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Jarecka Agata: "Wiolonczelowe
wierszowanki" Zeszyt 2.
Cena

50,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

3 dni

Numer katalogowy

2123

Kod EAN

ISMN 9790801578228

PKWiU

59.20.31.0

Producent

Jarecka Agata Barbara

Opis produktu
ISMN 979-0-801578-22-8
publikacja kolorowa
objętość 28str. + wkładki (kolorowanka, naklejki, dyplom, akompaniament fortepianu)
WIOLONCZELOWE WIERSZOWANKI Zeszyt 2, autorstwa Agaty Barbary Jareckiej jest kontynuacją pierwszego zbioru o
tym samym tytule. Łatwe utwory na wiolonczelę
napisane zostały w pierwszej pozycji i przeznaczone są dla dzieci w wieku 6–7 lat, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę
z muzyką. W zbiorze znajdują się skomponowane przeze mnie utwory na wiolonczelę solo, na dwie wiolonczele (do grania dla
ucznia wspólnie z nauczycielem) oraz na wiolonczelę z towarzyszeniem fortepianu. Podobnie jak poprzednio, każda melodia
opatrzona została tytułem oraz związana jest integralnie z krótkim, żartobliwym wierszykiem, który odkrywa przed dzieckiem
tajemnice bajkowej krainy muzyki. Kolejne utworki zawierają nowe zagadnienia techniczno-teoretyczne do realizacji na
instrumencie wg mojej autorskiej koncepcji.
Na końcu znajdziecie Państwo „Dodatek specjalny”, w którym zostały umieszczone utwory popularne, znane i śpiewane na co
dzień podczas różnych okazji
(„Happy birthday”, „Sto lat” i dwie kolędy: „Lulajże Jezuniu”, „Przybieżeli do Betlejem” oraz popularną melodię „Boogie
Woogie”).
Mam nadzieję, że zarówno melodyjki, jak i wierszyki mojego autorstwa, zachęcą wszystkich małych adeptów muzyki do
kontynuacji nauki gry na wiolonczeli
oraz dadzą im, ich rodzicom i pedagogom wiele satysfakcji. Życzę udanej zabawy! Agata Barbara Jarecka
Publikacja zawiera kolorowanki, nagrody w postaci naklejek, które uczeń przykleja przy każdym ćwiczeniu, które zagra
poprawnie, akompaniament fortepianu oraz dyplom ukończenia Zeszytu 2.

SPIS TREŚCI:
Wprowadzenie
Legenda
Parę słów do Początkujących Wiolonczelistów
Manewry wojskowe
Piosenka legato
Zbuntowana piosenka
Piłka i ptaszek
Wycieczka misia*
Rock and roll lalki
Biegi sprinterskie
Dyskoteka
Przedtakt
Wypadek
Chora myszka
Wesele komarów
Krakowiaczek kotka*
Krótki spacerek
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Straszna bajka
Bajka o dobrej królowej
Gamy i trójdźwięki
Gamy krzyżykowe
Gamy bemolowe
Gonitwa kotków*
Etiuda dwudźwiękowa
Bajkowa opowieść
Huśtawka*
Mazur bociana*
– DODATEK SPECJALNY –
Happy birthday
Sto lat
Lulajże Jezuniu (kolęda)
Przybieżeli do Betlejem (kolęda)
Boogie Woogie*
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