UWAGA! Lekcje zadane na czwartek i piątek (9 i 10 kwietnia) należy przełożyć na po
świętach (16, 17) ze względu na wiosenną przerwę świąteczną (od 9 do 14 kwietnia).
https://www.gov.pl/web/edukacja/wiosenna-przerwa-swiateczna-2020-r

Kl. 5 –
Temat: Folklor naszych sąsiadów. (zapisz w zeszycie) - Wykonaj do 03.04 (temat na 2 tygodnie)

1. Zapoznaj się z treścią podręcznika (str. 111-113).
2. Wysłuchaj słowackiej pieśni ludowej „Tańcuj, tańcuj”
https://www.youtube.com/watch?v=UZP2yOKnUzE
3. Naucz się śpiewać tę pieśń po polsku (str.113) i po słowacku (wystarczy 1 zwrotka).
Pomoże ci w tym karaoke - https://www.youtube.com/watch?v=aiIN3fm1ruY
4. Zapoznaj się z treścią podręcznika (str. 114-118).
5. Naucz się grać melodię ukraińskiej pieśni ludowej Oszukałaś, okłamałaś (podręcznik,
s. 114, ćwiczenie 1.) - zadanie to będzie oceniane po powrocie do szkoły!
6. Wykonaj ćwiczenie „Na złotą nutę” (podręcznik, s. 115).
7. Uzupełnij na koniec 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.

Karta pracy

Lekcja 22. Folklor naszych sąsiadów
1. Podkreśl nazwy polskich tańców narodowych, do których nawiązują mazurki
skomponowane przez Chopina. (powtórka z wcześniejszego tematu)

2. Uzupełnij diagram nazwami niemieckich, czeskich, słowackich, rosyjskich i ukraińskich
tańców ludowych poznanych na lekcji.

3. Podaj nazwę tańca ludowego, który wykonywany jest zarówno w Rosji, jak i na Ukrainie.
________________________________________
4. 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
____________________.
5. Określ, z których krajów pochodzą wymienione pieśni, tańce i instrumenty ludowe.
• polka – ____________________
• czastuszka – ____________________
• duma – ____________________
• lendler – ____________________
• bandura – ____________________
• odzemek – ____________________
• bajan – ____________________

Kl. 5 –
Temat: Muzyka źródeł. Jak muzykowano w prehistorii. (zapisz w zeszycie) - Wykonaj do
10.04

1. Zapoznaj się z treścią podręcznika (str. 119-123).
2. Wysłuchaj piosenki „Prośba o pomyślny dzień”
https://www.youtube.com/watch?v=cNoOxbJnS_s
3. Naucz się śpiewać tę piosenkę. Pomoże ci w tym karaoke https://www.youtube.com/watch?v=a3eROkXLdlE
4. Uzupełnij na koniec 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.

Karta pracy

Lekcja 23. Muzyka źródeł
1. Dobierz rytmy do poszczególnych zdań. W tym celu wpisz cyfry od 1 do 3 w kratki przy
zapisach nutowych. Następnie każde zdanie wypowiedz zgodnie z wybranym rytmem.
Jednocześnie zagraj akompaniament rytmiczny na bębenku.
1. Witaj, dniu, piękny dniu!
2. Uga buga jubi dubi du!
3. Dziś chyba będzie padał deszcz.

Kl. 6 –
Temat: Z muzyką w tle. (zapisz w zeszycie) - Wykonaj do 27.03

8. Zapoznaj się z treścią podręcznika (str. 112-115).
9. Wysłuchaj tematu z filmu „Gwiezdne wojny” https://www.youtube.com/watch?v=_D0ZQPqeJkk

10. Przypomnienie - Naucz się grać melodię „Memory”(podręcznik, s. 109) - zadanie to
będzie oceniane po powrocie do szkoły!
11. 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.

Kl. 6 –
Temat: Warsztat muzyczny. (zapisz w zeszycie) - Wykonaj do 03.04

1. Zapoznaj się z treścią podręcznika (str. 116-117).
2. Wykonaj zadania warsztatowe nr 1 i 2.
3. 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.

