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VIVA LA MUSICA – KLASYCYZM. Podsumowanie i uporządkowanie chronologiczne wiedzy 

o muzyce . 

• Słuchamy J. Haydn, Symfonia G-dur „Niespodzianka”; wybrane utwory W.A. Mozarta, np.: Aria Królowej Nocy 

z opery Czarodziejski flet, Aria Figara z opery Wesele Figara, Serenada G-dur Eine kleine Nachtmusik, Wariacje C-

dur na temat Ah, vous dirai-je Maman, wybrane utwory L. van Beethovena, np.: VI Symfonia Pastoralna (Burza), 

Oda do radości z Finału IX Symfonii, V Symfonia c-moll cz. I Allegro con brio; 

• Czytamy podręcznik s. 132-133 (Klasycyzm); 

• Rozwiązujemy KARTĘ PRACY 30 Barok Grupa niebieska i Grupa zielona (wybrane ćwiczenia dotyczące tylko tej 

epoki – ostatecznie powinny być rozwiązane wszystkie zadania o muzyce barokowej i klasycznej bez ćw. 8 s. 62); 

• Nagrywamy wideo lub audio z własną solową grą na flecie piosenki „Wesołe jest życie staruszka”. 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.VII o nazwie Flet, korzystając z następującego 

linku  

https://drive.google.com/drive/folders/1nq0kZcjXczS4YYBZd8DtxYAAoEFbezxK?usp=sharing 

• Nagrywamy wideo lub audio z własnym solowym śpiewem piosenki „Pięknie żyć”.. Zaśpiewać należy 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.VII o nazwie Śpiew, korzystając z następującego linku 

https://drive.google.com/drive/folders/1qlvRY7tHTEiF9lZ4g3q7dJ2qLzekyIUR?usp=sharing 

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

wymagająca rejestracji, która umożliwia użytkownikom tworzenie nagrań dźwiękowych. 

OSTATNIE DWA ZADANIA (gra na flecie i śpiew piosenki) SKIEROWANE SĄ 

DO OSÓB, KTÓRE ICH JESZCZE NIE WYKONAŁY. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VOLy6JxEDLw
https://www.youtube.com/watch?v=YuBeBjqKSGQ
https://www.youtube.com/watch?v=e1-FKyOTvto
https://www.youtube.com/watch?v=nPbxIT9W1AY
https://www.youtube.com/watch?v=YjXEeA-8FBE
https://www.youtube.com/watch?v=9PrbLsQ_g7s
https://www.youtube.com/watch?v=cxLbmnvMWM0
https://www.youtube.com/watch?v=vcBn04IyELc
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