
Muzyka - klasa 7a (tydzień 18 – 22.05.2020) 

 

 Niestety, do dnia dzisiejszego uczniowie nr 1, 8, 9, 13, 14 i 24 nie przesłali filmiku  

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

Jestem zmuszona postawić ocenę niedostateczną. 

Przypominam o naszej umowie – jedną ocenę w półroczu można poprawić, więc mam 

nadzieję, że ta jedynka będzie wkrótce poprawiona.  

Przypomnę, na czym polega zadanie: 

Nagraj telefonem filmik, jak wykonujesz na flecie melodię „Sto lat”. Można grać 

z pamięci lub z nut – nie ma to wpływu na ocenę. Ważne, żeby grać płynnie 

i oczywiście odpowiednie dźwięki (najlepiej najpierw podpisać sobie nuty nazwami 

literowymi – wtedy gra się łatwiej). 

Ważne! Na początku filmiku proszę się przedstawić do kamerki (imię, nazwisko i klasa). 
Potem trzeba ustawić telefon tak, aby było widać kto gra.  
Pracę prześlij przez Messengera lub mailem.  

Mój adres e-mail to: annatrajdos.sp13@gmail.com 

Jeśli wolisz zaliczać „na żywo” – możesz zagrać z włączoną kamerką podczas lekcji na 

Teams. 

 

 

 

 

 Uwaga, przypominam, że ucznnica o numerze 9 ma do wykonania zaległą pracę - proszę 

dokładnie przerysować do zeszytu nuty melodii „Sto lat” i czytelnie podpisać nuty 

nazwami literowymi.  

Następnie trzeba zrobić zdjęcie telefonem i wysłać do oceny przez  

e-mail lub przez Messengera. Mój adres e-mail to: annatrajdos.sp13@gmail.com 

Termin był do dnia 15 maja (patrz poprzednia lekcja), ale ciągle czekam...  

Uwaga! Jeśli masz problem z wysłaniem pracy, możesz zostawić zeszyt z zadaniem do 

oceny w szkole – na biurku u pani woźnej (z informacją, że prosisz o przekazanie go  

p. A. Trajdos) 

 

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

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

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

 

LEKCJA 

Drodzy Uczniowie, ta lekcja będzie przeprowadzona na platformie Teams.  

 

Temat: Zespoły kameralne – wokalne i instrumentalne. 

 

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

 

Do opracowania dla uczniów, którzy z przyczyn technicznych nie biorą udziału w zajęciach 

na platformie Teams: 

 

 
 



 
 

 
 

Poszukaj w Internecie odpowiedzi na pytania: 

 czym różni się duo od duetu i trio od tercetu? 

 co to jest kwintet, sekstet, nonet? 

 

Zapamiętaj: 

 


