
Muzyka, plastyka klasy: 4,5,7 

Muzyka kl.4 

Temat: Warsztat muzyczny. Utrwalamy piosenkę ,,Wszystko kwitnie 
wkoło”. P.s.96 

- Odsłuchaj na YouTube nagrania piosenki ,,Wszystko kwitnie wkoło (Wiosna)” 
w wykonaniu zespołu ,,Skaldowie”. Utrwal melodię i słowa piosenki. 
Zaśpiewasz ją na ocenę. 

- Poszukaj informacji dotyczących tradycji chodzenia z gaikiem. Sporządź w 
zeszycie krótką notatkę. 

Temat: Wielkanoc. Tradycje wielkanocne: zwyczaje i obrzędy. 

-podręcznik  lekcja 24 

- zapoznaj się z informacją w podręczniku, 

- odsłuchaj nagranie piosenki ,, Wielkanocna piosenka”- tekst strona 100 w 
podręczniku, 

- odszukaj w dostępnych Ci źródłach informacji o takich zwyczajach 
wielkanocnych, jak: barabanienie, emaus, kurek dyngusowy, walatka. Zapisz 
krótko w zeszycie. 

 

Plastyka klasa 4 

 

Temat: Tworzę przez cały rok. Dekoracje wiosenne i świąteczne. 

- Wykonaj, wzorując się na prezentowanych na lekcji lub wykonaj według 
własnej inwencji twórczej trzy wiosenne kwiatki. Uwaga: osoby, które 
wykonały wielkanocne palmy konkursowe są zwolnione z tego zadania. 

- W przyszłym tygodniu wykonujemy witraż wiosenny lub wielkanocny (kwiat, 
kurczak, zając, pisanka do wyboru). Inspiracji możecie  poszukać w Internecie 
ale mile widziane własne pomysły. 

 

 

 

 



Muzyka klasa 5. 

Temat: Muzyka źródeł. 

- Zapoznaj się z informacjami w podręczniku s. 119-123, 

- wypisz do zeszytu nazwy najstarszych instrumentów muzycznych, które 
towarzyszyły człowiekowi od najdawniejszych czasów. 

- przypomnij sobie układ choreograficzny do piosenki ,,Waka, waka” Shakiry 
(tańczyliśmy go w klasie III). 

Przypominam o uzupełnieniu kart pracy do lekcji 22- folklor naszych sąsiadów. 
Będę oceniała ich wykonanie. 

Temat: Przygotowujemy zabawę.  

-Przygotuj się do przeprowadzenia zabawy - Projekt ,,Jaskina” według instrukcji 
zawartej w podręczniku s. 123. 

-Odsłuchaj piosenkę ,,Nie martw się – Hakuna Matata” na JOUTUBE. 
Zapamiętaj refren. 

 

Muzyka klasa 7. 

Temat: Stanisław Moniuszko i opera. 

-Zapoznaj się z informacjami w podręczniku s. 118-122. 

- Sporządź krótką notatkę na temat życia i twórczości Moniuszki z 
uwzględnieniem tytułów najsłynniejszych jego oper. Zapamiętaj ich nazwy! 

-Odsłuchaj nagranie ,,Prząśniczki” w wykonaniu Ireny Santor. Naucz się słów 
na pamięć. Pamiętaj o słowniczku wyrazów niezrozumiałych - są na stronie 118. 

Temat: Balet i taniec klasyczny. 

- zapoznaj się z tematyką lekcji –strona 123-127. 

- odpowiedz w zeszycie na pytania: 

1. Czym jest balet? 

2. Na czym polega taniec klasyczny? 

3. Jakie elementy łączy w sobie taniec współczesny? 

- odsłuchaj na JOUTUBE:  Uwerturę do baletu ,,Jezioro łabędzie” i Taniec 
Wieszczki Cukrowej z baletu: ,,Dziadek do orzechów”. Życzę miłego odbioru. 


