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IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA
MAIL SŁUŻBOWY
KLASA / CYKL
PRZEDMIOT

JOLANTA SOŁOWIEJ
wicedyrektor1@szkola-muz.olsztyn.pl
wokalistyka, klasy I - IV
8 grudnia 2020 r. (wtorek)
Zespół wokalny LIRA
Zakres materiału i ćwiczeń do realizacji:

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. Można skorzystać z rozgrzewki proponowanej na YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=SPa8KtJLW6o
Powtarzanie i utrwalanie utworów, ćwiczenie współbrzmień harmonicznych w dwugłosie z
nagraniem:
1) ukraińska pieśń „Siwa kukułeczka” – korzystać z nagrań dwóch pozostałych głosów
2) Kolęda - Betlejemskie pole śpi” (każdy musi mieć nagranie pozostałych dwóch głosów)
3) Czytanie a vista kolędy F.Nowowiejskiego – Noc cicha w śnie
Na zajęcia łączymy się w grupach:
17.45-18.10 – głosy męskie, 18.10 – 18.45 – soprany, 18.45 – 19.15 – alty

15 grudnia 2020 r. (wtorek)
Zakres materiału i ćwiczeń do realizacji:
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. Można skorzystać z rozgrzewki proponowanej na YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=SPa8KtJLW6o
Powtarzanie i utrwalanie utworów, ćwiczenie współbrzmień harmonicznych w dwugłosie z
nagraniem:
1) W.A. Mozart – Pożegnanie (La Partenza) - korzystać z nagrań dwóch pozostałych głosów i
akompaniamentu
2) ukraińska pieśń „Siwa kukułeczka” – korzystać z nagrań dwóch pozostałych głosów
3) Kolęda - Betlejemskie pole śpi”
4) F. Nowowiejski – Noc cicha w śnie
Na zajęcia łączymy się w grupach:
17.45-18.10 – głosy męskie, 18.10 – 18.45 – soprany, 18.45 – 19.15 – alty

22 grudnia 2020 r. (wtorek)
Zakres materiału i ćwiczeń do realizacji:
Zajęcia w godzinach 17.45 – 19.15 przeznaczone są na indywidualne poprawianie ocen za
realizację utworów. Uczniowie, którzy potrzebują indywidualnego spotkania umawiają się na
konkretną godzinę drogą mailową.

