
Przedmiot: muzyka 
Klasa: V SP 
Temat: Wakacje! Powtórzenie i utrwalenie wiadomości zdobytych w klasie piątej. 

♪ Zaśpiewaj piosenkę „Lato, lato, lato czeka”                                                                                           
(muzyka: Witold Krzemieński, słowa: Ludwik Jerzy Kern)  
https://www.youtube.com/watch?v=hPfioB70WC0 

 

„Lato, lato, lato czeka” 
(muzyka: Witold Krzemieński, słowa: Ludwik Jerzy Kern) 

1. Lato, lato, lato czeka, 
razem z latem czeka rzeka, 
razem z rzeką czeka las, 
a tam ciągle nie ma nas. 
Lato, lato, nie płacz czasem, 
czekaj z rzeką, czekaj z lasem. 
W lesie schowaj dla nas chłodny cień, 
przyjedziemy lada dzień. 
 
Ref. Już za parę dni, za dni parę 
weźmiesz plecak swój i gitarę. 
Pożegnania kilka słów: 
Pitagoras, bądźcie zdrów! 
Do widzenia wam, canto, cantare. 
 
2. Lato, lato mieszka w drzewach, 
lato, lato – w ptakach śpiewa, 
słońcu każe odkryć twarz. 
Lato, lato, jak się masz? 
Lato, lato, dam ci różę, 
lato, lato, zostań dłużej. 
Zamiast się po krajach włóczyć stu, 
lato, lato, zostań tu! 
 
Ref. Już za parę dni… 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



Ćwiczenie 1                                                                                                                                                  

Odszukaj sformułowanie ukryte w diagramie. W tym celu odczytuj co trzecią sylabę. 
Rozpocznij od sylaby umieszczonej w oknie lokomotywy. 

 
 
Ćwiczenie 2                                                                                                                                                

Przyjrzyj się zamieszczonej ilustracji i wykonaj polecenia.                                                                           
- Zapisz nazwy instrumentów widocznych na rysunku                                                                           
- Opracuj utwór rytmiczny pod tytułem „Wakacyjna muzyka” nawiązujący do ilustracji.  

 
 
 



MUZYCZNY KONKURS 

1. Co to jest forma ABA? Czym różni się od formy ABA1? 

2. Co to są volty? Co oznacza wyrażenie da capo al fine? 

3. Jak nazywamy niepełny takt na początku utworu muzycznego? 

4. Wymień dwa sposoby artykulacji. Wyjaśnij, na czym one polegają. 

5. Czym jest oratorium? 

6. Jaki tytuł i jaką formę miały listy Fryderyka Chopina do rodziny wysyłane podczas wakacji 
w Szafarni? 

7. Wymień grupy instrumentów strunowych. Podaj po dwa przykłady instrumentów 
należących do poszczególnych grup. 

8. Co oznaczają terminy: pizzicato, „agogika”, „kanon”? 

9. Czym się różni pastorałka od kolędy? 

10. Czym charakteryzuje się muzyka programowa? Podaj przykład utworu tego typu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


