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Zakres materiału i ćwiczeń do realizacji:
Pamiętamy o rozśpiewaniu – ćwiczenia oddechowe, rozciągające, prawidłowa postawa ciała, luźna
szyja, ćwiczenia warg, języka, podniebienia miękkiego i budzące rezonatory. Proszę zwrócić uwagę
na barwę swojego głosu, na jego pozycję i okrągłość dźwięków. Powtarzanie i utrwalanie
utworów:
1) Kanon „Ze szczerego serca” - (2-głosowy, a capella) , utrwalanie pamięciowe, przyspieszanie
tempa kanonu, proszę zwrócić uwagę na prawidłową dykcję, dynamikę i frazowanie,
2) W.A. Mozart – Pożegnanie (La Partenza) - ćwiczenie partii głosowej z nagranym
akompaniamentem, nauczenie się na pamięć, przypominam o właściwej akcentacji i artykulacji w
muzyce klasycznej W.A.Mozarta
3) ukraińska pieśń „Siwa kukułeczka” – nauczenie się partii swojego głosu , tekstu drugiej zwrotki
4) nauczenie się 3gł. kanonu W.A.Mozarta „Halleluja”
Jeśli ktoś będzie miał problem z nauczeniem się melodii bądź wymowy tekstu czekam na
połączenie na Skype w godzinach zespołu:
17.45-18.15 – soprany, 18.15 – 18.45 – alty, 18.45 – 19.15 – głosy męskie.
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PRZEDMIOT
Pamiętamy o rozśpiewaniu – ćwiczenia oddechowe, rozciągające, prawidłowa postawa ciała, luźna
szyja, ćwiczenia warg, języka, podniebienia miękkiego i krtani, mormorando, wprawki na
samogłoskach otwartych, artykulacja legato. Proszę zwrócić uwagę na barwę swojego głosu, na
jego pozycję i okrągłość dźwięków. Powtarzanie i utrwalanie utworów:
1) ) Kanon „Ze szczerego serca” proszę o przygotowanie nagrania duetów i przesłanie ich do mnie
do dnia 06.XI. (piątek). (proszę korzystać z komunikatorów: Skype, WatsApp, elektroniczna poczta
służbowa). Uczniowie , którzy zaliczyli duety 20.X. już nie przysyłają nagrań.
2) W.A. Mozart – Pożegnanie (La Partenza) - proszę o przygotowanie nagrania tercetów z
akompaniamentem i przesłanie ich do mnie do dnia 06.XI. (piątek). (proszę korzystać z
komunikatorów: Skype, WatsApp, elektroniczna poczta służbowa).
3) ukraińska pieśń „Siwa kukułeczka” – zaliczenie swojej partii głosowej w trakcie zajęć na Skype
4) ćwiczenie kanonu W.A.Mozarta „Halleluja” – intonacja, pozycja głosu, właściwa akcentacja
03.XI. 2020 (wtorek) na zajęcia łączymy się w grupach:
17.45-18.15 – soprany, 18.15 – 18.45 – alty, 18.45 – 19.15 – głosy męskie.

