
26.05.2020r.    klasa  VIa  i VIb  

Temat: Zaproszenie na koncert. Etykieta melomana.  

Podręcznik, strony 113 – 115.  

Przeczytajcie cały tekst ze strony 113 i na podstawie przeczytanych informacji 

wykonajcie zadanie w zeszycie pod tematem lekcji w formie notatki, wybierając 

tylko właściwe zachowania (elementy koncertowej etykiety), np.: Wybierając się 

na koncert muzyki klasycznej ubieramy się elegancko.                                                 

Do Sali koncertowej … itd. 

a) Wybierając się na koncert muzyki klasycznej: 
– ubieramy się elegancko 
– nie zmieniamy ubrania po całodziennym pobycie w szkole 
– zmieniamy tylko górną część ubrania. 
b) Do sali koncertowej: 
– przybywamy kilkanaście minut przed rozpoczęciem koncertu 
– przechodzimy na swoje miejsce przepychając się pomiędzy rzędami 
– pomiędzy rzędami przechodzimy przodem do innych osób 
– wstając z krzesła, umożliwiamy innym dotarcie do swojego miejsca na widowni. 
c) Podczas koncertu muzyki klasycznej możemy: 
– opuścić salę koncertową w wygodnym dla nas momencie 
– wejść do sali koncertowej tylko w przerwie pomiędzy utworami 
– rozmawiać ze znajomymi 
– żuć gumę 
– nagradzać artystów brawami w momencie, gdy podoba nam się jakiś fragment utworu 
– klaskać po zakończeniu utworu. 
d) Po koncercie należy: 
– jak najszybciej opuścić salę koncertową, zanim wykonawcy zejdą ze sceny 
– zadbać o komfort innych melomanów.                                                                              

Przeczytajcie informacje o wybranych salach koncertowych i filharmoniach                 

w Polsce (strona 114).  

Zadanie pisemne dla wszystkich!  

Proszę przygotować projekt koncertu (według wzoru ze strony 115), 
składającego się z 3 utworów muzyki poważnej, np.:                                                   
Leszek Możdżer, Sanctus – utwór pochodzi z albumu Piano, na którym znalazło się jeszcze 
kilkanaście innych utworów z elementami improwizacji wykonywanych na fortepianie. 
Uczniowie mają tu okazję spotkania z oryginalnym stylem muzycznym Możdżera. 
Ciekawostką jest to, że utwory zamieszczone na tej płycie nie były pierwotnie przeznaczone 
do publikacji i sprzedaży. To miała być rejestracja gry i improwizacji muzyka. 
Itd.. 



Będę prosił we wtorek kilka osób o przesłanie zadań pisemnych z dzisiejszej lekcji na adres 
grzesiek.k45@op.pl  
 

UWAGA!!!  
Do przesłania są dwa zadania: poprawnie wybrane właściwe zachowania 
podczas koncertu i projekt koncertu. Proszę czytać dokładnie polecenia , co 
macie przesyłać.  
Proszę utrwalić piosenkę „Funiculi, funicula”  
Do usłyszenia  
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