
Terminarz dla nauczycieli sekcji instrumentów dętych i perkusji 

na I semestr 2019/2020 

 
I Eliminacje do Koncertu Ogólnoszkolnego z okazji 200 rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki     

       - 24 października 2019 (czwartek) ul. Szpitalna 5/7 s. 108 

    Zgłoszenia do 21.10.2019 r. (poniedziałek) 

 II Koncert Ogólnoszkolny z okazji 200 rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki w Filharmoni Łódzkiej     

      - 31 października 2019 r. (czwartek) ul. Narutowicza 20/22 

Próby akustyczne w Filharmonii Łódzkiej 30.10.2019 r. (środa) godz. 16:00 - 20:00        III 

Przesłuchanie półroczne uczniów kl. II-V c. 6-letniego oraz kl. II-III c. 4-letniego.                     

     - 09 grudnia 2019 r. (poniedziałek) - klarnet (wszystkie filie) ul. Szpitalna 5/7 s. 108 

     - 17 grudnia 2019 r. (wtorek) – instrumenty dęte blaszane ul. Szpitalna 5/7 s. 108  

     - 18 grudnia 2019 r. (środa) – flet (wszystkie filie) ul. Szpitalna 5/7 s. 108 

     - 19 grudnia 2019 r. (czwartek) - perkusja ul. Szpitalna 5/7 s. perkusyjna 

Program:  

                   1) Instrumenty dęte drewniane i blaszane 

                      a) kl. II-III cykl 6-letni                         

                       - gama majorowa i pasaż (wybrana przez ucznia) 

                       -  ćwiczenie lub etiuda 

                       - utwór z akompaniamentem 

                       ( jeden utwór do wykonania z pamięci ) 

                      b) kl.  IV-V cykl 6-letni oraz kl. II-III cykl 4- letni 

 - 2 gamy: majorowa i minorowa harmoniczna, pasaże (wybrane przez ucznia)    od kl. IV c. 6 

l. i kl. III c. 4 l. obowiązkowo tercje w majorze i gama minorowa melodyczna  

                        -  etiuda  

                        - utwór z akompaniamentem 

                          ( jeden utwór do wykonania z pamięci) 

Uczniowie kl. V cyklu 6- letniego i kl. III cyklu 4- letniego do zaliczenia czytanie a vista. 

                      2) Instrumenty perkusyjne 

                         a) kl. II-III cykl 6-letni i kl. II cykl 4-letni 

                             ksylofon - gama majorowa, pasaż 

                                            - ćwiczenie, etiuda lub utwór z akompaniamentem  

                             werbel    -  ćwiczenie 

a) kl. IV-V cykl 6- letni i kl. III cykl 4- letni 

ksylofon - 2 gamy: majorowa ( obowiązkowo tercje ) i minorowa  

            harmoniczna i melodyczna, pasaże 

          - etiuda 

wibrafon – utwór z akompaniamentem ( z pamięci ) 

werbel – ćwiczenie 

 kotły – ćwiczenie 

Uczniowie kl. V cyklu 6- letniego i kl. III cyklu 4- letniego do zaliczenia czytanie a vista.         

 IV Przesłuchanie techniczne dla uczniów kl. VI c. 6-letniego i kl. IV c. 4-letniego 

          - 16 grudnia 2019 (poniedziałek) ul. Szpitalna 5/7 sala 108   

           Program: 

           - gamy majorowe (obowiązkowo tercje) i minorowe harmoniczne i melodyczne,    pasaże do 4 

znaków przykluczowych - wybierane przez komisję 

          -  etiuda  

          - utwór z akompaniamentem fortepianu  

Jedna z w/w pozycji do wykonania z pamięci     
 

 


