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Witajcie! 

 

Temat: Pakujemy wakacyjną walizkę 

 

1. Przeczytajcie poniższy tekst 

Trudny wybór 

Jacek ma już dziesięć lat. Jedzie na obóz w góry. Właśnie kończy pakować plecak. Tylko 

kurtka nie chce się zmieścić. 

– Może coś jeszcze zostawisz? – pyta tata. 

– Spakowałem tylko bardzo potrzebne rzeczy! – mówi Jacek. 

– No to zobaczymy – proponuje tata. 

I wyjmuje z plecaka płetwy, hełm rycerski, sklejany model samolotu, przewodnik po Afryce, 

wędkę i świecznik. 

– Chyba musimy porozmawiać o tym, co to są bardzo potrzebne rzeczy – 

uśmiecha się tata. 

 

2. Ćwiczenia str. 55 – 57 

 

 

 

Temat: Pomyślę i rozwiążę – utrwalenie umiejętności matematycznych. 

1. Ćwiczenia str. 82 -83 

 

 

 

Temat: Wartości rytmiczne nut 

 

1. Dzisiaj kochani przypomnimy sobie wartości rytmiczne nut, tzn. na ile klaśnięć trwa 

dana nuta, do ilu ją liczymy, np. ćwierćnutę klaszczemy i liczymy na ,,raz i”. Resztę 

dowiecie się jak obejrzycie filmiki 

               https://www.youtube.com/watch?v=UQ4CghFHLew  

 https://www.youtube.com/watch?v=LKyZtocE9u0 

https://www.youtube.com/watch?v=UQ4CghFHLew
https://www.youtube.com/watch?v=LKyZtocE9u0


 

 

2. Kochani uczniowie nasze lekcje muzyki przez kilka miesięcy były trochę inne niż te    

w klasie gdzie często śpiewaliśmy, bawiliśmy się przy muzyce. Rozpoczęliśmy także 

naukę gry na dzwonkach, ale nie mogliśmy jej kontynuować w takiej formie jak 

byśmy chcieli.  

Dlatego, aby Wam się nie nudziło w czasie pochmurnych dni wakacyjnych i nie 

zapomnieliście gry na dzwonkach proszę zerknijcie czasami do dzisiejszych zajęć,             

a na pewno gra sprawi Wam wiele przyjemności. 



Jeżeli, któreś dziecko nie ma jeszcze dzwonków chromatycznych to bardzo proszę 

rodziców o ich zakup, po to, aby we wrześniu, kiedy się spotkamy móc powitać się 

muzycznie. Instrument ten będzie Wam przydatny aż do klasy VIII. 

 

3. W książce do muzyki na str. 91 -93 macie proste utwory do nauki gry na instrumencie. 

Uczniowie, którzy zostawili książki w szkole mogę je zabrać z sali wraz z innymi 

rzeczami tak jak to było w komunikacie w dniu rozdania świadectw. 

   

 

 

4. Oto kilka propozycji wakacyjnych piosenek: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xOSGbkvZkOA Ostatni dzwonek 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BauTov9xmZY Niech żyją wakacje 

 

https://www.youtube.com/watch?v=W4RHyjQLfCM Bezpieczne wakacje 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JY2LxTIkWyQ Lato na dywanie 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ls4y1_s5czI Przyszło lato 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YiAqFamPMqs Piosenka o wakacjach 
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