Dzień dobry
Klasa 4 PSM I st.
Temat: Forma pieśni.
Proszę zanotować w zeszytach temat lekcji, przeczytać z podręcznika rozdziały dotyczące formy
pieśni 1, 2 i 3 częściowej i przesłuchać przykłady muzyczne, które są zaznaczone w "słuchawkach".
Klasa 6 PSM I st.
Temat: Kompozytorzy i dzieła epoki baroku.
Proszę zapisać temat w zeszytach, przeczytać rozdziały dotyczące twórczości C.Monteverdiego
i J.S.Bacha, G.F.Haendla, A.Vivaldiego, następnie przesłuchać przykłady muzyczne zaznaczone
w "słuchawkach". Należy wynotować nazwiska najważniejszych kompozytorów polskich
i zagranicznych epoki baroku.
Klasa I PSM II st.
Temat: Powtórzenie materiału.
Proszę powtarzać materiał, który był przewidziany do sprawdzianu: muzyka i jej rodzaje, elementy
dzieła muzycznego, faktura. Proszę również przypomnieć sobie przykłady muzyczne, które były
przesłuchane w trakcie zajęć.
Klasa II PSM II st.
Temat: Tańce obce i gatunki pochodne od tańców.
Proszę przeczytać informacje dotyczące pozostałych w notatce gatunków pochodnych od tańców
i przesłuchać przykłady muzyczne pod umieszczonymi poniżej linkami.
https://youtu.be/xqiyeJiwECE
https://youtu.be/VJRFS_yKlR4
https://youtu.be/l3w4I-KElxQ
https://youtu.be/hNv5sPu0C1E
https://youtu.be/DQoPXQ-z-Pw
https://youtu.be/By5AhYEW7to
https://youtu.be/0u0M4CMq7uI
https://youtu.be/UU21X-wmD0Q
Klasa III PSM II st.
Temat: Powtórzenie materiału.
Proszę powtarzać materiał o starożytności do zapowiedzianego sprawdzianu.
Klasa IV PSM II st.
Temat: Msza i koncert kościelny (wokalny).
Proszę przeczytać notatkę do tematu i przesłuchać wymienione w niej przykłady muzyczne.
Klasa V PSM II st.oraz IV wydz. wokalny.
Temat: Muzyka wokalno - instrumentalna klasyków wiedeńskich.
Proszę przeczytać rozdział z otrzymanych notatek dotyczący muzyki wokalno - instrumentalnej
klasyków i przesłuchać przykłady wymienione w notatce. Proszę również przesłuchać pozostałe
przykłady (z notatek) dotyczące muzyki instrumentalnej.

Klasa V Formy muzyczne Zastępstwo za Panią Joanną Witowską
Proszę zapoznać się z notatkami dotyczącymi elementów dzieła muzycznego i faktury, które prześlę
Wam na email grupowy.
Klasa VI PSM II st.
Temat: Les Six - Grupa Sześciu.
Proszę przeczytać tekst z otrzymanych notatek n.t. Grupy Sześciu i przesłuchać wymienione
w notatce utwory. Proszę również o przesłuchanie przykładów z twórczości Igora Strawińskiego,
omawianego na poprzednich zajęciach.
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