
Zalecenia dla uczniów klasy I                                                                            

na dni wolne od nauki szkolnej od 16 do 25 marca 2020r. 

 

Muzyka 

18.03.2020 

 Przypomnij sobie piosenkę: Wiosenne porządki – naucz się jej na pamięć 

Wiosenne porządki - Plik wma 

 

Wiosna – porządki zaczyna.  
Wiosna – pod drzewem drabina.  
Wiosna – ma miotłę i pędzel..  
Wiosna – namaluje świat.  
 

Ref. Szuru szuru rach ciach buch.  
Miotły w dłoń, pędzle w ruch.  
 

Wiosna – króluje do lata.  
Wiosna – po zimie zamiata.  
Wiosna – w parkowych alejach.  
Wiosna – namaluje świat 
  

 Wykonaj zadania w karcie pracy 19 

 Przypomnij sobie jak wygląda klucz wiolinowy i wykonaj zadanie 1 (karta pracy nr 20) 

Sprawdź w internecie jak wyglądają i jak brzmią skrzypce – wykonaj zadanie 2 

 (karta pracy nr 20)  

https://www.youtube.com/watch?v=HkXSIXaXorQ 

 

https://www.google.com/search?q=skrzypce&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2a

hUKEwjp39aCgKToAhWFyKYKHYz4AVgQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1707&bih=821#im

grc=TimLYelsH1gyfM 
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25.03.2020 

Temat: Poznajemy gitarę.  

 Sprawdź jak wygląda instrument muzyczny: gitara.   

https://pl.wikipedia.org/wiki/Gitara_klasyczna#/media/Plik:Classical_Guitar_two_vie

ws.jpg  

Dla chętnych: Poproś rodzica o przeczytanie wiersza Wandy Chotomskiej ,,Gitara”  

Urodziła sie gdzieś w Hiszpanii, 
na hiszpańskim-cygańskim przedmieściu, 
z tej Hiszpanii-Cyganii do nas 
przyleciała na strunach szczęściu. 
Wiatr w te struny nuty powplatał, 
nie zgubiła żadnej w podróży, 
po hiszpańsku-cygansku gadała, 
po cygański-hiszpańsku bajdurzy. 
- Gitara prawdę powie, 
gitara nic nie cygani, 
wyciągnij tylko rękę 
i struny trąć palcami... 

 Posłuchaj brzmienia gitary i wykonaj zadanie 1 (Karta pracy nr 21) 

https://www.youtube.com/watch?v=inBKFMB-

yPg&list=RDQMdkLJzoL366E&start_radio=1 

 Wykonaj zadanie 2 (Karta pracy 21) – Posłuchaj dwóch utworów muzycznych. 

1. Plik muzyczny 

2. Plik muzyczny 

 Co sobie wyobrażasz słuchając każdego z nich? Narysuj, o czym Twoim zdaniem 

opowiada muzyka.  

Zdjęcie Karty pracy nr 21 wyślij na maila 

 Utrwalaj piosenkę: Wiosenne porządki  

 

Wykonane Wskazane przez nauczyciela zadania w formie zdjęcia wyślij na adres 

szkola1rudnik@gmail.com: 

 tytuł wiadomości: 1 muzyka 

 w treści wiadomości wpisz swoje imię i nazwisko. 
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