23.06.2020r. klasa VIa i VIb
Temat. Gorąca Grecja, deszczowa Anglia.
Witajcie. To już ostatnia lekcja w tym roku szkolnym. Dziękuję bardzo za
całoroczną współpracę, a w szczególności za okres zdalnej nauki. Na koniec
zapoznajcie się z informacjami o Grecji i Anglii.

Z Włoch przeprawiamy się statkiem do Grecji, kolebki kultury europejskiej. Nad stolicą tego
kraju, Atenami, góruje słynny Akropol, wzgórze z zachowanymi fragmentami świątyni
pochodzącej z V wieku przed naszą erą.



Akropol
Jeśli się tam znajdziesz, to po upalnym dniu warto wziąć udział w zabawie i zatańczyć
popularny w Grecji taniec sirtaki. Sirtaki jest tańczony w kole lub w szeregach. Tańczący
opierają ręce na ramionach sąsiadów i wykonują charakterystyczne kroki:
odstawienie prawej nogi w bok;



krok lewą nogą skrzyżowaną przed prawą, w prawą stronę;



odstawienie prawej nogi w bok;



krok lewą nogą skrzyżowaną z tyłu za prawą, w prawą stronę.

Sirtaki tańczy się na lekko ugiętych nogach, a taneczne koło sprawia wrażenie, jakby falowało.
Muzyka przyspiesza i dlatego w tańcu ważna jest płynność ruchów.
8. Spróbujcie zatańczyć sirtaki w klasie, w jednym dużym kole lub w kilku szeregach.

Kadry z filmu Grek Zorba
Żegnamy słoneczną część Europy i udajemy się w dłuższą drogę… Najpierw pociągiem, a
potem promem. Już domyślasz się, dokąd tym razem wyruszymy?

Piętrowy autobus przed brytyjskim parlamentem w Londynie

Georg Friedrich Händel (czytaj: fridrich hendel)
9. Zaśpiewajcie piosenkę Row your boat w kanonie najpierw w wolnym, a następnie w szybkim
tempie.
10. Spróbujcie, także w kanonie, zagrać ją na fletach

Row your boat (Płyń łódką swą) – plik muzyczny w załączniku
angielska melodia popularna (XIX wiek), słowa: autor nieznany, słowa polskie: Włodzimierz
Sołtysik





Row, row, row your boat,
gently down the stream,
merrily, merrily, merrily, merrily,
life is but a dream.
Płyń, płyń łódką swą
w dół strumienia, hen,
gdy ptaki wokoło śpiewają wesoło,
życie jest jak sen.
Na koniec udamy się pieszo na północ, gdzie na otwartej przestrzeni zieleni się Szkocja. I
tylko słychać wiatr, który gwiżdże, szumi, wyje… Czas rozpalić ognisko i przy jego przyjaznym
blasku zanucić pieśń pożegnalną.

Jedno z wielu szkockich jezior

Posłuchajcie tradycyjnej szkockiej melodii „Stare dobre czasy”
(plik muzyczny w załączniku).
Za oknami lato! Nareszcie trochę czasu na wypoczynek ale i wydarzenia artystyczne –
koncerty, festiwale... Może to będzie lato z muzyką? Poszukaj jej na wakacjach!

Życzę Wam super pogody i dużo wypoczynku w czasie wakacji.
Do zobaczenia we wrześniu, pozdrawiam G. Kowalski

