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Utrwalenie i uporządkowanie wiedzy dotyczącej materiału II semestru – praca na 

platformie e-podręczniki.  

• Przypominamy wiadomości działów: Balet, Nowe drogi muzyki, Wirtuozi (P. s. 67-77, 88-115); 

• Utrwalamy pojęcia na podstawie Słowniczka pojęć muzycznych (P. s. 128 – 130); 

• Pracujemy na platformie edukacyjnej MEN e-podręczniki z udostępnionym przez nauczyciela materiałem 

„Moja lista przebojów - powtórzenie wiadomości kl. VI” Po zalogowaniu przez ucznia materiał na koncie 

będzie dostępny do pracy: wykonujemy wszystkie ćwiczenia.  

• Pracujemy na platformie edukacyjnej MEN e-podręczniki z udostępnioną przez nauczyciela lekcją 

„Sprawdzian wiedzy cz. 3. – Elementy muzyki i notacja muzyczna.” Po zalogowaniu przez ucznia materiał na 

koncie będzie dostępny do pracy: wykonujemy wszystkie polecenia i ćwiczenia.  

• Nagrywamy film lub audio z własnym solowym wykonaniem na flecie psalmu „Kleszczmy rękoma”. Plik mp3 

lub mp4 należy przesłać na adres:  

z.michalska@andryjanki.edu.pl 

w terminie do końca maja. Gra na flecie będzie oceniona na stopień. Jest to praca obowiązkowa. 

Grę na flecie można też zamieścić na dysku google w folderze kl.VI o nazwie Flet, korzystając z następującego 

linku https://drive.google.com/drive/folders/1WoGPIlJD5bOmRaJ0U7zZg8OWa2965Bmf?usp=sharing 

• Nagrywamy film lub audio z własnym solowym wykonaniem piosenki „Polka boćkowska”. Zaśpiewać należy 

przynajmniej jedną zwrotkę piosenki z refrenem. Można śpiewać a cappella (bez akompaniamentu) lub 

z akompaniamentem. Plik mp3 lub mp4 należy przesłać na adres:  

z.michalska@andryjanki.edu.pl 

w terminie do 20 maja. Śpiew będzie oceniony na stopień. Jest to praca obowiązkowa. 

Śpiew można też zamieścić na dysku google w folderze kl.VI o nazwie Śpiew, korzystając z następującego linku 

https://drive.google.com/drive/folders/1wLzAXG6g96AXLNXouS0N1A3biTcq-ub2?usp=sharing 

Do nagrań można wykorzystać rejestrator dźwięku online vocaroo. Vocaroo to bezpłatna usługa, nie wymagająca 

rejestracji, która umożliwia użytkownikom tworzenie nagrań dźwiękowych.  

• Pracujemy na platformie edukacyjnej MEN epodręczniki z udostępnionymi przez nauczyciela materiałami 

„Zapis nutowy”, „Rytm” i „Znaki chromatyczne”. Po zalogowaniu przez ucznia materiał będzie dostępny do pracy 

- czytamy informacje teoretyczne i wykonujemy wszystkie ćwiczenia. 

PRACA JEST OBOWIĄZKOWA, będzie oceniona na stopień, nie ma ograniczenia czasowego. 

OSTATNIE CZTERY ZADANIA SKIEROWANE SĄ DO OSÓB, KTÓRE ICH JESZCZE NIE WYKONAŁY. 
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