czasu, chociazż  zdecydowanie nie zamierzamy tezż  zasypywacó się hałdami dodatkowych

prac. Proponuję więc dla Was, jako rekompensatę za stracone szkolne zajęcia, ponizższe

pomysły  na  kazżdy  tydzienó ,  ktoó re,  mam  nadzieję,  okazżą  się  dla  Was  ciekawe

i inspirujące. Rezultaty Waszego zaangazżowania proszę przysyłajcie mi regularnie co

tydzienó , w formie pliku pdf lub zdjęcia pisma odręcznego na moó j adres mailowy, ktoó ry

podałem na rozdanych Wam kartkach oraz ktoó ry widnieje na stronie szkoły, przy moim

nazwisku. Proszę potraktowacó te prace jako obowiązkowe!

Pozdrawiam Was serdecznie i zżyczę zdrowia oraz owocnego odpoczynku!

Wiktor Mrzygłód
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ZADANIE 1.:

Sposóroó d utworoó w ustalonych jako repertuar dla szkolnego konkursu „Jaka to melodia?

2020” (mozże bycó  I i/lub II etap), a ktoó re dotąd przesłuchałesó/asó , wybierz dwa, ktoó re

spełniają ponizższe wytyczne:

1. Jeden utwoó r, ktoó ry podoba Ci się najbardziej;

2. Jeden utwoó r, ktoó ry podoba Ci się najmniej.

Na tym oczywisócie nie koniec! Do wybranych utworoó w dołącz pisemne uzasadnienie,

w ktoó rym postarasz się wyjasónicó, co dokładnie (jakie zjawisko, cecha, itp.) podoba Ci

się w „najfajniejszym” Twoim zdaniem dziele, a co dokładnie drazżni Cię lub „odpycha”/

zniechęca w najmniej ciekawym Twoim zdaniem przykładzie.

Oczywisócie mozż liwa jest sytuacja, zże wszystkie utwory Ci się podobają lub zżadne Ci się

nie podobają. W takim przypadku wybierz dwa przykłady, w ktoó rych wskazżesz roó zżne

cechy, ktoó re wpłynęły na Twoją ocenę.

*Dodatek dla dociekliwców (nieobowiązkowy, ale wart namowy):

Zastanów się i napisz, jak sądzisz, dlaczego wymienione wyżej lubiane i nielubiane przez

Ciebie cechy wybranych utworów tak na Ciebie oddziałują (czyli powodują, że coś Ci się

podoba, a coś zupełnie nie.)

**Dodatek dla nadgorliwców (nieobowiązkowy, ale ciekawe, co oni myślą...):

Przeprowadź powyższe zadanie z inną osobą z rodziny, spośród znajomych, itp.


