
Muzyka - klasa 7a (tydzień 11. – 15.05.2020) 

 

 niestety, do dnia dzisiejszego sześć osób (nr 1, 8, 9, 13, 14, 24) nie przesłało mi filmiku 

z graniem na flecie melodii „Sto lat” (termin był do 22 kwietnia). Wciąż czekam... 

Ważne: na filmiku musi być widoczna twarz osoby grającej oraz dłonie i flet - 

w innym przypadku praca nie będzie oceniona! 

Jeśli praca nie dotrze do mnie do dnia 15 maja – będę zmuszona postawić ocenę niedostateczną.  

Instrukcja, w jaki sposób nagrać filmik i kontakt do mnie, są podane w Uaktualnieniu 

z dnia 8.04 – tę lekcję można znaleźć na stronie www szkoły w zakładce: 

Uczniowie/ARCHIWUM_Zagadnienia do samodzielnej pracy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 przypominam, że dla chętnych uczniów, na platformie e-learningowej są dodatkowe nuty do 

grania na flecie– prace należy przysyłać do dnia 22 maja. 

 

 Uwaga – praca dla uczennicy o numerze 9 – proszę bardzo dokładnie przerysować do zeszytu 

nuty melodii „Sto lat” i podpisać je nazwami literowymi. Następnie zrobić zdjęcie i wysłać do 

oceny do dnia 18 maja mailem lub przez Messengera. 

Instrukcja: Przerysuj ołówkiem do zeszytu zapis nutowy, zwracając uwagę na wszystkie szczegóły - 

ważna jest każda nuta i każdy znak (np. klucz wiolinowy, cyfry za kluczem, kreski taktowe pomiędzy 

niektórymi nutami, „daszki” nad nutami, to czy nuta jest zamalowana czy pusta 

w środku, krzyżyk, podwójna kreska taktowa na końcu utworu, itp.). Pamiętaj, że niezwykle ważne jest 

to czy nuta leży na linii czy na polu. Następnie podpisz nuty nazwami literowymi. 

Kontakt do mnie znajdziesz na stronie www szkoły w lekcji z dnia 8.04 w zakładce: 

Uczniowie/ARCHIWUM_Zagadnienia do samodzielnej pracy. 

 

Pozostali uczniowie wykonali tę pracę na ocenę podczas lekcji muzyki w szkole, jeszcze przed 

pandemią. 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LEKCJA 

Drodzy Uczniowie, ta lekcja będzie przeprowadzona na platformie Teams.  

Poniższe informacje są przeznaczone tylko dla uczniów, którzy z przyczyn technicznych nie biorą 

udziału w zajęciach na Teams. 

 

Temat: Utrwalenie wiadomości o instrumentach dętych blaszanych. 

 

Polecenie - utrwal informacje o instrumentach dętych blaszanych: 

 wymień, jakie instrumenty należą do tej grupy 

 który z tych instrumentów brzmi najwyżej, a który najniżej? 

 naucz się rozpoznawać instrumenty na zdjęciach. 
 


