
Klasa 4

Temat Dzień Ziemi

Witam was.

Dzisiaj będziemy się uczyć  piosenki  EKOROCK – podręcznik strona 102 -103

Przeczytaj tekst piosenki a następnie posłuchaj

https://www.youtube.com/watch?v=FU0OsdefkSE  do refrenu wykorzystaj własnoręcznie 
wykonany instrument

w zeszycie zapisz: Każdego roku w kwietniu obchodzimy Dzień Ziemi. Święto uświadamia 
nam, że mamy chronić naszą planetę przed zaśmiecaniem.  

Śpiewamy głośno i odważnie otwieramy szeroko buzię.

 

Klasa 5

TEMAT: Folklor naszych sąsiadów

Otwieramy podręczniki na stronie 111-118 przeczytaj tekst i uzupełnij polecenia następnie 
zrób zdjęcie i prześlij do mnie na Messenger sprawdzę i ocenię  ( ćwiczenia  przepisujemy
do zeszytu)

1. Uzupełnij podane zdania.

• Krótkie, wesołe piosenki rosyjskie to ____________________.

• Dawne niemieckie tańce kołowe wykonywane były przy akompaniamencie 
____________________, ____________________, ____________________ 
i ____________________.

• Popularnymi w Rosji tańcami są ____________________ i ____________________.

• Niemieccy muzycy ludowi grają między innymi na____________________ oraz 
____________________.

• Rosyjski instrument ludowy z pudłem rezonansowym i trzema strunami to 
____________________.

 

2. Określ, z których krajów pochodzą wymienione pieśni, tańce i instrumenty ludowe.

• polka – ____________________

• czastuszka – ____________________

• duma – ____________________

• lendler  – ____________________

• bandura – ____________________

• odzemek – ____________________

• bajan – ____________________

 

https://www.youtube.com/watch?v=FU0OsdefkSE


Klasa 6

 

Temat: Warsztat muzyczny – powtórzenie materiału

  Witam was gorąco. Dzisiaj będziemy uzupełniać  ćwiczenia  do tematu  Muzyczne 
widowiska . Otwórzcie podręczniki na stronie 106-111 a następnie uzupełnij 
ćwiczenia.  Uzupełnioną pracę przepisujemy  do zeszytu ocenię jak się  spotkamy

 

 
 

     Ćwiczenie. Podkreśl  tytuł operetek czerwoną kredką ,  zieloną kredką 
tytuły  musicali, a  przy tytułach rewii otocz pętlą

 

-Hrabina Marica                           - Orfeusz w piekle                      - Powrót wielkiego Szu

                           -  Upiór w operze                          - Disney Ice                         - 
Koty                    

  

2.       Ćwiczenie. Przy nazwisku każdego kompozytora zapisz tytuł jednego z napisanych 
przez niego utworów

- Janusz Stokłosa-…………………

 - Johann Strauss syn- ……………..

 - Jacques Offenbach -…………..

 

 

 

Klasa 7

Temat Folk i country

 

Podręcznik str 139

Proszę przeczytać notatkę

I napiszcie co to jest muzyka folk oraz country (s 146)

 

Następnie przeczytaj tekst piosenki  „Pędzą konie” (S 140) i zaśpiewaj milej zabawy.

Piosenka   https://www.youtube.com/watch?v=8x251mk4kjM

Karaoke   https://www.youtube.com/watch?v=k1CHQAna970

P.S. proszę wysłać zaległe zadania  bo nie mam ocen ( basiasliva1@wp.pl)  lub  zrobić zdjęcie i wysłać 
przez Messenger

mailto:basiasliva1@wp.pl
https://www.youtube.com/watch?v=k1CHQAna970
https://www.youtube.com/watch?v=8x251mk4kjM

