Kl. 5 –
Temat: Na majówkę. (zapisz w zeszycie) - Wykonaj do 17.05

1. Otwórz podręcznik na str. 140.
2. Wysłuchaj piosenki
https://www.youtube.com/watch?v=HDDgu3RVfA0
3. Pośpiewaj z karaoke: https://www.youtube.com/watch?v=4csOOqLnanU

4. Uzupełnij kartę pracy – wydrukuj i wklej uzupełnioną do zeszytu – jeśli nie masz
drukarki to rozwiąż bezpośrednio w pliku i prześlij na adres:
zdalna-pawsliwa@hotmail.com – podpisz od kogo zadanie i z jakiej klasy.
Powodzenia!

Karta pracy

Lekcja 27. Na majówkę
1. Rozwiąż rebus. Zapisz hasło w wyznaczonym miejscu, a następnie wyjaśnij jego znaczenie.

_________________________________________________________________________

2. Przyporządkuj przysłowia do podanych schematów rytmicznych. Pamiętaj, że każdej nucie
powinna odpowiadać jedna sylaba. Następnie wyrecytuj dwa wybrane teksty w odpowiednich
rytmach.

3. Ułóż we właściwej kolejności tornistry, na których umieszczono osiem pierwszych taktów
znanej piosenki Na majówkę. W tym celu wpisz w kratki cyfry od 1 do 8. (Jeśli nie znasz
piosenki, to poszukaj w internecie)

Kl. 5 –
Temat: O rodzinie w rytmie rock and rolla. Rock and roll . (zapisz w zeszycie) - Wykonaj do
24.05

1. Otwórz podręcznik na str. 144.
2. Wysłuchaj piosenki
https://www.youtube.com/watch?v=Xf1-AZhlS-Q

3. Przeczytaj informacje ze strony 145.
4. Przepisz do zeszytu definicję rock and roll’a ze „słowniczka muzycznego” S. 146
5. Uzupełnij kartę pracy – wydrukuj i wklej uzupełnioną do zeszytu – jeśli nie masz
drukarki to rozwiąż bezpośrednio w pliku i prześlij na adres:
zdalna-pawsliwa@hotmail.com – podpisz od kogo zadanie i z jakiej klasy.
Powodzenia!

Karta pracy

Lekcja 28. O rodzinie w rytmie rock and rolla
1. Zapisz nazwy kilku tańców towarzyskich.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2. Odgadnij hasła i wstaw je do krzyżówki. Litery z oznaczonych pól czytane kolejno utworzą
imię i nazwisko słynnego artysty. Odpowiedz, kim była ta osoba.
1. ... muzyki to między innymi: tempo,
dynamika, rytm.
2. Włoskie określenie tempa oznaczające
„prędko”.
3. Najpopularniejszy instrument smyczkowy.
4. Powtarzający się fragment piosenki.
5. Umożliwiają grę na fortepianie, pianinie,
klawesynie i organach.
6. Tekst prezentujący treść opery.
7. W młodości grał na nich Chopin.
Hasło: ___________________________________________________________________

Kl. 6 –
Temat: Warsztat muzyczny. (zapisz w zeszycie) - Wykonaj do 17.05

1. Przeczytaj informacje „to już wiemy” ze str. 152.
2. Uzupełnij kartę pracy – wydrukuj i wklej uzupełnioną do zeszytu – jeśli nie masz
drukarki to zapisz rozwiązania w Wordzie i prześlij na adres:
zdalna-pawsliwa@hotmail.com –podpisz od kogo zadanie i z jakiej klasy.
Powodzenia!

Kl. 6 –
Temat: Zaśpiewajmy, zagrajmy razem. (zapisz w zeszycie) - Wykonaj do 24.05

1. Posłuchaj utworu ze str. 156 –
https://www.youtube.com/watch?v=wChFEkCqt5s

2. Zaśpiewaj przy karaoke: https://www.youtube.com/watch?v=sTy7loms2js
3. Zagraj na flecie utwór ze str 158. (znany jako „Belgijka”)
Powodzenia!

Kl. 7 –
Temat: Jazz, czyli wielka improwizacja. (zapisz w zeszycie) - Wykonaj do 17.05

1. Zapoznaj się z treścią podręcznika (str. 146-148 i 150). Na podstawie tych wiadomości
uzupełnisz kartę pracy.
2. Posłuchaj utworu ze str. 146 – zapisz w zeszycie: Słuchamy:. …..
https://www.youtube.com/watch?v=V7TcxevMrIk

3. Posłuchaj utworu ze str. 147 – zapisz w zeszycie: Słuchamy:. …..
https://www.youtube.com/watch?v=P3vwu4bUs5M&pbjreload=10

4. Uzupełnij na koniec kartę pracy – wydrukuj i wklej uzupełnioną do zeszytu – jeśli nie
masz drukarki to zapisz rozwiązania w Wordzie i prześlij na adres:
zdalna-pawsliwa@hotmail.com –podpisz od kogo zadanie i z jakiej klasy.
Powodzenia!

