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Uczeń:
*wymienia znane techniki wokalne
*wyjaśnia znaczenie terminów związanych z muzyką jedno
i wieloglosową
*omawia i wymienia niekonwencjonalne instrumenty
i mechanizmy grające
*wymienia znanych wirtuozów
*wymienia instrumenty elektryczne, elektroniczne , omawia ich działanie
*opowiada o życiu i twórczości L. van Beethovena
*charakteryzuje muzykę kameralną
*omawia aparat wykonawczy utworów
*wymienia przykłady zespołów kameralnych
*wymienia rodzaje orkiestr
*omawia formę wariacji
*wymienia polskich kompozytorów romantycznych
*wyjaśnia styl brillant
*wymienia utwory F. Chopina

Śpiew

*wymienia cechy poloneza
*wie, co to jest stylizacja, podaje przykłady
*wymienia utwory S. Moniuszki
*omawia formę opery
*omawia formę baletu
*wymienia tytuły najbardziej znanych baletów i ich twórców
*omawia najbardziej charakterystyczne zjawiska w muzyce XXw
*omawia charakterystyczne cechy muzyki folk i country
*wymienia rodzaje akompaniamentu
*omawia muzykę jazzową
*omawia zagadnienia dotyczące muzyki rozrywkowej
Uczeń śpiewa piosenki:
*Muza, muzyka
*Za górami, za lasami
*Maestro szkolnych nut
*Czterdzieści słów
*Idą leśni
*Alfabet w 2 głosie
*Oda do radości
*Cicha noc
*Niech Bóg dziś pokój ześle wam
*Zimowy cudny świat
*Rozkołysz pieśnią świat
*W orkiestrze
*Życzenie
*Pamięć w nas

Działania twórcze

Gra na instrumentach

*Prząśniczka
*Wrażenie
*Pędzą konie
*Szalony jazz
*Swingowy rytm
*To jest rock and roll
*Radość najpiękniejszych lat
*śpiewa scatem melodie
Uczeń:
*rozpoznaje omawiane style i rodzaje muzyki
*rozpoznaje utwory utrzymane w stylu galant
*rozpoznaje muzykę kameralną
*wykonuje scat
*wykonuje beatbox
*układa akompaniament do piosenki „Deszcz”
*tańczy krok poloneza i zna figury tego tańca
*realizuje ostinato rytmiczne do utworów
*wykonuje układ taneczny w stylu country
Uczeń:
*gra melodię „Za górami ,za lasami”
*gra kołysankę J. Brahmsa
*gra utwór „Plasir d’amour”
*gra refren piosenki „Słodkiego miłego życia”
*gra melodię piosenki „Deszcz jesienny”
*gra fragment „Eine kleine nachtmusic”

*gra „Odę do radości”
*gra kolędy
*gra „White Christmas” i „Joy to the world”
*gra temat i wariacje z utworu wariacje na temat „Ody do radości”
*gra Serenadę F. Schuberta
*gra fragment utworu „Wiosna” F. Chopina
*gra fragment utworu „Prząśniczka” F. Schuberta
*gra temat Odetty z baletu „Jezioro Łabędzie”
*gra piosenkę „Wrażenia”
*gra piosenkę „Hej, Zuzanna”
*gra melodię „Jericho”

