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szadeta@gmail.com 

 

Dzień dobry, 

mam nadzieję, że u Was wszystko dobrze:) 

Nie od wszystkich dostałam ostatnie zadanie domowe. Poniżej więc, przesyłam jeszcze raz ostatnią lekcję 

z tym zadaniem. Proszę uzupełnić. 

 

 1. A dziś zajmiemy się kolejnym powtórzeniowym tematem: 

Cechy polskiej muzyki ludowej oraz polskie tańce narodowe.  

2. Cele lekcji: zapoznanie z tańcami zaliczanymi do polskich tańców narodowych,, ich występowanie 

(regiony), instrumenty, słuchanie przykładów muzycznych. 

3. Skrypt str. 42-45 

4. Podział Polski na regiony 

 zróżnicowanie regionalne muzyki - zapoznajcie się z mapką na str. 42. 

  punkt 1 w skrypcie  

 instrumenty ludowe i kapele w punkcie 2 

 Oskar Kolberg - kim był? Do czego przyczyniła się jego praca? 

5. Polskie tańce narodowe 

 które do nich zaliczamy? Wypiszcie je w zeszycie. 

 znajdźcie na YouTubie przykłady tych tańców. Posłuchajcie, jakie mają tempo, jaki jest takt? 

6. Tańce użytkowe i stylizacyjne 

 jakie to są użytkowe? 

 a jakie stylizacyjne? 

 znajdźcie przykłady muzyczne. 

 



Dziękuję, 

przypominam że wszelkie prace przysyłacie na mojego maila:   szadeta@gmail.com 

 

Poniżej wspomniana ostatnia lekcja i zadanie domowe. 

Pozdrawiam Was serdecznie, 

Monika Muszyńska 

 

 

Audycje muzyczne - lekcja 4 online - kl. IV 4c - 06.04.2020 

Monika Muszyńska 

mail: szadeta@gmail.com 

 

Dzień dobry:) 

1.Temat: Powtórzenie wiadomości z kolejnych zagadnień.  

2. Cele lekcji: przypomnienie materiału z wcześniejszych lat: pojęcia, rodzaje głosów, obsada 

wykonawcza, wysłuchanie utworów muzycznych z Literatury Muzycznej, odpowiedzenie na pytania do 

rozdziałów:VII-IX. 

Dziś zajmiemy się tematami: 

- Głos ludzki i jego rodzaje (str. 34) 

- Obsada wykonawcza i typy zespołów muzycznych (str. 35 - 38) 

- Zawody związane z muzyką (str.39) 

- Utrwalenie wiadomości (str.40)  

3. Otwórzcie skrypt. na str. 34. Głos ludzki. 

Przeczytajcie i odpowiedzcie sobie na pytania: 

 dzięki czemu wydobywa się głos ludzki? 

 jakie mamy rodzaje głosów solowych? 

 w zespole chóralnym? 



4. Skrypt str. 34 Obsada wykonawcza i typy zespołów muzycznych: 

 jaką rozróżniamy obsadę wokalną? 

 obsadę instrumentalną? 

 kto prowadzi orkiestrę? 

5. Skrypt str. 39 Zawody związane z muzyką. 

Tu także przeczytajcie informacje i odpowiedzcie sobie na pytania: 

 kim jest instrumentalista? 

 kompozytor? 

 dyrygent? 

 lutnik? 

 reżyser dźwięku? 

 

ZADANIE DOMOWE: 

Proszę, żebyście odpowiedziały na pytania od 1 do 7  z tabeli na str. 40 - 

Pytania do Rozdziałów VII-IX. 

Mają to być krótkie odpowiedzi na poszczególne pytania. Praca jest na ocenę.  

Termin jej przesłania: do 19.04.20. Termin jest wydłużony ze względu na przerwę świąteczną - wtedy 

odpoczywacie:) 

Pozdrawiam serdecznie 

i życzę zdrowia i mile spędzonego świątecznego czasu dla Was i Waszych rodzin, 

Monika Muszyńska 

 

 

 

 


