
Przedmiot: muzyka 
Klasa: IV SP 
Temat: Muzykujemy wakacyjnie! Muzykowanie na pożegnanie. Szanty. 

♪ Zaśpiewaj piosenkę „Letnia cza-cza”                                                                                           
(muzyka i słowa: Dariusz Jaros)                               
https://www.youtube.com/watch?v=pdPWINinRUw 

 

„Letnia cza-cza” 
(muzyka i słowa: Dariusz Jaros) 

1. Jak przed tą nauką tu się schować, 
kiedy mówią, że nie wolno tu wagarować?! 
Słońce w zeszyt zagląda: „Hej!” 
i wakacje już lada dzień. 
 
Ref. Lato, lato, daj ze słońcem się umówić. 
Przybądź szybko, bo ta szkoła mnie zanudzi. 
 
2. Zima – ferie i klasowa wycieczka 
to od szkoły chwilowa ucieczka. 
Jakieś wolne przydałoby się. 
„Człowiek w stresie nic nie uczy się!” 
 
Ref. Lato, lato… 
 
Zakończenie 
Lato, lato, w chmurach już nie chowaj twarzy, 
umów mnie ze słońcem tutaj dziś na plaży, 
cza-cza-cza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 



♪ Zaśpiewaj piosenkę „Morskie opowieści”                                                                                           
(popularna melodia szkocka)                                   
https://www.youtube.com/watch?v=bAzDIhWtXdI 

 

„Morskie opowieści” 
popularna melodia szkocka 

1. Kiedy wiatr zaszumi w głowie, 
cały świat nabiera treści, 
wtedy człowiek chętnie słucha 
morskich opowieści. 
 
Ref. Kto chce, ten niechaj słucha, 
kto nie chce, niech nie słucha: 
jak balsam są dla ucha 
morskie opowieści. 
 
2. Łajba to jest morski statek, 
sztorm to wiatr, co dmucha z gestem, 
cierpi kraj na niedostatek 
morskich opowieści. 
 
Ref. Kto chce, ten niechaj słucha… 
 
3. Pływał raz marynarz, który 
żywił się wyłącznie pieprzem, 
sypał pieprz do konfitury 
i do zupy mlecznej. 
 
Ref. Kto chce, ten niechaj słucha… 
 
 
 
 
 
 



 
 
Ćwiczenie 1                                                                                                                                                  

Wykonaj piosenkę „Morskie opowieści”. Podczas śpiewania poruszaj się zgodnie z podanymi 
wskazówkami:                                                                                                                                                   
- W trakcie zwrotek naśladuj ruchy wioślarzy.                                                                                             
- W czasie refrenu wykonaj opisane gesty i ruchy. 

Kto chce, ten niechaj słucha, 
(naśladuj wciąganie żagla na maszt – w rytmie ósemek wykonaj osiem ruchów: raz prawą, a 
raz lewą ręką) 
 
kto nie chce, niech nie słucha: 
(w rytmie ćwierćnut tupnij cztery razy na przemian prawą i lewą nogą) 
 
jak balsam są dla ucha 
(w rytmie ćwierćnut uderz cztery razy w uda – na przemian prawą i lewą dłonią) 
 
morskie opowieści. 
(klaśnij dwa razy w rytmie półnut) 



Ćwiczenie 2                                                                                                                                                  

Wykonaj akompaniament perkusyjny do piosenki „Morskie opowieści”. 

 

 

MUZYCZNY SŁOWNICZEK 

* Szanta – piosenka opowiadająca o morzu i codziennym życiu na statku, śpiewana przez 
marynarzy podczas pracy. 

 

Materiały zostały opracowane w oparciu o: 
- podręcznik „Lekcja muzyki” dla klasy IV, autorstwa Moniki Gromek i Grażyny Kilbach  


