
 
MUZYKA KLASA 6 

Zajęcia zgodnie z planem danej klasy w dniach: 25.05.2020 – 29.05.2020 
 

 

Temat:  Zaproszenie na koncert – za kulisami dzieła sztuki 

 

Część teoretyczna: Podręcznik do muzyki, str. 113-115 

Część praktyczna: Słuchanie muzyki, śpiewanie, wykonanie zadań  

Termin realizacji: Do następnych zajęć zgodnie z planem (z wyłączeniem soboty i niedzieli- to jest Twój czas wolny:) 

 
 

Witaj ponownie!                                              

Ta karta pracy pozwoli Ci poznać kulisy sal koncertowych oraz koncertową etykietę.  Karty nie musisz 

drukować, ani przepisywać – linki otworzą się po kliknięciu myszką. Powodzenia! 

W klasie 6 mówiliśmy dużo o orkiestrze symfonicznej, roli dyrygenta w tej orkiestrze, a także 

przedstawieniach baletowych i ich twórcach. Dzisiaj czas powiedzieć, jak takie przedstawienie wygląda „od 

kuchni” – zapraszam na wędrówkę za kulisty opery. 

. Za kulisami Opery Bałtyckiej 

https://www.youtube.com/watch?v=Vdv5StfU0fs 

Miejscem, w którym odbywają się koncerty muzyki klasycznej jest filharmonia. Dla melomanów koncert w 

filharmonii jest niezwykłym wydarzeniem – co podkreślają eleganckim strojem, kulturalnym zachowaniem, 

a także nagradzaniem artystów brawami na koniec występu. 

 

 Przeczytaj proszę tekst na str. 113 podręcznika oraz „Warto wiedzieć” 

 

 

Wiesz już, że aby muzyka w sali filharmonii, czy teatru operowego brzmiała pięknie i wyraźnie, architekci 

muszą zadbać o akustykę (dział fizyki i techniki, który zajmuje się falami akustycznymi, w tym 

dźwiękowymi), wygodne miejsce dla słuchaczy oraz odpowiednie zaplecze dla artystów i publiczności. 

 

 W podręczniku na str.114 są opisy wybranych sal koncertowych w Polsce, przeczytaj je proszę 

 

 Teraz czas na podróż – bardzo kulturalną – najpiękniejsze miejsca koncertowe na świecie 

znajdziesz w linku poniżej 

 

https://www.goforworld.com/opery-swiata-top-8/ 
 

 

Zadanie do wykonani na ocenę. Mam nadzieję, że świetnie z nim poradzisz.    

Możesz wypełnić kartę w wersji elektronicznej w module Zadania – edytujesz dokument – 

podpisujesz nazwy dźwięków (w jednej linijce solmizację, w drugiej linijce literowe nazwy dźwięków) 

i odsyłasz, możesz też  wydrukować kartę i podpisać nuty  lub napisać na kartce same nazwy 

dźwięków, oddzielając je kreskami taktowymi.  

Minimalna praca do wykonania (ocena dostateczna) – przepisz proszę 2 linijki nut str.107 z 

podręcznika (Polonez z filmu „Pan Tadeusz”) zdjęcie prześlij na adres izdyb.muzyka@interia.pl lub 

przez platformę Teams 

https://www.youtube.com/watch?v=Vdv5StfU0fs
https://www.goforworld.com/opery-swiata-top-8/
mailto:izdyb.muzyka@interia.pl


 Masz na to czas do 29 maja 2020 r. Powodzenia! 

 

Kołysanka 

Muz. J.Brahms 

 

 

 

 

 

 

 J.Brahms – Kołysanka 

https://www.youtube.com/watch?v=HX3tlpWkB5E 

Jeżeli masz w domu instrument, możesz spróbować zagrać  tę melodię. 

Johannes Brahms - Uważany za następcę Bacha i Beethovena, jednego z trzech Panów B. Ze względu na 

cechy swej muzyki, odrzucenie muzyki programowej i wielką dbałość o klarowność formy, nazywany jest 

często klasykiem romantyzmu 

 

Dzisiaj to już wszystko.  Już wkrótce zapraszam na kolejne spotkanie z muzyką. 

 

 Pozdrawiam serdecznie, 

 Izabela Zdyb 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HX3tlpWkB5E
http://www.muzykotekaszkolna.pl/wiedza/kompozytorzy/jan-sebastian-bach-1685-1750
http://www.muzykotekaszkolna.pl/wiedza/kompozytorzy/ludwig-van-beethoven-1770-1827
http://www.muzykotekaszkolna.pl/wiedza/kompozytorzy/romantyzm

