
 

 
 

30.03.2020  

Klasa: 6A 
  
Temat: Instrumenty dęte. Podział i brzmienie.  
 

Podręcznik: lekcja 23 s. 120-130 
 

1. Zapoznaj się z grupą instrumentów dętych drewnianych na podstawie informacji zawartych w 

podręczniku (s.120–124). 

2. Zapoznaj się z grupą instrumentów dętych blaszanych na podstawie informacji zamieszczonych 

w podręczniku (s.125–127). 

3. Zapisz w zeszycie temat lekcji oraz stwórz tabelkę i na podstawie wiadomości z książki, 

przyporządkuj odpowiednio instrumenty dęte drewniane, dęte blaszane oraz dęte miechowe.  

Dęte blaszane  Dęte drewniane  Dęte miechowe 

   

 

 

4. Posłuchaj na You tube brzmienia instrumentów:  

Dęte drewniane  

- flet poprzeczny - https://www.youtube.com/watch?v=is68rlOzEio 

- flet piccolo - https://www.youtube.com/watch?v=l-3tN-c6UwE 

-  klarnet - https://www.youtube.com/watch?v=9r5jiuQP-_M 

- obój - https://www.youtube.com/watch?v=lDBzOQschp0 

- fagot - https://www.youtube.com/watch?v=Hb_UTQsnFqA 

- saksofon - https://www.youtube.com/watch?v=R0KnU92ST-A 

 

Dęte blaszane  

- trąbka - https://www.youtube.com/watch?v=HWeC6_srMk8 

- puzon - https://www.youtube.com/watch?v=va2EjiLU4lY 

- Róg (waltornia) - https://www.youtube.com/watch?v=PwLbbHjak9s 
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Dęte miechowe  

- akordeon - 

https://www.youtube.com/watch?v=l2EQkui7uOc&list=RDEM3U5B401IfzwF5RjCn-

tsFQ&index=2 

- organy - https://www.youtube.com/watch?v=9kSWrvbZYlw 

 

ZADANIE DOMOWE  

Przerysuj do zeszytu trąbkę i nazwij jej poszczególne części oznaczone strzałką.  

 
 
Bardzo proszę odesłać (do 6.04. 2020) na maila: malgorzata.traczyk@onet.pl 
informację, iż wykonaliście polecenia z lekcji oraz zapisaliście i uzupełniliście w 
zeszycie podany materiał. Jeśli macie możliwość, proszę odesłać zdjęcie z 
wykonaną pracą. Proszę się nie śpieszyć i na spokojnie zrealizować materiał. 
Kolejną lekcję mamy za tydzień. Życzę owocnej pracy.  
 
 

DLA CHĘTNYCH  

Zadanie dodatkowe „Żywa” fletnia Pana - dla chętnych s. 129, udokumentowanie w postaci 

nagrania brzmienia na dyktafon + zdjęcie, lub film.  

Przygotuj osiem butelek po napojach (najlepiej takich samych). Następnie wlej do każdej z nich 

wodę w odpowiedniej ilości: najmniej do pierwszej, w kolejnej trochę więcej, a najwięcej do 

butelki ostatniej. Tak przygotowane naczynia będą piszczałkami waszej fletni.  
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Sprawdźcie jak brzmi zbudowany przez was instrument. Aby wydobyć dźwięk z danej butelki, 

dmuchnij w krawędź jej szyjki. Każda kolejna butelka powinna wydawać inny dźwięk. Na stronie 

https://www.musicca.com/pl/pianino masz wirtualne pianino, spróbuj nalać do butelek taką ilość 

wody aby w pierwszej butelce osiągnąć dźwięk C, w następnej D i kolejno E, F, G, A, H i wyższe 

C, czyli gamę C-dur.  

 
 
Jeśli ktoś ma możliwość drukowania, oczywiście może wydrukować materiał, 
uzupełnić go i wkleić do zeszytu. 
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