
Data: 25.03.2020

Lekcja: Muzyka

Klasa VI: Powtarza i utrwala wiadomości na temat: okresu paryskiego w życiu i twórczości F. Chopina, 
polskich tańców narodowych : oberka i kujawiaka, etnografii i Oskara Kolberga . 

Klasa VII:  Realizuje temat 25. Proszę zapoznać się z piosenką pt. Wrażenia, nauczyć się pierwszej 
zwrotki i refrenu na pamięć ( będę póżniej pytać na stopnie ) . Następnie przeczytać tekst na str.133 :

26.03.2020

Lekcja: Muzyka

Klasa IV: Lekcja 23. "Muzyczne powitanie wiosny". Proszę o przeczytanie z podręcznika tekstu ze str. 
96-97 oraz zapoznanie się z piosenką "Wszystko kwitnie w koło" - pierwsza zwrotka i refren na 
pamięć. Piosenka w wykonaniu kultowej polskiej grupy rockowej Skaldowie dostępna w serwisie 
youtube: https://www.youtube.com/watch?v=YscYZl-nziY

Klasa V: Temat 21 Na ludową nutę.Narodowe tańce polskie: krakowiak. Przeczytajcie tekst na 106 i 
107 str. Zapoznajcie sie z piosenkąpt. Hej, na krakowskim rynku. Nauczcie się pierwszej zwrotki i 
refrenu na pamięć , będę potem pytać na stopnie. Piosenka z lekcji dostępna w serwisie youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=YedDkoTUx9w

Data: 01.04.2020

Lekcja: Muzyka

Klasa VI .: Tematem dzisiejszej lekcji są instrumenty dęte, ich podział brzmienie.  Wiadomości o nich  
znajdziecie w temacie 23 na str. 120 . Przeczytajcie uważnie tekst , a dowiecie się jak je dzielimy . 
Zaliczamy do nich także znany nam flet. Nauczcie sie dobrze zagrać gamę na waszym flecie, a może 
także jakąś prostą melodię .

Klasa VII.:  Dzisiaj zapoznamy się z postacią Stanisława Moniuszki, twórcy polskiej opery narodowej. 
Jest to temat 22 na str.118. Zapoznajcie się z piosenką pt, Prząśniczka , którą napisał St. Moniuszko, 
oraz jakie inne utwory komponował ten artysta.

Data: 08.04.2020

Lekcja: Muzyka

Klasa VI:  Podręcznik „Lekcja Muzyki 6” Temat 24. „Powietrzna Muzyka” 

Wymienić kilka dowolnych zespołów kameralnych i podać ich skład instrumentalny, umie 
scharakteryzować orkiestrę dętą.



Klasa VII: Temat – Balet i taniec klasyczny

Uczeń zna taniec klasyczny, uczeń wyjaśnia różnice pomiędzy tańcem klasycznym a współczesnym

02.04.2020

Lekcja: Muzyka

Klasa IV: Lekcja 24 „Wielkanoc” strona 99. Wymienia obyczaje Wielkanocne, zapoznaje się z 
Wielkanocną piosenką

Klasa V: Lekcja 22 „Folklor naszych sąsiadów. Folklor muzyczny krajów sąsiadujących z Polską” Uczeń 
poznaje folklor muzyczny Słowacji, Czech, Niemiec, Ukrainy i Rosji. Zapoznaje się z melodiami 
ludowymi z wybranych krajów.

09.04.2020 

Lekcja: Muzyka

Klasa IV: „Dzień Ziemi. Muzyka i ekologia. Piosenka Ekorock” Uczniowe zapoznają się z piosenką 
Ekorock w podręczniku na stronie 102, zapoznają się z świętem Dnia ziemi i ekologii (str. 103)


