
Muzyka klasa IV zestaw 5 

Dzień dobry! 

➢ Witajcie na muzyce! Na poprzednie lekcji mogliście zapoznać się z 

jednym z narodowych tańców polskich jakim jest mazur. 

Zaproponowałam zadanie dla chętnych, które polegało na tym aby 

narysować strój tancerza lub tancerki z tego tańca. Każdy kto zrobił to 

zadanie może dostać ocenę.  

Co należy zrobić? 

Wystarczy zrobić zdjęcie swojej pracy i wysłać na moją pocztę: 

konsurkatarzyna3@gmail.com 

Oceny pojawią się w dzienniku zgodnie z zasadami ocenia zdalnej nauki. 

Zapraszam do kontaktu ze mną      

  

Dzisiaj porozmawiamy o wiośnie!  

Przygotujcie zeszyty i zapiszcie temat lekcji: 

Muzyczne powitanie wiosny. 

 

Na początek, aby was wprowadzić w temat, przeczytajcie opowiadanie pt. 

„Wiosna”. 

 

WIOSNA 

 

Niespodziewanie pojawiła się wiosna. Przyleciała z kluczem bocianów. Już 

pukają przebiśniegi. Pierwszy zaśpiewał strumień. Pąki kwiatów niby skowronki 

chciałyby w niebo ulecieć. Gałązki drzew wzbudzone wróblim szczebiotem 

wznoszą pąki ku górze. Dziękują za życie wyzwolone z zimowego snu, by potem 

podać wiośnie dłonie zielonych listków na powitanie. Cicho ... posłuchaj. Trawy 

jak trąbki miękko zagrały na łące. Słońce do tańca budzi motyla i kłania się 

biedronce. Posłuchaj...rosa opada, potrąca struny tęczy. Nagle pojawił się 

wiosenny wietrzyk,  

w stawie wodą poruszył, ot tak sobie dla żartu. Ślimaka musnął po głowie i ... 
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skrył się w sitowiu. Wtem odezwało się w zieleni cos cichuteńko... najcieniej..., 

nieśmiałych taktów kilka, nieporadne granie. To znów wietrzyk coś tam gra. Aż 

tu nagle... choć nikt się tego nie spodziewał deszcz spada wiosenną ulewą. 

Dzieci piszczą radośnie – nie uciekaj, na wiosennym deszczu podobno szybciej 

się rośnie. 

 

Mam nadzieję, że wszystko obudziło się w waszej wyobraźni. 

Teraz ZADANIE:  

Wsłuchaj fragmentu „Symfoni dziecięcej Leopolda” Mozarta. 

Następnie wpisz w płatki wiosennego kwiatu, który narysuj w 

zeszycie, nazwy odgłosów, które można usłyszeć w tym dziele 

muzycznym. Kliknij w poniższy link: 

https://www.youtube.com/watch?v=QaQDZ6xZyhE 

Twój kwiatek może wyglądać tak: 

 

 

Pięknie! 

To zadanie powinno cię zrelaksować.  

Proszę abyś wykonał je do poniedziałku 6 kwietnia do godz. 15:00, gotowe 

wyślij na podany wyżej adres mailowy. Powodzenia! 

Teraz wstań i zrób kilka przysiadów, koniecznie przewietrz 

pokój. 

Na koniec, zadanie dla chętnych       

https://www.youtube.com/watch?v=QaQDZ6xZyhE


Napisz w zeszycie, za pomocą jakich instrumentów lub przedmiotów można 

naśladować podane wiosenne dźwięki: 

 Bzyczenie pszczoły 

 Kukanie kukułki 

 Wiosenny wietrzyk 

 Bieg polnej myszki 

 Wiosenny deszcz 

 Kumkanie żaby 

 

Dziękuję za uwagę! 

 

Do widzenia! 

 


