1. UWAGA!!! PRACE DOMOWE WYSYŁAMY NA ADRES: muzyka.sp10@interia.pl
PRACĘ DOMOWĄ PROSZĘ WYSŁAĆ NA PODANY ADRES W FORMIE ZDJĘCIA
LUB SKANU.
WSZYSTKIE PRACE DOMOWE ORAZ ZADAWANY MATERIAŁ NALEŻY OPISAĆ
PODPISUJĄC PLIK KLASĄ I NUMEREM Z DZIENNIKA SZKOLNEGO. PRZYKŁAD:
VA NR1
2. PROSZĘ DOPISAĆ IMIĘ ORAZ PIERWSZĄ LITERĘ NAZWISKA UCZNIA

NA ZALEGŁOŚCI I AKTUALNĄ PRACĘ DOMOWĄ
CZEKAM DO CZWARTKU
14 MAJA 2020R.
TERMIN JEST OSTATECZNY.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MUZYKA: klasa 7a
TEMAT: WITAJ MAJOWA JUTRZENKO czyli co śpiewamy w maju i dlaczego?
Notatka do przepisania lub wydrukowania i wklejenia - zeszyt przedmiotowy:
Konstytucja
ustawa zasadnicza to zbiór najważniejszych praw obowiązujących w państwie. Konstytucja określa
podstawy funkcjonowania państwa, wyznacz kompetencje organów władzy, zawiera katalog praw
i obowiązków obywateli.
Mazur
polski taniec narodowy w metrum 3/4, utrzymany w żywym, skocznym tempie.
Mazurek
utwór stylizowany, łączący cechy mazura, oberka i kujawiaka, przeznaczony do wykonania na
instrumentach lub śpiewania.
Tańce narodowe
jest to zbiór tańców, które wywarły największy wpływ na historię kultury i tradycje muzyczne
w danym narodzie. Tańce te mają swoje źródło u tańców ludowych, jednak przez upływ czasu
przeobraziły się w tańce, które znacząco odbiegały od swoich ludowych pierwowzorów. Polskie
tańce narodowe to krakowiak, kujawiak, mazur, oberek i polonez.
Święto narodowe
święto państwowe, święto narodowe – to okres związany z historią państwa, jego tradycjami
i kulturą. W czasie obchodów świąt państwowych często organizowane są wiece, spotkania
z politykami, parady, uroczyste przemarsze służb mundurowych, apele i występy. Tego dnia może
kursować bezpłatna komunikacja miejska, a sklepy i instytucje mogą być wtedy nieczynne. Często
są to dni wolne od pracy i nauki.

Święto Konstytucji 3 Maja
polskie święto państwowe, obchodzone corocznie 3 maja z okazji uchwalenia Konstytucji 3 maja
1791 roku. Święto jest ustawowym dniem wolnym od pracy. Obchody tego święta zabronione były
przez wszystkich trzech zaborców. Święto Konstytucji 3 maja zostało ponownie uznane za święto
narodowe w 1919 roku. Później od 1946 ponownie zakazano świętowania, by ostatecznie w 1990
roku przywrócić je jako święto narodowe.

Święto Konstytucji 3 Maja
Jednym z najważniejszych polskich świąt narodowych jest Święto Konstytucji 3 Maja.

Konstytucja 3 Maja stała się
dokumentem, mającym szczególne
znaczenie dla Polaków. Miała ona
zapobiec nieuchronnemu upadkowi
Rzeczpospolitej Obojga Narodów.
Nad dokumentem pracowali między
innymi: Stanisław Małachowski,
Ignacy Potocki, Hugo Kołłątaj,
Stanisław Staszic, Stanisław August
Poniatowski oraz Scipione Piattoli.
Wprowadzić miała między innymi
zniesienie liberum veto, wolnej
elekcji oraz przywilejów dla drobnej
szlachty. Była ona pierwszą
konstytucją w Europie a drugą na
świecie.

ZAŚPIEWAJ PIEŚŃ WRAZ Z DZIEĆMI. PODAJĘ LINK:https://www.youtube.com/watch?v=a7YGg7ier80

PRACA DOMOWA: ODPOWIEDZ NA 4 PYTANIA DRUKOWANYMI LITERAMI:
1.W JAKIM METRUM UTRZYMANY JEST MAZUR?
………………………………………………………………………………………….
2.WYMIEŃ WSZYSTKIE POZNANE TAŃCE NARODOWE.
………………………………………………………………………………………….
3.CZY KONSTYTUCJA 3 MAJA BYŁA PIERWSZYM TEGO TYPU DOKUMENTEM
W EUROPIE?
………………………………………..

4.CECHY JAKICH TAŃCÓW NARODOWYCH ŁĄCZY W SOBIE MAZUREK?
……………………………………………………………………………………………..
Uwaga. Dokładnie zapoznaj się z materiałem powyższej lekcji.