Kl. 6 –
Temat: Instrumenty dęte. (zapisz w zeszycie) - Wykonaj do 10.04

1. Zapoznaj się z treścią podręcznika (str. 120-128).
2. Na poprawę humoru obejrzyj film https://www.youtube.com/watch?v=RXHxtLhVADs
3. 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.

Kl. 7 –
Temat: Polonez. Opracowanie artystyczne muzyki ludowej. (zapisz w zeszycie) - Wykonaj
do 27.03

12. Zapoznaj się z treścią podręcznika (str. 115-117).
13. Wysłuchaj poloneza „Pamięć w nas” - https://www.youtube.com/watch?v=42CAIBIIIKQ

14.Zaśpiewaj razem z nagraniem. (str. 114)
15. Przypomnienie - Naucz się grać ostatnio zadaną melodię na flet prosty - zadanie to
będzie oceniane po powrocie do szkoły!
16. Na podstawie tekstu ze str. 116 zapisz w zeszycie notatkę – co to jest stylizacja.
17. Wysłuchaj znanych polonezów: 1: https://www.youtube.com/watch?v=_rB-VBCNUdE
2: https://www.youtube.com/watch?v=h8LFJ6So_ss 3:
https://www.youtube.com/watch?v=qE44MVA79-A
18. Zapisz w zeszycie tytuły i kompozytorów wysłuchanych polonezów.
19. Poćwicz krok podstawowy poloneza – przyda się na studniówce! Film Ci pomoże https://www.youtube.com/watch?v=fbq187_-Eqg
20. Na koniec dla relaksu o „innych” polonezach
https://www.youtube.com/watch?v=3hvBIm0AnZM
https://www.youtube.com/watch?v=CBzMpUhEBNs

Kl. 7 –
Temat: Stanisław Moniuszko i opera. (zapisz w zeszycie) - Wykonaj do 03.04

4.
5.
6.
7.

Zapoznaj się z treścią podręcznika (str. 119-122).
Posłuchaj pieśńi „Prząśniczka” - https://www.youtube.com/watch?v=ikNv3Qh4B6Q
Zaśpiewaj utwór przy karaoke - https://www.youtube.com/watch?v=NuyQgxWzqxA
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.

Dla chętnych na odprężenie – Moniuszko inspiracją dla współczesnych twórców https://www.youtube.com/watch?v=3nfakAl-5ao Jest też w wersji disco-polo :
https://www.youtube.com/watch?v=nQe0EKOAtCs ale tego nie polecam.

Karta pracy

Stanisław Moniuszko i opera
1. Uzupełnij zdania podanymi wyrazami.

• Stanisława Moniuszkę uważa się za twórcę polskiej ______________________________.
• Oprócz ________________ Moniuszko skomponował prawie 300 __________________.
2. Podpisz ilustracje tytułami najsłynniejszych pieśni Stanisława Moniuszki.

3. Podkreśl tytuły oper, które skomponował Stanisław Moniuszko.
Czarodziejski flet, Wesele Figara, Dama pikowa, Halka, Hrabina,
Wolny strzelec, Carmen, Straszny dwór, Traviata
4. Rozwiąż rebus. Wyjaśnij znaczenie otrzymanego hasła.

Hasło: ___________________________________________________________________
5. Połącz wydarzenia z życia Moniuszki z odpowiednimi nazwami miast.

6. Uzupełnij tekst wyrazami z ramki w odpowiedniej formie. Niektóre słowa możesz wpisać
więcej niż jeden raz.
solowy, opera, libretto, primadonna, brawa, zespołowy,
kanał orkiestrowy, reżyser, choreograf, aria, operowy, scenograf, orkiestra