Karta pracy

Jazz, czyli wielka improwizacja
1. Odszukaj wyrazy ukryte w diagramie. W tym celu rozpocznij od wyróżnionego pola
i odczytuj co drugą literę. Zapisz otrzymane hasło w wyznaczonym miejscu.
Hasło:
__________________________
__________________________
2. Uzupełnij zdania wyrazami z ramki w odpowiedniej formie.
combo, standard, wykonywanie, improwizować, jazzman

Muzycy jazzowi, czyli ____________________, tworzą niewielkie zespoły nazywane
_________________. Podczas koncertów często _________________, czyli wymyślają
muzykę w trakcie jej _______________. Czasem wykorzystują popularne melodie jazzowe
określane jako _________________.
2.

3. Rozwiąż krzyżówkę i wyjaśnij znaczenie otrzymanego hasła.
1.

Poziomo:
1. Płynny, kołyszący rytm w jazzie.
5. Nowy … – miejsce narodzin jazzu.
6. Muzyk jazzowy.
Pionowo:

3.

5.

2. Popularna melodia jazzowa.
3. Mały zespół jazzowy.
4. Tradycyjne pieśni czarnoskórych Amerykanów.

4.

5
4

1
6
7

6.

2

1
2
3
4
5
6
7
___________________________________________________________________________

4. Połącz imiona i nazwiska współczesnych polskich muzyków jazzowych z odpowiednimi
wyrazami. Skorzystaj z dostępnych źródeł informacji.
Leszek Możdżer •

• trąbka •

• Andrzej Jagodziński

Jan „Ptaszyn” Wróblewski •

• śpiew •

• Michał Urbaniak

Tomasz Stańko •

• fortepian •

• Adam Makowicz

Urszula Dudziak •

• skrzypce •

• Zbigniew Siefert [czyt.: zajfert]

Krzysztof „Komeda” Trzciński •

• saksofon •

• Ewa Bem

3

Kl. 7 –

Temat: Na estradzie. Pop, rock, muzyka rozrywkowa. (zapisz w zeszycie) - Wykonaj do
24.05

1. Zapoznaj się z treścią podręcznika (str. 151,153-155). Na podstawie tych wiadomości
uzupełnisz kartę pracy.
2. Posłuchaj utworu ze str. 153 – zapisz w zeszycie: Słuchamy:. …..
https://www.youtube.com/watch?v=5Z-ftscBjTQ

3. Posłuchaj utworu ze str. 154 – zapisz w zeszycie: Słuchamy:. …..
https://www.youtube.com/watch?v=jo505ZyaCbA

4. Przepisz do zeszytu 4 definicje ze słowniczka muzycznego str.155.
5. Uzupełnij na koniec kartę pracy – wydrukuj i wklej uzupełnioną do zeszytu – jeśli nie
masz drukarki to zapisz rozwiązania w Wordzie i prześlij na adres:
zdalna-pawsliwa@hotmail.com –podpisz od kogo zadanie i z jakiej klasy.
Powodzenia!

Karta pracy

Na estradzie – pop, rock, muzyka rozrywkowa
1. Uzupełnij podane zdania odpowiednimi wyrazami.

• __________ to styl muzyczny powstały w Ameryce na przełomie XIX i XX wieku.
• ____________________ polega na tworzeniu muzyki w trakcie jej wykonywania.
• Rock and roll należy do muzyki ____________________.
• Z ________________ wywodzą się liczne style muzyczne, miedzy innymi: rock, pop, disco.
2. Wymień trzy nazwiska polskich wokalistów rockowych oraz trzy nazwy zespołów
rockowych z naszego kraju.
• wokaliści: _______________________________________________________________
• zespoły: ________________________________________________________________
3. Rozwiąż krzyżówkę, wpisz otrzymane hasło.
1. Czesław ... – jeden z najbardziej znanych polskich muzyków rockowych, autor i wykonawca utworu Dziwny
jest ten świat.
2. … Hendrix – słynny amerykański gitarzysta.
3. … – styl muzyczny, którego przedstawicielem był miedzy innymi Michael Jackson.
4. Styl muzyczny kojarzący się z kultura hip-hopu.
5. Styl muzyki rozrywkowej wywodzący się z rock and rolla.
6. … Orlean – miasto uważane za kolebkę jazzu.
7. Muzyka taneczna wywodząca się z rock and rolla.
8. Muzyk jazzowy.
9. The … – brytyjski zespół, którego utwory są wybitnymi przykładami stylu rockowego.
10. Nazwisko piosenkarza uznawanego za króla muzyki pop.
11. Gatunek muzyczny powstały w Stanach Zjednoczonych na przełomie XIX i XX wieku.
12. Instrument dęty drewniany, używany w muzyce jazzowej.
2.

6.

1.

5.
3.

4.

8.

9.

10.

12.

7.
11.

Hasło: ________________________________________________________________

