Wymagania Edukacyjne, Sposoby Sprawdzania Osiągnięć i Kryteria Oceniania z Przedmiotu
CHÓR
Elementy wiedzy przedmiotowej wchodzące w zakres treści nauczania, podlegające ocenie:
Treści nauczania
1. Rozwijanie ogólnej muzykalności i poczucia estetyki oraz wrażliwości na jakość i barwę dźwięku.
2. Rozwijanie umiejętności pracy w zespole.
3. Kształtowanie dyscypliny artystycznej oraz poczucia odpowiedzialności.
4. Rozszerzanie znajomości repertuaru chóralnego.
5. Nauczanie prawidłowego śpiewu wraz z ćwiczeniami oddechowymi i emisyjnymi.
Kształcenie umiejętności:
prawidłowej emisji głosu i oddechu
różnicowania dynamicznego w utworze
podporządkowania się ruchom dyrygenta
reagowania na zmiany artykulacyjne, dynamiczne i agogiczne w utworze
słyszenia harmonicznego w zespole wokalnym
prawidłowej reakcji na intonację w śpiewie chóralnym
pracy w zespole
emocjonalnej realizacji utworu
kontroli jakości dźwięku
wrażliwości na barwę dźwięku
Ocenie podlega:
1. Obecność ucznia na zajęciach
2. Aktywność ucznia na zajęciach
3. Stopień opanowania materiału zawartego w programie nauczania
Zaliczenie przedmiotu za okres semestru odbywa się na podstawie obecności ucznia na zajęciach (uczeń jest nieklasyfikowany,
jeśli posiada powyżej 50% nieobecności), oceny aktywności podczas zajęć, ocen cząstkowych obejmujących ocenę wykonania
prac indywidualnych i zbiorowych.
Oceny cząstkowe wystawione będą na podstawie indywidualnych przesłuchań z utworów, pracy na poszczególnych lekcjach.
Uczeń nieobecny na zajęciach ma obowiązek w ciągu tygodnia uzupełnić braki. Uczeń może poprawić niesatysfakcjonującą ocenę
z przesłuchań w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.
Kryteria oceniania:
Ocenę celującą otrzymuje uczeń który:
posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i
twórczo rozwija własne uzdolnienia,
biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami podczas wykonywania utworu, bezbłędnie frazuje, śpiewa czysto
intonacyjnie, prawidłowo emisyjnie.
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie,
sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami,
Zna wszystkie przerabiane utwory muzyczne, śpiewa czysto intonacyjnie, prawidłowo frazuje,
Angażuje się w życie zespołu
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
opanował wiadomości i umiejętności w zakresie pozwalającym na rozumienie większości relacji między elementami
wiedzy z danego przedmiotu nauczania,
zna przerabiane utwory, poprawnie frazuje, nie występują większe uchybienia w intonacji
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym postępy w dalszym uczeniu się tego przedmiotu
zna większość utworów opracowywanych podczas zajęć, ma problemy z intonacją, nie angażuje się w życie zespołu
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
w ograniczonym zakresie opanował podstawowe wiadomości i umiejętności,
opracowywane utwory zna częściowo, nie potrafi zachować frazy, śpiewa nieczysto
nie angażuje się w życie zespołu
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania
przedmiotu w danej klasie, a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu,
nie zna utworów opracowywanych podczas zajęć, nie potrafi zaśpiewać swoich melodii
nie angażuje się w życie zespołu
Szczegółowe wymagania edukacyjne, sposoby sprawdzania osiągnięć i kryteria oceniania znajdują się
w dokumentacji szkolnej zamieszczonej na stronie internetowej szkoły, w PSO, WSO, a także w Programie Nauczania
Przedmiotu Chór
Rodzice/Opiekunowie podpisują oświadczenia o zapoznaniu się z powyższymi informacjami
(oświadczenie dostępne u nauczyciela przedmiotu lub w dokumentacji szkolnej).
Zapoznał(a)em się z wymogami edukacyjnymi i kryteriami oceniania
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