
Klasa 4 D. Lusa (2)

Przypominam tematy, które trzeba wykonać lub opracować. Termin do 8 kwietnia ( 4 tematy          z muzyki
i dwie gotowe prace z plastyki.  Wyślij je na adres mailowy: lusad@pokrzywnica.pl      ( np. zdjęcie
pracy, z zeszytu, scan itp.) Nie dotyczy to tematów tanecznych, które - mam nadzieję - uda się zaliczyć
praktycznie.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Muzyka Podaję 4 tematy praktyczne i 4 tematy teoretyczne. Uczeń w tygodniu wybiera 1 temat
teoretyczny lub jeden temat praktyczny i opracowuje go.
Temat praktyczny uczeń opracowuje/ utrwala na podstawie poznanych już kroków tanecznych,
inetrnetu, płyt DVD, literatury itp.
Temat teoretyczny uczeń opracowuje według podręcznika i sporządza notatki w zeszycie
tematycznym od przedmiotu muzyka.
Opracowane tematy będą oceniane jako praca ucznia na lekcji (nie jako praca domowa).
Ponadto proszę o codzienne ćwiczenia na flecie (poprawny dźwięk, gama) - co najmniej 5 minut dziennie
oraz proszę o utrwalanie nut na pięciolinii i wartości nut - 5 minut dziennie.
Tematy praktyczne:
Rytm i kroki do utworu Belgijka
Rytm i kroki do utworu Chocolate
Rytm i kroki poloneza
Rytm i kroki krakowiaka
Tematy teoretyczne
Wiosna tuż, tuż (str.85)
Cztery smyki (s.90)
Wiosenne tradycje (s.92)
Dźwiękami malowane (s.96)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Plastyka
Z dziejów przedmiotów użytecznych (s.66) Zapoznaj się z tematem i wykonaj pracę plastyczną podzieloną
czasowo na dwie lekcje. Temat pracy: Moje ulubione przedmioty codziennego użytku.
Lekcja 1. Wykonaj pracę ołówkiem.
Lekcja 2. Pomaluj powyższą pracę w dowolnej technice.
Wielkanoc w sztuce Wykonaj pracę o tematyce wielkanocnej w dowolnej technice, płaską lub
przestrzenną.
Lekcja 1 (w przypadku pracy płaskiej) Wykonaj pracę w ołówku.
Lekcja 2 Pomaluj/ ozdób powyższą pracę według własnego pomysłu.
Lekcja 1,2 Na pracę przestrzenną przeznaczone jest dwie godziny lekcyjne.
=====================================================================

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY dla chętnych uczniów
TEMAT PRACY: MOJA POSTAWA WOBEC KORONAWIRUSA
Technika i forma pracy: dowolna.

=============================================================================
UWAGA

Wszystkie podane tematy są obowiązkowe i będą oceniane jako praca ucznia na lekcji
(nie jako praca domowa)!!!


