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Materiał podlegający ocenie

Wiedza o muzyce

Uczeń:
-wymienia tytuły popularnych piosenek turystycznych
-wymienia zespoły i artystów wykonujących piosenki turystyczne
-zna rodzaje artykulacji: frullato i pizzicato
-zna pojęcia –rondo, refren, kuplet
-zna schemat budowy ronda
-wie co to jest polichóralność
-zna pojęcia: trubadur, truwer, tabulatura
-potrafi opisać muzykę średniowiecza i renesansu

-wymienia twórców twórców renesansu
-definiuje różne elementy muzyczne
-charakteryzuje pieśni żołnierskie
-zna pieśni żołnierskie
-zna kolędy i pastorałki-definiuje je
-zna pojęcie pastisz muzyczny i podaje przykłady
-definiuje karnawał
-zna rolę i znaczenie tańca
-przedstawia rozwój tańca na przestrzeni historii
-przedstawia fakty z życia F. Chopina
-podaje tytuły utworów F. Chopina
-zna postać Oskara Kolberga
-zna pojęcia: etnograf, folklor, skansen

-zna pojęcia: operetka, rewia, musical-podaje twórców
-opisuje znaczenie muzyki filmie i reklamie
-zna twórców muzyki filmowej
-wymienia grupy instrumentów dętych
-zna pojęcia: ustnik, stroik, czara głosowa
-podaje przykłady dętych zespołów kameralnych
-zna pojęcia: fuga, polifonia, kanon
-przedstawia fakty z życia J. S. Bacha i A. Vivaldiego
-zna pojęcia: koncert solowy i szanty.

Śpiew

Uczeń śpiewa piosenki:
-Cza-cza na koniec lata
-Tue,tue barima

-Jak dobrze nam zdobywać góry
-Deszczowe rytmy
-Kukułeczka
-Na okrągło
-Potęga ciekawości
-Ballada o sennym bardzie
-Hej bystra woda
-Pieśń o przeszłości
-Szary mundur
-Pałacyk Michla
-Warszawo ma
-Sanitariuszka Małgorzatka
-Raz w roku

-Narodził się Jezus Chrystus
-Ty i ja i maj
-W karnawale
-Chopin w Paryżu
-Czerwone jabłuszko
-Śpiewam i tańczę
-Orkiestry dęte
-Zacznij od Bacha
-Kanon-piękna gama
-Cztery pory roku pana Vivaldiego
-Tyle słońca w całym mieście
-Po drodze szukam przyjaciela
-Gdzie ta keja

Działania twórcze

Uczeń:
-układa partyturę akompaniamentu rytmicznego
-odczytuje prosty zapis nutowy utworu ‘’Minirondo,,
-tworzy układ ruchowy do formy ronda
-poprawnie wykonuje triolę ósemkową
-rozpoznaje brzmienie muzyki dawnej
-śpiewa solo i gra pierwszy głos utworu
-śpiewa pieśni żołnierskie
-śpiewa kolędy i pastorałki
-tworzy partyturę rytmiczną do utworu „Mała samba”
-wykonuje podstawowe rytmy kujawiaka i oberka
-wykonuje kanon rytmiczny
-wykonuje taniec Belgijka

-wykonuje w grupie zadania związane z grą planszową

Gra na instrumencie

Uczeń:
-gra na flecie melodię piosenki „Lubię podróże”
-gra na flecie fragment Marsza Triumfalnego
-grana flecie wybrane pastorałki i kolędy
-gra na flecie fragment Etiudy Rewolucyjnej
-gra na flecie fragment piosenki Memory
-gra na flecie temat filmu Gwiezdne wojny
-gra na flecie fragment koncertu Vivaldiego
-gra na flecie melodię tańca Belgijka

Słuchanie muzyki

Uczeń zna utwory:
-G.Funlisch-Śmiejący się puzon
-V. Monti-Czardasz
-J. Strauss syn-Pizzicato polka
-V.A Mozart-Sonata fortepianowa C-dur
-G.Verdi-Aida
-Bogurodzica
-R.de Vaqueiras-Kalenda Maya
-O.di Lasso-madrygał Echo
-M. Gomółka-Kleszczmy rękoma
-Anonim Szewczyk
-F.Tymolski-Ostatni mazur

-F.Schubert-Marsz wojskowy
-Anonim-Idzie żołnierz borem lasem
-M.Zieliński-serce w plecaku
-K.Hofman-Pobudka Krakusów
-Czerwone Gitary-Dzień jeden w roku
-Kayah-Ding dong!
-Varius Manx –Hej ludzie idą święta
-God Rest Ye Merry Gentelmen-kolęda angielska
-J.S.Bach-Oratorium na Boże Narodzenie
-N.Leontowicz-Szczedrik
-G.Berthold-Duet kotów
-L.Anderson-Maszyna do pisania
-J.Haydn-Symfonia G-dur

-F.Chopin-Etiuda Rewolucyjna
-A.Dworak-Humoreska Ges-dur
-C.Saint-Saen-Karnawał zwierząt
-H.Wieniawski-Kujawiak a-moll
-G.Bacewicz-Oberek G-dur
-J.Offenbach-Galop piekielny
-I.Kalman-Graj cyganie
-A.L.Veber-Memory
-H.Mancini-Różowa pantera
-M.Musorgski-Obrazki z wystawy
-A.Vivaldi-Cztery pory roku

