
Muzyka kl.6 Ibramowice 20.04.2020 r. 

Temat:Kujawiak z oberkiem. 

Zapisać do zeszytu dwa pojęcia: kujawiak, oberek ze str. 99-100 w 
podręczniku.Poszukać w internecie piosenki pt. “Czerwone jabłuszko” i przesłuchać 
ją.Obejrzeć na You Tube taniec kujawiak i oberek.. 
https://www.youtube.com/watch?v=RjV1bpxi0bc  

https://www.youtube.com/watch?v=W2yv16FzS3Q 

 

Muzyka kl. 7 Ibramowice  20.04.2020 r. 

Temat: Poznajemy Wojciecha Kilara.  

Przeczytać informacje w podręczniku str. 100-101.Następnie poszukać dodatkowych 
informacji o kompozytorze w interncie i na ich podstwaie napisać jego biografię, i 
przesłać na mojego emaila do 26.04.2020. Posłuchać dowlnej muzyki Wojcieha 
Kilara. 

 

Muzyka kl. 5 Ibramowice 20.04.2020 r. 

Teamt: Poznajemy wybrane piosenki ludowe. 

Znaleźć w internecie piosenki pt. “Hej na Krakowskim rynku” i “Krakowiaczek 
jeden” i przesłuchać je. 

 

Muzyka kl. 4 a Pałecznica 21.04.2020 r. 

Temat: Ludowa zabawa 

Przeczytać teamat w podręczniku str. 87-91. Zrobić notatkę. Przesłuchać piosenkę pt. 
“Uciekła mi przepióreczka”. Obejrzeć tańce ludowe: Mazur, Kujawiak, Oberek, 
Polonez 

https://www.youtube.com/watch?v=dVbtSCYQ-YM 

https://www.youtube.com/watch?v=RjV1bpxi0bc 

https://www.youtube.com/watch?v=PRo0xXWlPps 

https://www.youtube.com/watch?v=W2yv16FzS3Q 

 

 

Wych.fiz. kl. 4 a Pałecznica 21.04.2020 r. 

Temat: Układy taneczne ciąg dalszy 



https://www.youtube.com/watch?v=RrsdZz3wkCo 

Przećwiczyć obejrzany układ. 

 

Muzyka kl. 5 Pałecznica 21.04.2020 r. 

Temat: Poznajemy wybrane piosenki ludowe. 

Znaleźć w internecie piosenki pt. “Hej na Krakowskim rynku” i “Krakowiaczek 
jeden” i przesłuchać je. 

 

 

Zajęcia rozwijające kreatywność kl. 3 b Pałecznica 21.04.2020 r. 

Możesz wykonać pracę plastyczną  

Teamat: Kolorowa łąka 

Przygotuj; Kawałek grubej tektury, kolorową bibułę,klej,nożyczki 

1. Potnij bibułę na paski. 

2. Z pasków bibuły skręć wałeczki i kulki ,które posłużą do układania wzoru. 

3. Ułóż kompozycję z wałeczków i kulek bibuły przedstawiającą kwiaty na łące. 

4. Smaruj je starannie klejem i przyklejaj do tektury. 

5. Wykonuj prace, aż staranie pokryjesz powierzchnie obrazka. 

 

 

Wychowanie fizyczne kl. 4 a Pałecznica 22.04.2020 r. 

Teamt: Poznanie kroku biegowego 

https://www.youtube.com/watch?v=zI4ThHVUC6Q&t=284s 

Obejrzyj filmik i  wykonaj przedstawione cwiczenia. 

 

 

Historia kl. 5 Pałecznica 22.04.2020 r. 

Teamt: Społeczeństwo w czasach pierwszych Piastów. 

Przeczytaj teamt str. 183-187 i zapisz punkty do zeszytu. 

 



 

Historia kl. 4 b Pałecznica 22.04.2020 r. 

Temat:Bitwa Warszawska 

Przeczytać teamty str. 118-121. Zapisz punkty do zeszytu. Zrób zadanie 2 str 121. 

