04.05.2020r. klasa Va i Vb
Temat: Głos w różnych barwach.
Podręcznik, strony 92 – 96.
Głos ludzki kryje w sobie wiele barw ( ciepłą, chropowatą, suchą, ostrą , miękką,
głęboką). Te cechy barwy głosu pozwalają nam rozpoznawać głosy znajomych
oraz odróżniać w muzyce różne rodzaje głosów.
Wysłuchajcie krótkich fragmentów utworów:
Arii Królowej Nocy W.A. Mozarta https://www.youtube.com/watch?v=YuBeBjqKSGQ
Arii Skołuby z opery Straszny dwór https://www.youtube.com/watch?v=ksHuyRBjpoA
Rozwiążcie supełki muzyczne ze strony 92 – będą to dwa rodzaje głosów
ludzkich, których przykładów wysłuchaliście: najwyższy sopran i najniższy bas.
Pomiędzy najwyższym , a najniższym głosem jest jeszcze alt i tenor.
Wysłuchajcie kolejnych dwóch utworów:
J.S. Bacha: arii Deposuit potentes z Magnificat https://www.youtube.com/watch?v=Kp1xxp3H5JY
arii Es ist vollbracht z Pasji według św. Jana https://www.youtube.com/watch?v=xEcVeHf0GJ0

Spróbujcie sami określić, który głos to alt, a który tenor.
Zapiszcie temat lekcji i pod tematem wypiszcie rodzaje ludzkich głosów w
kolejności od najwyższego do najniższego – jako pomoc niech Wam posłuży
rysunek.
Pasja, magnificat i oratorium – przeczytajcie informacje ze strony 92.
Przeczytajcie ze strony 95 – 96 tekst „Z wizytą na Kurpiach” ( zobaczcie na mapie,
gdzie rozciąga się ten region kulturowy).
Posłuchajcie „A ty matulu” https://www.youtube.com/watch?v=Z9Spm539fEc w wykonaniu
ludowej śpiewaczki z Kurpiów ( ten specyficzny rodzaj śpiewu jest typowy dla
muzyki ludowej i nosi nazwę głos biały).
W załączniku znajdziecie piosenkę „Rozkołysz pieśnią świat” – posłuchajcie i
spróbujcie zaśpiewać.
Zadanie dla wszystkich na ocenę!
Przygotuj krótką informację dotyczącą wybranej polskiej śpiewaczki lub
śpiewaka (4 - 6 zdań).
Przypominam, że zadania przesyłacie na adres grzesiek.k45@op.pl

Zadanie dla chętnych w formie pisemnej w zeszycie:
Odszukaj muzyczną nazwę w każdym zdaniu i zapisz ją obok.
Znajdź większy kamień - …………….
To Beata, która lubi lody - ……………
Ten orzeł frunie wysoko - ................
Bal trzeba rozpocząć uroczyście - .............
Kuba spędził wakacje nad morzem - ..............

Uwaga!!!
Osoby, które prześlą zadanie dla wszystkich i prawidłowo rozwiązane zadanie
dla chętnych, mogą liczyć na wyższą ocenę.
Powodzenia i do usłyszenia.

