
ODRABIANIE ZAJĘĆ Z AUDYCJI MUZYCZNYCH;
KLASY IV (C4) I VI (C6)

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!

Okresólmy tezż  naszą sytuację na zajęciach: zrealizowalisómy juzż  materiał, przewidziany dla

przedmiotu „Audycje muzyczne”. Ponadto, chocó  nie wiem, czy ta informacja juzż  do Was

dotarła, z powodu owej kwarantanny, test CEA, przewidziany na 2 kwietnia 2020 r., został

w ogoó le odwołany. Mamy więc okazję,  by bardziej twoó rczo i nieszablonowo podejsócó  do

zajęcó,  jakie nam w tym roku szkolnym pozostały.  Liczę więc na Wasze zaangazżowanie

i kreatywnosócó,  gdyzż  taka sytuacja absolutnie nie oznacza, zże teraz będziemy robicó  „nic”!

Poó ki trwa przerwa od zajęcó, będziemy polegacó  na moich zadaniach, ktoó re będę starał się

przygotowywacó w sposoó b interesujący. Kiedy wroó cimy do szkoły, wspoó lnie pomysólimy, jak

zagospodarowacó  pozostały czas.  Proszę więc Was roó wniezż  o zastanowienie się,  jakiego

rodzaju  tresóci  dotyczące  muzyki,  sztuki  czy  szerzej  kultury  chcielibysócie  poruszycó  na

zajęciach – ALE UWAGA! Proszę tu mysólecó  nie  tylko pod kątem swojej  osoby,  ale  całej

klasy: „Co mozże interesowacó  mnie i zarazem moich kolegoó w i kolezżanki z klasy, a dotyczy

muzyki?” (Polecam, bysócie najlepiej skontaktowali się ze sobą nawzajem w tej sprawie. :)

Pozdrawiam Was serdecznie i zżyczę zdrowia oraz owocnego odpoczynku!

Wiktor Mrzygłód
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Tydzień roboczy: 16-20 marca 2020 r.

ZADANIE 1.:

Był sobie instrument…
Obejrzyj  kroó tki  film,  dostępny  za  posórednictwem  ponizższego  linku.  Opowiada  on

o pewnym niezwykłym, prawie nieznanym instrumencie, stworzonym przez znanego

renesansowego geniusza, a ktoó ry mimo to został zapomniany… Do czasu, gdy na jego

só lad trafił wspoó łczesny krakowski pianista. I dalej, pisemnie:

1. Podaj nazwę tego instrumentu;

2. Podaj imię i nazwisko jego renesansowego projektanta;

3. Podaj imię i nazwisko jego wspoó łczesnego budowniczego, owego krakowskiego

pianisty;

4. Znajdzó  w  internecie  i  załącz  do  wiadomosóci  mailowej  lub  samego  pliku

z tekstem zdjęcie tego instrumentu;

5. Napisz, jak sądzisz, dlaczego instrument ten zyskał tezż  inną nazwę: „Fortepian

smyczkowy”? (O czym mowa jest w filmiku.)

6. Podaj tytuł oraz imię i nazwisko kompozytora jednego przykładowego utworu,

jaki  został  wykonany  w  ramach  tego  filmiku,  przez  wspomnianego

budowniczego-pianistę, na owym instrumencie;

7. Czyj cytat widnieje na klapie rzeczonego instrumentu? Jaki związek z muzyką

miała osoba-autor tego cytatu?

https://www.youtube.com/watch?v=gOrn_z9m9lU

https://www.youtube.com/watch?v=gOrn_z9m9lU

