
MUZYKA KLASA II 

Dzień dobry „Słoneczka”. 

Na dobry początek proponuję zabawę. 

Zabawa muzyczna na początek:   https://www.youtube.com/watch?v=FZ3pj_ZkldQ 

 

NAJPIERW SKŁON – Wygibasy z naszej klasy - muzyka i zdrowie. 

Rano wstajesz i ciało śpi 

by je zbudzić ruchy są trzy 

wszystkie śpiochy ćwiczą raz dwa 

róbcie to co ja 

 

Najpierw skłon (najpierw skłon) 

później pion (później pion) 

i do góry dłoń (a najlepiej dwie) 

 

Kto ma siłę niech dotknie stóp 

prostuj plecy i już hop siup 

i na koniec sięgnij o tak 

wyżej tak jak ptak 

 

Najpierw skłon (najpierw skłon) 

później pion (później pion) 

i do góry dłoń (już umiesz) 

 

Krótka przerwa oddechów pięć 

ćwiczmy dalej jeśli masz chęć 

rozciąganie ważna to rzecz 

lenia przegnasz precz 

 

Raz ostatni a potem dość 

czujesz mięśnie i każdą kość 

czy pamiętasz ruchy te trzy 

śpiewaj tak jak my 

 

Najpierw skłon (najpierw skłon) 

później pion (później pion) 

i do góry dłoń (do góry dłoń) 

 

Najpierw skłon (najpierw skłon) 

później pion (później pion) 

i do góry dłoń (już umiesz) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FZ3pj_ZkldQ


 

Temat 4: Celem dzisiejszego spotkania jest nauka piosenki „Świat woła o pomoc”  

oraz wykonanie instrumentu. 

Nauka piosenki „Świat woła o pomoc” (s. 76). 
13 Świat woła o pomoc.mp3

 

Odsłuchajcie nagranie piosenki i uważnie słuchajcie słów.   

Odpowiedzcie na pytania: Do czego zachęca nas piosenka? Dlaczego należy dbać 

o środowisko?  

Śpiewajcie kilkakrotnie piosenkę razem z nagraniem.  

Gazetowy akompaniament rytmiczny (ćw. 1, s. 77).  

Podczas śpiewania zwrotek rytmicznie zgniatajcie przeczytane (zużyte) gazety, a na refrenie 

utworzone papierowe kule wrzućcie do pojemnika na makulaturę.  

Ekologiczny instrument muzyczny – projektowanie instrumentu (ćw. 3, s. 77).  Samodzielnie 

wymyślcie kształt instrumentu, jego nazwę oraz sposób gry na nim.  Do projektu 

wykorzystajcie wyłącznie surowce wtórne.  

Na instrumencie wykonajcie akompaniament do piosenki „Świat woła o pomoc”. 

Muzyczne pożegnanie – zaśpiewajcie refren piosenki „Świat woła o pomoc”. 

UWAGA: Na wykonanie poleceń macie czas do 27.04.2020 r. Wykonane zadania prześlijcie 

w formie zdjęcia, skanu (odpowiedź w zeszycie, uzupełnione ćwiczenia) na mojego e-maila: 

zsp1dyrektor@gmail.com.  

 

mailto:zsp1dyrektor@gmail.com