____________ to rozbudowany utwór wokalno-instrumentalny wystawiany na scenie. Składa
się ona z partii ______________ i _______________, na przykład chóralnych i baletowych.
Treść ___________ zawarta jest w tekście określanym jako ___________. Na jego podstawie
kompozytor tworzy muzykę. W przygotowaniach do przedstawienia ________________
uczestniczy wiele osób. _____________ kieruje pracą wszystkich artystów. ______________
opracowuje układy taneczne, a ________________ projektuje kostiumy i dekoracje. Aktorzy
operowi wykonują pieśni zwane ________________. Najważniejsze role odgrywają główna
śpiewaczka, czyli _______________, i pierwszy śpiewak. Muzykę wykonuje _____________
ukryta przed publicznością w _____________________________. Nagrodą dla artystów są
gromkie _____________ publiczności po zakończeniu spektaklu.
7. Podaj nazwiska czterech wybitnych kompozytorów tworzących opery. Możesz skorzystać
z internetu i dostępnych książek.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
8. Wyjaśnij, dlaczego Stanisław Moniuszko jest uważany za twórcę polskiej opery narodowej.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
9. Wyjaśnij znaczenie podanych wyrazów. Następnie wpisz je do krzyżówki. Zapisz, co
oznacza utworzone hasło.
Akt – ______________________________________________________________________
Libretto – ___________________________________________________________________
Uwertura – __________________________________________________________________
Scena – ____________________________________________________________________
Śpiewak – __________________________________________________________________
B
K

Hasło:
______________________________

C

______________________________

U
T

______________________________

Kl. 7 –
Temat: Balet i taniec klasyczny. (zapisz w zeszycie) - Wykonaj do 10.04

4. Zapoznaj się z treścią podręcznika (str. 123-127).
5. Wysłuchaj tematu z baletu „Jezioro łabędzie” https://www.youtube.com/watch?v=T_wPn4gmnig
6. 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.

Karta pracy

Balet i taniec klasyczny
1. Uzupełnij tekst wyrazami z ramki w odpowiedniej formie.
klasyczny, teatralny, balet, primabalerina,
taniec, Francja, obrazy, tancerz, sceny

________________ jest dziedziną sztuki wywodzącą się z Włoch i ________________.
Łączy on w sobie ________________, elementy spektaklu oraz muzykę. Technikę taneczną
opartą na szczegółowych zasadach ruchu określa się jako taniec _________________.
Przedstawienie baletowe składa się z __________________ i __________________.
Najważniejszą postacią w spektaklu jest pierwsza tancerka, zwana ___________________.
Towarzyszy jej pierwszy ________________.
2. Połącz każdy wyraz z odpowiednim wyjaśnieniem.
kompozytor •

• projektuje dekoracje i kostiumy

choreograf •

• tworzy muzykę do spektaklu

dyrygent •

• opracowuje układy taneczne

scenograf •

• kieruje orkiestrą

3. Znajdź w dostępnych źródłach informacje na temat dwóch polskich baletów, a następnie
uzupełnij notatkę.
kompozytor: ________________________________________________________________
tytuł: _____________________________________________________________________
kompozytor: ________________________________________________________________
tytuł: ____________________________________________________________________

4. Rozwiąż krzyżówkę i wyjaśnij znaczenie otrzymanego hasła.
1. Buty do tańca klasycznego.
2. Przysiad w tańcu.
3. Jezioro … – tytuł baletu Piotra Czajkowskiego.
4. Opracowuje układy taneczne w przedstawieniu baletowym.
5. Przygotowuje dekoracje i kostiumy.
6. Strój tancerza baletowego.
7. Pełny obrót tancerza wokół własnej osi.
8. Wraz ze spódnicą tworzy paczkę.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Hasło: _____________________________ – ____________________________________
___________________________________________________________________________
5. Podpisz fotografię nazwami elementów stroju baletnicy i baletmistrza.

6. Wyjaśnij znaczenie podanych terminów baletowych.
pirouette – __________________________________________________________
paczka – ____________________________________________________________
pointy – _____________________________________________________________
pas – _______________________________________________________________
7. Do podanych zdań wstaw właściwe wyrazy z ramki.

• Balet to przedstawienie łączące muzykę i _______________________.
• Treść spektaklu, czyli ___________________, przygotowuje __________________.
• Obroty tancerzy nazywamy ___________________.
• Krok baletowy to ________________.
8. Uzupełnij notatkę dotyczącą twórczości Piotra Czajkowskiego.
Piotr Czajkowski był wybitnym kompozytorem rosyjskim, który tworzył muzykę do
przedstawień baletowych. Jego najsłynniejsze dzieła to:
• Śpiąca królewna,
• ____________________________________________________________,
• ____________________________________________________________,
• ____________________________________________________________,
• ____________________________________________________________.