 

 

Muzyka kl.6 b Pałecznica 22.04.2020 

Teamat: Oskar Kolberg i etnografia. 

Zapisz do zeszytu pojęcia: folkor, etnograf, skansen ze str 102-103. Nastepnie 
poszukaj w internecie informacji o Oskarze Kolbergu i napisasz  jego biografie. 
Przesłać ją na mojego emaila do 26.04.2020. 

 

 

Wychowanie fizyczne kl. 4 a Pałecznica 23.04.2020 r. 

Temat: Ćwiczenia kształtujące prawidłową postawę. 

https://www.youtube.com/watch?v=2BQCcIjudZ8&t=367s 

Ćwicz według filmu. 

 

 

Historia kl. 5 Pałecznica 23.04.2020 r. 

Teamt:Społeczeństwo w czasach pierwszych Piastów-ćwiczenia. 

Ponownie przeczytaj teamt 183-187 a następnie wykonaj ćwiczenie 1,2,3 ze str. 187. 

 

 

Historia kl. 4 a Pałecznica 23.04.2020 r. 

Teamat: Józef Piłsudski i niepodległa Polska. 

Przeczytaj temat 112-117 w podręczniku. Zapisz punkty do zeszytu. Następnie 
przyczyny, wydarzenie ,skutki ze str. 113. 

 

 

Wychowanie fizyczne kl. 4 a Pałecznica 24.04.2020 r. 



Teamt :Jogga dla dzieci. 

https://www.youtube.com/watch?v=DBYZXW0PqmA&t=133s 

Ćwicz według filmu. 

 

 

Muzyka kl 6 a Pałecznica 24.04.2020 r. 

Teamat: Oskar Kolberg i etnografia. 

Zapisz do zeszytu pojęcia: folkor, etnograf, skansen ze str 102-103. Nastepnie 
poszukać w internecie informacji o Oskarze Kolbergu i napisać jego biografie. 
Przesłać ją na mojego emaila do 26.04.2020. 

 

 

Muzyka kl 4 b Pałecznica 24.04.2020 r. 

Temat: Ludowa zabawa 

Przeczytać teamat w podręczniku str. 87-91. Zrobić notatkę. Przesłuchać piosenkę pt. 
“Uciekła mi przepióreczka”. Obejrzeć tańce ludowe: Mazur, Kujawiak, Oberek, 
Polonez 

https://www.youtube.com/watch?v=dVbtSCYQ-YM 

https://www.youtube.com/watch?v=RjV1bpxi0bc 

https://www.youtube.com/watch?v=PRo0xXWlPps 

https://www.youtube.com/watch?v=W2yv16FzS3Q 

 

Zajęcia rozwijające kreatywność kl. 3 b Pałecznica 21.04.2020 r. 

Możesz wykonać pracę plastyczną  

Teamat: Kolorowa łąka 

Przygotuj; Kawałek grubej tektury, kolorową bibułę,klej,nożyczki 

-Potnij bibułę na paski. 

-Z pasków bibuły skręć wałeczki i kulki ,które posłużą do układania wzoru. 

-Ułóż kompozycję z wałeczków i kulek bibuły przedstawiającą kwiaty na łące. 

-Smaruj je starannie klejem i przyklejaj do tektury. 

-Wykonuj prace, aż staranie pokryjesz powierzchnie obrazka. 



 

 

 

Muzyka kl 7 Pałecznica 24.04.2020 r. 

Temat: Polonez. Opracowanie artystyczne muzyki ludowej. 

Przeczytaj temat str. 114-117. Zrób notatkę.. Przesłuchaj piosenke pt. “Pamięć w nas”, 
obejrzyj w internecie film o polonezie. 

https://www.youtube.com/watch?v=dVbtSCYQ-YM 

Przesłuchaj poloneza Wojciecha Kilara 

https://www.youtube.com/watch?v=dOJ7OHIgne8 


