
KLASA 4 C6 ORAZ KLASA 2 C4  11.05. - 18.05. 

 

1. Proszę obejrzeć filmiki (każdy trwa 2 minuty) i odpowiedzieć na następujące pytania. Odpowiedzi 

proszę odesłać mailem. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JLUFHbjIqpw&list=PL48JVnh8gz4xVVSU0K-

D5smO3NiRJ1Ia8&index=1 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Tc5UwTgGPcM&list=PL48JVnh8gz4xVVSU0K-

D5smO3NiRJ1Ia8&index=2 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0FqC8ognOi4&list=PL48JVnh8gz4xVVSU0K-

D5smO3NiRJ1Ia8&index=3 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8x_UPo0pvLg&list=PL48JVnh8gz4xVVSU0K-

D5smO3NiRJ1Ia8&index=4 

 

1. Podaj datę oraz miejsce urodzenia Stanisława Moniuszki. 

2. Jak miała na imię mama Stasia, jakiego pochodzenia była i na jakim grała instrumencie? 

3. Jak miał na imię tato Stasia; czym się zajmował? 

4. Czy Staś miał rodzeństwo? 

5. Jakie Stanisław miał zainteresowania? 

6. Jak dzieci nazywały Stasia? 

7. Dokąd przeprowadziła sie rodzina Moniuszków w 1830 roku? 

8. Ile Stanisław miał dzieci i jak siebie nazywał? 

9. Dzięki jakiemu utworowi Stanisław stał się “gwiazdą życia muzycznego”? 

 

 

 

KLASA 3 C4 11.05. - 18.05. 

 

Proszę obejrzeć film o organach, przeczytać notatkę w książce (str. 101-102) oraz odpowiedzieć na 

następujące pytania. Odpowiedzi proszę odesłać mailem. 

 

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

 

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

 

1. Do jakiej grupy instrumentów należą organy? 

2. Z czego składają się organy? 

3. Czy posiadają jedną klawiaturę? 

4. Czy na organach można grać nogami? 

5. Jak wygląda zapis nautowy? 

6. Po co są kołki i przyciski? 

7. Czy organy mają duża skalę? 

8. Proszę wysłuchać  (do końca:) koncertu z Katedry Oliwskiej 

https://www.youtube.com/watch?v=hiDiUJ4Xx1Q 
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KLASA 4 C4 11.05. - 18.05. 

 

1. Proszę obejrzeć filmiki (każdy trwa 2 minuty) i na ich podstawie odpowiedzieć na następujące 

pytania. Odpowiedzi proszę odesłać mailem. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JLUFHbjIqpw&list=PL48JVnh8gz4xVVSU0K-

D5smO3NiRJ1Ia8&index=1 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Tc5UwTgGPcM&list=PL48JVnh8gz4xVVSU0K-

D5smO3NiRJ1Ia8&index=2 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0FqC8ognOi4&list=PL48JVnh8gz4xVVSU0K-

D5smO3NiRJ1Ia8&index=3 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8x_UPo0pvLg&list=PL48JVnh8gz4xVVSU0K-

D5smO3NiRJ1Ia8&index=4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-i4GuZ9qzJk&list=PL48JVnh8gz4xVVSU0K-

D5smO3NiRJ1Ia8&index=5 

 

 

1. Podaj datę oraz miejsce urodzenia Stanisława Moniuszki. 

2. Jak miała na imię mama Stasia, jakiego pochodzenia była i na jakim grała instrumencie? 

3. Jak miał na imię tato Stasia; czym się zajmował? 

4. Czy Staś miał rodzeństwo? 

5. Jakie Stanisław miał zainteresowania? 

6. Jak dzieci nazywały Stasia? 

7. Dokąd przeprowadziła sie rodzina Moniuszków w 1830 roku? 

8. Gdzie zamieszkali? 

9. Ile lat Moniuszko uczył sie w Wilnie i jakich nabył umiejętności? 

10. Jak nazywała się przyszła żona Moniuszki? 

11. Ile Stanisław miał dzieci i jak siebie nazywał? 

12. Dzięki jakiemu utworowi Stanisław stał się “gwiazdą życia muzycznego”? 

13. Jakie zwierzęta lubił najbardziej? 

14. Dlaczego Stanisława Moniuszkę nazwano “ojcem opery narodowej”? 

15. Podaj datę śmierci S. Moniuszki. 

16. Gdzie znajduje się sala im. S. Moniuszki? 

 

 

 

Joanna Witowska 

https://www.youtube.com/watch?v=JLUFHbjIqpw&list=PL48JVnh8gz4xVVSU0K-D5smO3NiRJ1Ia8&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=JLUFHbjIqpw&list=PL48JVnh8gz4xVVSU0K-D5smO3NiRJ1Ia8&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=Tc5UwTgGPcM&list=PL48JVnh8gz4xVVSU0K-D5smO3NiRJ1Ia8&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=Tc5UwTgGPcM&list=PL48JVnh8gz4xVVSU0K-D5smO3NiRJ1Ia8&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=0FqC8ognOi4&list=PL48JVnh8gz4xVVSU0K-D5smO3NiRJ1Ia8&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=0FqC8ognOi4&list=PL48JVnh8gz4xVVSU0K-D5smO3NiRJ1Ia8&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=8x_UPo0pvLg&list=PL48JVnh8gz4xVVSU0K-D5smO3NiRJ1Ia8&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=8x_UPo0pvLg&list=PL48JVnh8gz4xVVSU0K-D5smO3NiRJ1Ia8&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=-i4GuZ9qzJk&list=PL48JVnh8gz4xVVSU0K-D5smO3NiRJ1Ia8&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=-i4GuZ9qzJk&list=PL48JVnh8gz4xVVSU0K-D5smO3NiRJ1Ia8&index=5

