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Janusz Ciepliński
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KLASA / CYKL

Zajęcia międzyklasowe
24.11 – 30.11.2020
Orkiestra Dęta SM I stopnia

PRZEDMIOT
Zakres materiału i ćwiczeń do realizacji:

Lekcja 24.XI.2020
1. W tym tygodniu rozpoczynamy pracę nad utworem:
„The Lion Sleeps Tonight”

Ćwiczenia i zadania podlegające ocenie
(wymagania)

We wtorek 24 listopada o godz. 15.30
zapraszam na zdalne spotkanie.
Połączymy się przy pomocy aplikacji
zoom.
Skorzystaj z linku poniżej

Nuty należy pobrać, korzystając z poniższego linku:
https://us02web.zoom.us/j/85376756537
https://drive.google.com/drive/folders/1MZMBxQSEF40YZbe_rSUiZwON42Os8Oh?fbclid=IwAR2zxL1
jW7Kc9kUe4sJVrXq8qt0F_A5M8vYeD_HvNa4zW2gKFxI4pcn5
mxI
2. Otwórz plik PDF o nazwie utworu. Znajdź swój instrument,
wydrukuj właściwą kartkę i zacznij ćwiczyć partię. Najpierw w
tempie 90. Zwróć uwagę na triole ćwierćnutowe w pierwszych
taktach.
Do piątku 27 listopada naucz się swojej partii w tempie MM.[100]
i prześlij nagranie mi nagranie audio (mp3) swojej umieszczając
je na dysku pod adresem jak wyżej , :
(wystarczy skopiować link i wpisać go w przeglądarkę. Otworzy
się wirtualny dysk. Wystarczy przenieść tam zapisany wcześniej
plik z Twoim nagraniem metodą : Upuść-Wklej.)
Zadanie podlega ocenie w dzienniku.

Meeting ID: 853 7675 6537
PSM Olsztyn Zajęcia Zdalne Orkiestra
Dęta SM I st.
24 Listopada 2020 g. 15:30
W razie kłopotów daj mi znać. Chętnie Ci
pomogę.
Mój telefon: 796480262
Janusz Ciepliński

Orkiestra Dęta SM II stopnia

PRZEDMIOT

Zakres materiału i ćwiczeń do realizacji:

Lekcja 24 XI 2020
1. Kontynuujemy pracę nad „Highlights from Carmen” G.Bizeta.

Ćwiczenia i zadania podlegające ocenie
(wymagania)

KOD II St. Olsztyn
Time: Nov 24, 2020 18:30 Warsaw

Proszę o dokonanie nagrań odcinka takty: 181-272. Allegro Vivo
Postaraj się zagrać całość bez przerw. W trakcie nagrań możesz
pominąć część pauz w swojej partii.
W razie wątpliwości, piszcie na wskazanego powyżej maila, za
pośrednictwem naszej grupie fb, lub dzwońcie.

Ostateczny termin przesłania nagrania:
piątek 30 listopada XI 2020.

24 listopada o godz. 18.30 zapraszam na spotkanie na zoom-ie na
naszą próbę on-line.

https://drive.google.com/drive/folders/1Eg
TqetjnzEqv4uhHr9rlUOqv45ejepjL?fbcli
d=IwAR0qAA2ZlBJELYaM0D0thvjtFrB
xxe9fXepcFDYopRCJZIhFcfafex_c8dU

Oto aktualny link do wirtualnej sali.
Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/84360457600
Meeting ID: 843 6045 7600
Powodzenia
Janusz Ciepliński, tel. 796 480 262

adres wirtualnego dysku na którym należy
zostawić nagranie:

Zadanie podlega ocenie wpisanej do
dziennika.

