
Zalecenia dla uczniów klasy IIIb 

na dni wolne od nauki szkolnej 2020r. 

 

12.05.2020 

MUZYKA 

Temat: Witold Lutosławski. 

Na dzisiejszych zajęciach poznacie postać polskiego kompozytora Witolda Lutosławskiego.  

 Witold Lutosławski związany był z Warszawą, w której się urodził w 1913 roku. Tam 

też zmarł w 1994 roku.  

W. Lutosławski był wybitnym pianistą, kompozytorem i dyrygentem. Jako 6-letnie dziecko 

rozpoczął naukę gry na fortepianie. Mając 9 lat, skomponował swoje pierwsze dzieło 

muzyczne. W wieku 12 lat, rozpoczął naukę gry na skrzypcach. Komponował m.in. symfonie, 

koncerty, melodie ludowe, piosenki dla dzieci (ponad 40) i dorosłych.  

 Dzisiaj posłuchacie  utworu „ Mała suita” oraz piosenki „ Pióreczko”.  

„Mała suita” składa się z czterech części. Każda część ma osobny tytuł  

1cz. Fujarka 

2.cz. Hurra polka 

3cz. Piosenka 

4cz. Taniec. 

 My najpierw posłuchamy 1 części czyli  „Fujarki” 

https://www.youtube.com/watch?v=kVKz-az9Q5A  

Jak myślicie, dlaczego ta część jest tak zatytułowana? Jaki instrument słychać najbardziej? 

Instrument, który słyszycie to flet piccolo. 

https://www.google.com/search?q=flet+piccolo&sxsrf=ALeKk00EsDwzU3HXOVkZFbGmwFnZ

HAd9LA:1589207366823&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjelcvkgqzpAhW3Ah

AIHXibDzcQ_AUoAXoECBUQAw&biw=1366&bih=657#imgrc=y-EixEibhWol1M – flet piccolo 

 A  czy muzykę można namalować? 

Jeśli chcesz, spróbuj namalować obraz do  4części „Małej Suity” -  „Taniec”. 

Jeśli nie masz ochoty na rysowanie, posłuchaj go :)  

https://www.youtube.com/watch?v=f8CzR4Tdjzg 

 

Zadanie dla wszystkich: 

Posłuchajcie utworu „ Pióreczko”  i wykonajcie zadania z karty pracy:  nr 28 

https://www.youtube.com/watch?v=3skHgUr3cZY 

Wykonane zadania prześlij do dnia 18 maja. 

 

Dla chętnych: Zadanie dla MISTRZA! ;D ( na dodatkową ocenę z muzyki) 

Bądź jak Witold Lutosławski i skomponuj swój własny utwór muzyczny: 

 Otwórz link: 

https://www.youtube.com/watch?v=kVKz-az9Q5A
https://www.google.com/search?q=flet+piccolo&sxsrf=ALeKk00EsDwzU3HXOVkZFbGmwFnZHAd9LA:1589207366823&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjelcvkgqzpAhW3AhAIHXibDzcQ_AUoAXoECBUQAw&biw=1366&bih=657#imgrc=y-EixEibhWol1M
https://www.google.com/search?q=flet+piccolo&sxsrf=ALeKk00EsDwzU3HXOVkZFbGmwFnZHAd9LA:1589207366823&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjelcvkgqzpAhW3AhAIHXibDzcQ_AUoAXoECBUQAw&biw=1366&bih=657#imgrc=y-EixEibhWol1M
https://www.google.com/search?q=flet+piccolo&sxsrf=ALeKk00EsDwzU3HXOVkZFbGmwFnZHAd9LA:1589207366823&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjelcvkgqzpAhW3AhAIHXibDzcQ_AUoAXoECBUQAw&biw=1366&bih=657#imgrc=y-EixEibhWol1M
https://www.youtube.com/watch?v=f8CzR4Tdjzg
https://www.youtube.com/watch?v=3skHgUr3cZY


https://musiclab.chromeexperiments.com/Song-Maker/ 

W tym programie możesz stworzyć własny utwór muzyczny. Zamiast nut, pojawiają się 

kolorowe prostokąty.  Wystarczy, że klikniesz w wybrany prostokąt, a będziesz już miał/a 

pierwszy dźwięk.  

Po utworzeniu kilku dźwięków, możesz je odsłuchać, klikając trójkąt: 

Podpowiedzi:

 
 

 

 Gdy skończysz komponować, zapisz swój utwór i kliknij: save 

https://musiclab.chromeexperiments.com/Song-Maker/


 

 

 

 

 Skopiuj link: 

 
 Skopiowany link – wklej w  treść wiadomości maila i wyślij mi na dodatkową ocenę  

z muzyki  

Chętnie posłucham, co skomponowałeś/łaś ;) 

 

 



RELIGIA 

 

Przypomnienie o zadaniu! 

Zadania do prezentacji z okazji 100 rocznicy urodzin Jana Pawła II TERMIN 14 MAJA 

Zadanie dla klasy  

Wystarczy wziąć kartkę papieru-kolor dowolny,  ładnie napisać  lub wydrukować i nakleić 

wybraną krótką myśl Jana Pawła do młodych –można ozdobić. Zrobić zdjęcie z pracą  i 

odesłać na adres  

bernardaprzybysz13@gmail.com 
 

Zadanie dla chętnych do wyboru: 

 „Laurka dla Jana Pawła II” – zapraszamy do wykonania wyjątkowej, urodzinowej 

kartki – laurki dla Jana Pawła II. Pracę można wykonać samodzielnie lub zaprosić do 

pracy całą rodzinę./kartka formatu A4 –zrób zdjęcie 1 i 2 strony/-prześlij na adres 

beatajaszczur@o2.pl 

  

 Jeśli grasz na instrumencie  możesz zagrać  dowolny utwór i wysłać  video nagranie 

do pani. od muzyki, 

 A może chcesz coś zaśpiewać i przesłać również do nauczyciela muzyki. 

Liczymy na Was! Czekamy na przesłanie prac. 
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