Wymagania edukacyjne
Przedmiot: Zespół rytmiczny kl. I - VI
PSM I i II st. w Opolu
II etap edukacyjny
W zakresie edukacji muzycznej przedmiotu Zespół
rytmiczny uczennica w każdym roku szkolnym
w I semestrze:

• zna i stosuje różne rodzaje aktywności muzycznej:
• wykonuje w zespole rytmy i wzory, a dalej interpretacje
ruchowo – przestrzenne do muzyki
• realizuje, gestem oraz ruchem proste rytmy i wzory rytmiczne;
reaguje ruchem na puls rytmiczny i jego zmiany, zmiany tempa,
metrum i dynamiki
• rozróżnia wszystkie elementy dzieła muzycznego i notacji
muzycznej (wyraża ruchowo czas trwania wartości rytmicznych, nut
i pauz),
• aktywnie słucha muzyki i określa jej cechy: rozróżnia i wyraża
środkami pozamuzycznymi charakter emocjonalny muzyki,
rozpoznaje utwory wykonane: solo i zespołowo, na chór i orkiestrę;
orientuje się w rodzajach głosów ludzkich oraz w instrumentach
muzycznych, rozpoznaje różnorodne formy muzyczne – AB, ABA,
ABA1, formę ronda, wariacji, inwencji (wskazuje ruchem lub
gestem ich kolejne części);
• tworzy improwizacje ruchowe do muzyki,

w II semestrze:

• zna i stosuje różne rodzaje aktywności muzycznej:
• wykonuje w zespole rytmy i wzory, a dalej interpretacje
ruchowo – przestrzenne do muzyki
• realizuje, gestem oraz ruchem proste rytmy i wzory rytmiczne;
reaguje ruchem na puls rytmiczny i jego zmiany, zmiany tempa,
metrum i dynamiki
• rozróżnia wszystkie elementy dzieła muzycznego i notacji
muzycznej (wyraża ruchowo czas trwania wartości rytmicznych, nut
i pauz),
• aktywnie słucha muzyki i określa jej cechy: rozróżnia i wyraża
środkami pozamuzycznymi charakter emocjonalny muzyki,
rozpoznaje utwory wykonane: solo i zespołowo, na chór i orkiestrę;
orientuje się w rodzajach głosów ludzkich oraz w instrumentach
muzycznych, rozpoznaje różnorodne formy muzyczne – AB, ABA,
ABA1, formę ronda, wariacji, inwencji (wskazuje ruchem lub
gestem ich kolejne części);
• tworzy improwizacje ruchowe do muzyki,
• czynnie uczestniczy w interpretacjach ruchowych do muzyki
prowadzonych przez inną uczennicę, dyplomantkę bądź nauczyciela

