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Temat: Warsztat muzyczny – utrwalenie wiadomości o muzyce okresu 

romantyzmu. 

Zadanie 1. 

Ułóż playlistę złożoną z Twoich ulubionych utworów  Fryderyka Chopina . 

Zadanie 2 

Odszukaj jak najwięcej informacji na temat innych niż Chopin i Moniuszko 

polskich kompozytorów romantycznych. Napisz krótką notatkę. 

Zadanie 3 

Zagraj w grę „Partytura Moniuszki,”  która znajduje się na stronie 

www.partyturamoniuszki.pl  

Zachęcam również do zapoznania się z muzycznymi grami online oraz 

aplikacjami na smartfon, które znajdziecie na stronie 

http://www.muzykotekaszkolna.pl/multimedia/gry-i-aplikacje/ .  

Szczególnie polecam: 

 Aplikację  „Orkiestrownik” -  to nowoczesny przewodnik po muzyce 

klasycznej w formie bezpłatnej aplikacji mobilnej. Krok po kroku 

wprowadza w świat orkiestry, pokazuje instrumentarium, muzyków, 

dyrygenta, próbę i koncert. 

 „Halka” – gra przedstawiająca historię opery Stanisława Moniuszki. 

 „Muzorys” – rysowanie muzyki za pomocą znaków graficznych 

 „Muzykotersi” - imitowanie dźwięków wydawanych przez instrumenty 

muzyczne za pomocą aparatu mowy. 

 „Beatboxowe rytmy” – tworzenie bitów. 

Zajrzyjcie również na stronę: 

 www.moniuszko200.pl – w zakładce „gry” znajdziecie „Śpiewnik 

domowy.”  Ciekawa gra z utworami Stanisława Moniuszki. 

Na tej samej stronie znajdziecie aplikację „Operalnia,” dzięki której 

poznacie  pierwszy teatr operowy, który mieści się w aplikacji! Zajrzyjcie 

http://www.partyturamoniuszki.pl/
http://www.muzykotekaszkolna.pl/multimedia/gry-i-aplikacje/
http://www.moniuszko200.pl/


do fascynującego świata opery, poznajcie tajniki przygotowywania 

spektaklu zza kulis! Czy wiesz, ile osób przygotowuje spektakl operowy? 

Czy wiesz, że w operze pracują nawet ślusarze, kwiaciarki, modystki, 

farbiarze czy tapicerzy? Podejrzysz wszystko, co dzieje się przed 

spektaklem i za kulisami podczas samego spektaklu – rozśpiewywanie się 

solistów, próby zespołów, montaż dekoracji, ustawianie światła czy 

wreszcie tancerzy przygotowujących się do wejścia i solistów 

schodzących ze sceny.  
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Temat: Od opery do baletu – utrwalenie wiadomości o widowiskach 

scenicznych. 

Zadanie 1  

Zagraj w grę „Halka” znajdującej się na stronie 

http://www.muzykotekaszkolna.pl/multimedia/gry-i-aplikacje/ .  

Zadanie 2 

Dowiedz się, gdzie w pobliżu Twojego miejsca zamieszkania można obejrzeć 

przedstawienie baletowe? 

Zadanie 3 

Odszukaj w dostępnych źródłach informacje dotyczące historii opowiedzianej w 

balecie „Jezioro łabędzie.”  
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