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Klasa IV
Notatka do lekcji. Należy ją przepisać do zeszytu i zapamiętać te wiadomości.
Należy także wysłuchać podanych utworów muzycznych.
INSTRUMENTY DĘTE DREWNIANE
• Flet (poprzeczny) . Obecnie wytwarzany z metalu. Posiada otwór wlotowy z
boku (ustnik wargowy) i trzymany jest poprzecznie – stąd jego nazwa. Skala
fletu to trzy oktawy: c1-c4. Dźwięki fletu zapisane są w kluczu wiolinowym.
Flet jest instrumentem o dużych możliwościach technicznych.
Odmianą fletu jest flet pikolo, jego dźwięki brzmią o oktawę wyżej od zapisu.
ZADANIE. Na kanale Youtube należy wysłuchać : Jan Sebastian Bach –
Badinerie z Suity h-moll. Napisz, kto jest wykonawcą wysłuchanego przez
ciebie utworu.
• Klarnet. Instrument w kształcie rury drewnianej, rozszerzonej z jednej strony.
Posiada przy ustniku (w kształcie dzioba) - pojedynczy stroik oraz otwory i
system metalowych klap.
Jest instrumentem transponującym, w stroju B – to znaczy, że brzmi o sekundą
wielką niżej od zapisu. Utwory na klarnet zapisuje się w kluczu wiolinowym.
Odmianą klarnetu jest klarnet basowy. Dźwięki klarnetu basowego zapisane są
w kluczu basowym.
ZADANIE. Na kanale Youtube należy wysłuchać : Karol Kurpiński – Koncert
klarnetowy. Napisz, kto jest wykonawcą wysłuchanego utworu.
• Saksofon. Saksofony zostały skonstruowane w 1840 roku (w połowie
dziewiętnastego wieku). Tworzą rodzinę instrumentów: sopranowy, altowy,
tenorowy, barytonowy. Należą do instrumentów dętych drewnianych, choć
wykonane są z metalu. Przy ustniku posiadają pojedynczy stroik (podobnie jak
klarnet). Brzmienie saksofonów jest donośne i metaliczne. Saksofony są
instrumentami transponującymi.
ZADANIE. Na kanale Youtube należy obejżeć film: Saksofon – Instytut
Muzyki i Tańca. Jaki saksofon był prezentowany w filmie?
Na następnej lekcji – następne instrumenty dęte drewniane a potem SPRAWDZIAN !

KLASA VI
Pytania do filmu( Youtube) – Józef Elsner
1. W którym roku i gdzie urodził się Józef Elsner?
2. Gdzie kształcił się , który utwór skomponowany przez niego wykonany był
publicznie w czasach szkolnych?
3. Gdzie wyjeżdża w wieku 20 lat, kogo poznaje tam?
4. Z jaką działalnością Józefa Elsnera wiążą się miasta: Brno i Lwów?
5. Co zaproponował Elsnerowi Wojciech Bogusławski?
6. Podaj tytuły oper o tematyce historycznej Elsnera.
7. W którym roku przenosi się do Warszawy? Z jakiego powodu?
8. Kiedy otwiera szkoły muzyczne w Warszawie? Kto należał do jego sławnych
uczniów?
9. Jakie utwory napisał, wymień przynajmniej 6. Jaki utwór jest tłem muzycznym
w tym filmie?
10. Kiedy i gdzie umiera Józef Elsner? Jakie są jego zasługi dla muzyki polskiej?
Proszę przesłać do 7.o4.2020 odpowiedzi napisane własnoręcznie w zeszycie
podpisane swoim nazwiskiem – zdjęcie telefonem – w formie załącznika na
adres wysłany do WAS (libeghausen@gmail.com)

