Muzyka
klasy 4, 5, 6, 7
Drodzy Uczniowie!
Umówiliśmy się na zaliczanie gry na instrumentach utworów, których nuty podałam
Wam podczas naszej pierwszej zdalnej lekcji (klasy 4 i 5 grają na dzwonkach, a klasy 6 i 7 na
fletach). Prosiłam, żebyście pilnie ćwiczyli, bo granie będzie zaliczane na ocenę.
Wszystko wskazuje na to, że nie wrócimy do szkoły zaraz po świętach. W związku
z tym zaliczanie gry na instrumencie musi się odbyć w inny sposób - zdalnie.
Proszę nagrać telefonem filmik, jak wykonujecie na instrumencie zadany przeze mnie
utwór. Można grać z pamięci lub z nut – nie ma to wpływu na ocenę. Ważne, żeby grać
płynnie i oczywiście odpowiednie dźwięki.
Myślę, że ta forma zaliczenia na ocenę gry na instrumencie będzie dla Was
komfortowa – w przypadku pomyłki można przecież nagrać nową wersję, a nawet kilka
wersji – do skutku, aż będziecie zadowoleni ze swojego wykonania. Potem wybierzcie
najlepsze nagranie i prześlijcie mi do oceny tylko jeden filmik.
Uwaga! Nie przesyłajcie mi, proszę kilku wersji nagrania – i tak sprawdzę i ocenię tylko
pierwszą.
Ważne! Na początku filmiku proszę się przedstawić do kamerki (imię, nazwisko i klasa).
Potem ustawcie telefon tak, aby podczas grania było widać instrument i Wasze dłonie.
Gracie utwór tylko jeden raz.
I już! Łatwe? Mam nadzieję, że tak  Życzę dobrej zabawy 
Filmik należy przesyłać do mnie przez Messengera do dnia 22.04.2020r.
Moja nazwa użytkownika na Messengerze to Anna Trajdos. Niestety nie zawsze wyświetla
się moje zdjęcie profilowe, chociaż jest dodane. Jeśli zdjęcie się nie pokaże to możecie mieć
kłopot z odnalezieniem właściwej Anny Trajdos, bo jest kilka osób o tym samym imieniu
i nazwisku. Zanim wyślecie filmik z nagraniem upewnijcie się, czy osoba, do której chcecie
wysłać swoją pracę to na pewno ja. W tym celu wyślijcie najpierw tylko pytanie:
W której szkole Pani uczy? Jeśli otrzymacie odpowiedź o treści: 13, to będzie znaczyło, że
piszecie do właściwej Anny Trajdos 
Jeśli ktoś będzie miał problem ze znalezieniem mnie na Messengerze, proszę o kontakt drogą
mailową – na pewno odpowiem 
Mój adres e-mail to: annatrajdos.sp13@gmail.com
Oczywiście uczniowie, którzy zaliczyli granie na instrumencie jeszcze w szkole, podczas
naszych ostatnich lekcji muzyki i otrzymali oceny – nie wykonują tej pracy.
Na koniec jeszcze jedna informacja – na platformie e-learningowej umieszczę w tym
tygodniu prace dodatkowe dla chętnych.
POZDRAWIAM WSZYSTKICH BARDZO SERDECZNIE I ŻYCZĘ
ZDROWYCH I RADOSNYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH
Anna Trajdos

