
Przedmiot: muzyka 
Klasa: IV SP     
Temat: Muzyczne powitanie wiosny. 
 
♪ Posłuchaj piosenki „Wszystko kwitnie wkoło” (muzyka: Andrzej Zieliński, słowa: Michał Bobrowski) 
https://www.youtube.com/watch?v=EjGo5Nyduw8 
 
Ćwiczenie 
Odszukaj w internecie lub dostępnych książkach informacje dotyczące utworów muzycznych                      
o tematyce wiosennej. Podaj tytuły tych dzieł i nazwiska ich twórców. 
 
♪ Posłuchaj utworu Leopolda Mozarta „Symfonia dziecięca” cz. I 
https://www.youtube.com/watch?v=QaQDZ6xZyhE 
 
Ćwiczenie 
Nazwij odgłosy, które można usłyszeć w utworze Leopolda Mozarta „Symfonia dziecięca”. 
Następnie wykonaj pracę plastyczną „Wiosenny koncert”. Praca nie powinna przedstawiać 
konkretów (np. pani Wiosny, kwiatów, łąki), lecz barwne plamy inspirowane muzycznymi 
skojarzeniami. 
 

 
 
Ćwiczenie 
Wykonaj utwór „Ptasi koncert” według partytury. Zagraj partię poszczególnych instrumentów: fletu, 
dzwonków i glinianego ptaszka, którego można zastąpić trójkątem. 



Przedmiot: muzyka 
Klasa: V SP     
Temat: Muzyka źródeł. Jak muzykowano w prehistorii. 
 
Posłuchaj piosenki „Prośba o pomyślny dzień” (muzyka: Grzegorz Seweryn, słowa: Jan Borok) 
https://www.youtube.com/watch?v=cNoOxbJnS_s 
 
Ćwiczenia 
1. Ułóż i wykonaj za pomocą gestodźwięków krótki utwór „Powitanie słońca”. Wykorzystaj rytmy 
wybrane spośród podanych fragmentów. Możesz je ustawiać w dowolnej kolejności i powtarzać. 
 

 
 
2. Dobierz rytmy do poszczególnych zdań. Następnie każde zdanie wypowiedz zgodnie z wybranym 
rytmem.  
1) Witaj, dniu, piękny dniu! 
2) Uga buga jubi dubi du! 
3) Dziś chyba będzie padał deszcz. 
 

 
 
3. Ułóż akompaniament rytmiczny do piosenki „Bele mama” (melodia tradycyjna z Kamerunu). 
https://www.youtube.com/watch?v=iVp5lGy6tVk 
Zapisz go w podanych taktach i wykonaj na wskazanych instrumentach. 
 

 



Przedmiot: muzyka 
Klasa: VI SP     
Temat: Instrumenty dęte. Podział instrumentów dętych drewnianych. 
 
Instrumenty dęte drewniane mają stroik zrobiony z drewna. Korpusy większości z nich są 
wyposażone w otwory, które podczas gry wykonawca zakrywa palcami lub za pomocą specjalnych 
klap. 
 
Posłuchaj brzmienia poszczególnych instrumentów dętych drewnianych: 
♪ Flet podłużny  
https://www.youtube.com/watch?v=k88Xk3BjjNs 
♪ Flet poprzeczny 
https://www.youtube.com/watch?v=F2Gn_FpTXD0 
♪ Flet piccolo 
https://www.youtube.com/watch?v=y-twGDZeYs4 
♪ Klarnet 
https://www.youtube.com/watch?v=YT_63UntRJE 
♪ Obój 
https://www.youtube.com/watch?v=2WJhax7Jmxs 
♪ Rożek angielski 
https://www.youtube.com/watch?v=QY_PE4TgRkM 
♪ Fagot 
https://www.youtube.com/watch?v=xidC7TZRxkA 
♪ Saksofon 
https://www.youtube.com/watch?v=ZG0pVhg1-08 
 
Ćwiczenia 
1. Zaznacz kratki przy zdjęciach materiałów, z których wykonywano pierwsze instrumenty dęte. 
 

 
 
 



2. Podaj nazwy poszczególnych części oboju. Wstaw w wyznaczone miejsca odpowiednie określenia: 
1) czara głosowa, 
2) klapy,  
3) stroik, 
4) korpus. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materiały zostały opracowane w oparciu o: 
- podręcznik „Lekcja muzyki” dla klasy IV, V, VI, autorstwa Moniki Gromek i Grażyny Kilbach 
- nagrania piosenek i utworów (dostępne w serwisie YouTube). 


