
16.04.2020 

Klasa: 6B

 

Temat: Z dziejów muzyki – barok. Jan Sebastian Bach.  

 Podręcznik: lekcja 25 (s.142-147) 

1.Kilka razy posłuchaj piosenki Zacznij od Bacha - śledź tekst (podręcznik, s. 142–143). 
https://www.youtube.com/watch?v=rDQHzGpwQNk

Akompaniament do śpiewania https://www.youtube.com/watch?v=zoT_cWFh9bA

2. Posłuchaj utworu J.S. Bacha Badinerie i zapisz w zeszycie jakie instrumenty pojawiły 
się na nagraniu https://www.youtube.com/watch?v=Kl6R4Ui9blc&list=RD2zcTKhohtJg&index=11

3.Posłuchaj Toccaty i Fugi d- moll J.S.Bacha, zwróć uwagę na budowę instrumentu jakim 
są organy https://www.youtube.com/watch?v=Nnuq9PXbywA

4.Posłuchaj brzmienia klawesynu https://www.youtube.com/watch?v=KQiBIb_klT8

5.W zeszycie zapisz notatki na temat: 

- co to jest barok? 

- najważniejsze informacje na temat Jana Sebastiana Bacha (rozbudowana notatka)  

- co to jest klawesyn ? 

6. Zadanie obowiązkowe na ocenę: 

Nagraj na dyktafonie jak śpiewasz piosenkę „Zacznij od Bacha” (tekst s.142, 
akompaniament w punkcie 1). Puść podkład, który masz w linku i wykonaj dwie zwrotki i 
refren -  Termin odsyłania 23.04

Praca dodatkowa na ocenę

1. Przygotuj album lub prezentację o życiu i twórczości Jana Sebastiana Bacha. 

Bardzo proszę o uzupełnianie notatek. Jak już zauważyliście możecie otrzymać za nie 
plusy, które się kumulują i otrzymujecie wtedy ocenę. Plusy otrzymujecie za jakość i 
staranność wykonania notatek. Pięć plusów to piątka, gdyż jest to materiał podstawowy, 
szóstki można otrzymać za prace dodatkowe, które wam proponuję. Cały czas monitoruję, 
kto jest aktywny a kto nie i to będzie brane pod uwagę przy ocenie końcowej. Jeśli, ktoś 
ma problemy z odsyłaniem materiałów, ma problemy techniczne, nie ma dostępu do 
internetu, komputera proszę o taką informację. 
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Bardzo proszę odesłać (do 23.04. 2020) na maila: malgorzata.traczyk@onet.pl 
informację, iż wykonaliście polecenia z lekcji oraz zapisaliście i uzupełniliście w 
zeszycie podany materiał. Proszę odesłać zdjęcie z wykonaną pracą. Proszę się 
nie śpieszyć i na spokojnie zrealizować materiał. Kolejną lekcję mamy za 
tydzień. Życzę owocnej pracy.  
Jeśli ktoś ma możliwość drukowania, oczywiście może wydrukować materiał, 
uzupełnić go i wkleić do zeszytu. Materiał możecie uzupełnić też elektronicznie i go 
odesłać do sprawdzenia. 
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