
Przedmiot: muzyka 
Klasa: VI SP 
Temat: Powietrzna muzyka. Instrumenty dęte w muzyce zespołowej.  

♪ Zaśpiewaj piosenkę „Orkiestry dęte”                                                                                                 
(muzyka: Urszula Reczkowska, słowa: Jan Tadeusz Stanisławski) 
https://www.youtube.com/watch?v=fcvqLRCQ2tA 

„Orkiestry dęte” 
(muzyka: Urszula Reczkowska, słowa: Jan Tadeusz Stanisławski) 

Ref. Pa, pa, pa, pa, ra, pa, pa, pa, pa, ra, 
Pa, pa, pa, pa, ra, pa, pa, pa, pa, 
Pa, pa, pa, pa, ra, pa, pa, pa, pa, ra, 
Pa, pa, pa, la, la, la, la, la, la, la, la, la. 
Niby nic, a tak to się zaczęło, 
niby nic, zwyczajne „pa, pa, pa”, 
jest w orkiestrach dętych jakaś siła, 
bo to było tak: 
 
1. Babcia stała na balkonie, 
Dołem dziadek defilował! 
Ledwie go ujrzała, nieomal zemdlała –  
skrapiać trzeba było skronie. 
Dziadek z miejsca zmylił nogę, 
pojął: czas rozpocząć dzieło! 
Stanął pod balkonem, huknął jej puzonem, 
no i tak to się zaczęło. 
 
Ref. Pa, pa, pa, pa, ra, pa, pa, pa, pa, ra… 
 
2. Mama stała na balkonie, 
Dołem tatuś defilował! 
Ledwie go ujrzała, nieomal zemdlała –  
skrapiać trzeba było skronie. 
Papcio z miejsca zmylił nogę, 
poczuł, jak go coś natchnęło, 
stanął pod balkonem, huknął jej puzonem 
i tak podjął dziadka dzieło. 
 
Ref. Pa, pa, pa, pa, ra, pa, pa, pa, pa, ra… 
 



 

 



♪ Posłuchaj utworu Henry’ego Manciniego „Peter Gunn” z filmu „Blues Brothers” 
https://www.youtube.com/watch?v=MIKSQT-oXfc 

Ćwiczenie 1 

Na jakich instrumentach wykonano partie solowe w utworze Henry’ego Manciniego „Peter 
Gunn”? 

♪ Posłuchaj utworu Jana Różewicza „Szabasówka” z repertuaru Zespołu Akordeonistów 
Tadeusza Wesołowskiego 
https://www.youtube.com/watch?v=7Adno45wUjI 

Ćwiczenie 2 

Opisz nastrój utworu Jana Różewicza „Szabasówka”. 

Ćwiczenie 3 

Wśród podanych zestawów instrumentów zaznacz ten, który tworzy kwintet dęty blaszany. 

A. trąbka, trąbka, róg, puzon, tuba 

B. trąbka, klarnet, puzon, tuba, róg 

C. trąbka, puzon, puzon, saksofon, tuba 

Ćwiczenie 4 

Spośród przedstawionych instrumentów wybierz te, które wchodzą w skład tria stroikowego. 

 



Ćwiczenie 5 

Rozwiąż rebus i wyjaśnij znaczenie otrzymanego wyrażenia. Następnie uzupełnij podane 
zdanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


