
Szanowni rodzice i kochani uczniowie  
 Na wstępie chcę Was serdecznie pozdrowić i przekazać Wam wyrazy mojej 
solidarności w tym trudnym dla nas wszystkich czasie. Wierzę, że przez mądre i 
roztropne zachowanie, Wasze, i Waszych bliskich, a także kierowanie się 
zasadami bezpieczeństwa, uda się nam wszystkim, szybko przejść przez 
trudności dzisiejszej rzeczywistości. Oby jak najszybciej wróciły czasy w miarę 
beztroskiego funkcjonowania.  
 Kierując się instrukcjami wydanymi przez Ministerstwo Edukacji 
przekazanych przez Starostwo Powiatowe w Płońsku na ręce naszego Pana 
Dyrektora i Szefa naszej placówki zapraszam Was do zapoznania się z kilkoma 
zagadnieniami, które chciałbym Wam przedstawić.  
 

DO DZIEŁA. 

!!!! Milenko, Mateuszu, Pawle, Danielu, Mateuszu i Jakubie !!!! 

 

27 marca 2020r.  

TEMAT: Skrzypce małe i duże > Poznajemy skład zespołów 

instrumentalnych 

 Przeczytaj uważnie poniższą treść zagadnień i spróbuj 

odpowiedzieć sobie na następujące pytania. Odpowiedzi krótkie  

i precyzyjne umieść obok lub pod pytaniem.  

1. Poniżej przedstawiono ilustrację, która pokazuje grupę 

instrumentów. Zastanów się, jaką cechę wspólną posiadają 

wszystkie instrumenty z obrazka. 

 



 

2. Spróbuj zapamiętać nazwy instrumentów strunowych 

przedstawionych na obrazku i nazwać je w następującej 

kolejności: 

 Od najmniejszego do największego 

 Od największego do najmniejszego 

 

3. Odtwórz na komputerze klikając w link wyszczególnione utwory 

przedstawiające brzmienie wybranych instrumentów. 

Zapamiętaj je. 

N. Paganini – Koncert skrzypcowy D-dur op 6 cz 1 (fragment) 

https://www.youtube.com/watch?v=IIEpn0DxzRE 

G. Bizet – Suita II z opery Carmen: Nocturn – skrzypce 

https://www.youtube.com/watch?v=VQRxb7je2Mo 

Andrzejewski – Burleska – skrzypce 

https://www.youtube.com/watch?v=9-V41g4Mq6k 

H.Berlioz – Harold w Italii op 16 – altówka 

https://www.youtube.com/watch?v=Q4NC4E5RXik 

https://www.youtube.com/watch?v=IIEpn0DxzRE
https://www.youtube.com/watch?v=VQRxb7je2Mo
https://www.youtube.com/watch?v=9-V41g4Mq6k
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C. Saint – Saens – Karnawał zwierząt: Łabędź – wiolonczela  

https://www.youtube.com/watch?v=RGwvFfE6qWc 

A. Dvorak – Koncert wiolonczelowy h-moll op 104  

https://www.youtube.com/watch?v=m4R2JfT8HBc 

C. Saint – Saens – Karnawał zwierząt: Słoń - kontrabas  

https://www.youtube.com/watch?v=f1nVDoCnsNk 

4. Który z instrumentów może zagrać najniższe dźwięki, a który 

najwyższe? 

5. Czego używamy do gry na strunach? 

6. Który z instrumentów chciałbyś usłyszeć najbardziej? 
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