
Klasa VII  
Zadania wykonaj w dniach 11 - 15 maja 

TEMAT DO ZESZYTU: Operetka i musical. 

Witam Was bardzo serdecznie! 

- Zapraszam Was do piosenki na ten tydzień. To piosenka o marzeniach. Przeczytajcie tekst 
głośno i wyraźnie, a potem zaśpiewajcie  https://www.youtube.com/watch?v=-tmty6AktTg  
 
Zamknij oczy, pomyśl o tym, czego chcesz nim je otworzysz wszystko może spełnić się 
Zawsze bądź sobą mimo negatywnych fal 
szczęście jest już obok i nawet gdyby zawalił… się świat 
 
Ty się nie zmieniaj i spełniaj marzenia, bo nic do stracenia już nie masz o nie 
Na skrzydłach wiatru słońca promieniach wznoś się wysoko wyruszaj dziś w rejs 
 
Złap mnie za rękę razem po biegniemy tam 
Gdzie dzień wypełnia szczęście i możesz krzyczeć, ile się da 
 
Więc się nie zmieniaj więc się nie zmieniaj 
 
Poczuj to wszystko i swoim zmysłom wolność daj  
o ciebie należy przyszłość do ciebie dziś należy świat 
 
Więc się nie zmieniaj i spełniaj marzenia, bo nic do stracenia już nie masz o nie 
Na skrzydłach wiatru słońca promieniach wznoś się wysoko wyruszaj dziś w rejs 
 
Więc się nie zmieniaj więc się nie zmieniaj, więc się nie zmieniaj i spełniaj marzenia 
Bo nic do stracenia już nie masz o nie 
Na skrzydłach wiatru słońca promieniach wznoś się wysoko 
 
- Mam nadzieję, że śpiewaliście z przyjemnością, wykorzystując jak najlepiej swój głos. 
Najważniejsze w śpiewie jest to, aby nie krzyczeć! Wiedzą o ty najlepiej śpiewacy, którzy 
śpiewają na co dzień w operetce lub musicalu. 
- Te dwa gatunki muzyczne są w tematyce bardzo wesołe. Operetka pochodzi z Francji,                    
a musical z Ameryki. Oprócz śpiewu dużo w nich tańca i melodyjnej muzyki. 
- Aby zapamiętać najważniejsze wiadomości o tych gatunkach przeczytajcie informacje ze 
strony 120 i 122. Polecam też kilka fragmentów z operetek i musicali do oglądnięcia: 
musical https://www.youtube.com/watch?v=waTDxRZ93Qc 
operetka https://www.youtube.com/watch?v=dxrIfwHTQ9w 
 
 
Wpisz do zeszytu: 
1.Operetka to mała opera z wesołą akcja sceniczną i pogodnym zazwyczaj zakończeniem. 
2.Musical to amerykańska operetka, w którym gra aktorska jest ważniejsza od techniki 
wokalnej. 

POWODZENIA! POZDRAWIAM WAS GORĄCO!!! ♫♫♫  


