
Muzyka kl. 6 Ibramowice 18.05.2020 r. 

 

Temat: Żarty muzyczne. 

Przeczytaj tekst str.72-77. Zrób notatkę uwzględniając pojęcie “pastisz muzyczny”. 

Wymień artystów tworzących pastisze muzyczne. 

Posłuchaj:  

https://youtu.be/X0UJEx9S1bU 

https://youtu.be/AlVU6mRbs5k 

 

Muzyka kl. 7 Ibramowice 18.05.2020 r. 

 

Temat: Balet i taniec klasyczny. Przeczytaj tekst str. 123-125. Zrób notatkę 
uwzględniając w niej pojęcia balet, taniec klasyczny. Przepisz tabelkę str. 124. 

Posłuchaj i zobacz wybrane sceny z baletu: 

https://youtu.be/BLPOHDsaBKc 

https://youtu.be/LBTHTOPeufs 

 

Muzyka kl. 5 Ibramowice 18.05.2020 r. 

 

Temat: Muzyka źródeł. 

Przeczytaj tekst str.119-122. Zrób notatkę i wymień w niej najstarsze instrumenty 
muzyczne. 

Posłuchaj muzyki inspirowanej muzyką afrykańską: 

https://youtu.be/cNoOxbJnS_s 

https://youtu.be/pRpeEdMmmQ0 

https://youtu.be/CF-c1K3WWg4 

 

Muzyka kl. 4a Pałecznica 19.05.2020 r. 

 

Poznajemy piosenkę pt. “Muzyczne echo Warszawy” 



Zapisz do zeszytu słowa piosenki ze strony 84, przesłuchaj ją a następnie naucz się jej 
śpiewać  https://youtu.be/npgXe-98LC8 

 

Wychowanie fizyczne kl. 4a Pałecznica 19.05.2020 r. 

 

Temat: Ćwiczenia rozciągające. 

 Ćwicz razem z trenerką  

https://youtu.be/zKKkwGyG_J4 

 

Muzyka kl. 5 Pałecznica 19.05.2020 r. 

 

Temat: Muzyka źródeł. 

Przeczytaj tekst str.119-122. Zrób notatkę i wymień w niej najstarsze instrumenty 
muzyczne. 

Posłuchaj muzyki inspirowanej muzyką afrykańską: 

https://youtu.be/cNoOxbJnS_s 

https://youtu.be/pRpeEdMmmQ0 

https://youtu.be/CF-c1K3WWg4 

 

 

Zajęcia rozwijające kreatywność kl. 3b Pałecznica 19.05.2020 r. 

 

Możesz wykonać pracę plastyczną. 

 

Temat: Wiosenne witraże. 

Przygotuj : czarny papier z bloku kolorowego, tekturę, nożyczki, różne kolory 
cienkiej bibuły, klej i kawałek nitki. 

 

1. Na jednej stronie czarnego papieru obrysuj ramkę, wewnątrz ramki narysuj prosty 
wzór, np. tulipana, tak aby po ich wycięciu powstał układ oddalonych od siebie 
otworów. 



2. Podłóż kolorową bibułę pod jednym z otworów, obrysuj ołówkiem i wytnij ją 
dodając pół centymetra zapasu. 

3. Posmaruj klejem brzeg otworu wycinanki i przyłóż wycięty z bibuły kształt, tak 
samo podklej pozostałe okienka dobierając kolor odpowiedni do wykonanego wzoru. 

4. Z tektury wytnij ramkę ( takiej samej szerokości jak ta wykreślona na odwrocie 
czarnego papieru) naklej na nią gotowy obrazek wkładajęc nitkę uformowaną w 
zawieszkę pomiędzy obrazek a tekturę. 

5. Otrzymany witraż zawieś tak, aby promienie słońca padały przez kolorową 
bibułkę. 

 

Wychowanie fizyczne kl. 4a Pałecznica 20.05.2020 r. 

 

Temat: Doskonalenie kontroli nad piłką 

Postaraj się ćwiczyć jak na załączonym filmiku. Ilość powtórzeń dostosować do 
własnych możliwości. 

https://youtu.be/rwv96NPdLj4 

 

Historia kl. 5 Pałecznica 20.05.2020 r. 

 

Temat: Czasy Kazimierza Wielkiego. 

Przeczytaj temat str. 203-207. Zapisz punkty do zeszytu, następnie przyczyny, 
wydzarzenie i skutki. 

 

Historia kl. 4b Pałecznica 20.05.2020 r. 

 

Temat: Jan Paweł II - Papież pielgrzym. 

Przeczytaj temat str. 136-141. Zapisz punkty do zeszytu, następnie zrób jedno z zadań 
ze strony 141. 

 

Muzyka kl. 6b Pałecznica 20.05.202 r. 

 

Temat: Żarty muzyczne. 

Przeczytaj tekst str.72-77. Zrób notatkę uwzględniając pojęcie “pastisz muzyczny”. 



Wymień artystów tworzących pastisze muzyczne. 

Posłuchaj:  

https://youtu.be/X0UJEx9S1bU 

https://youtu.be/AlVU6mRbs5k 

 

 

 

Wychowanie fizyczne kl. 4a Pałecznica 21.05.2020 r. 

 

Temat: Doskonalenie panowania nad piłką - ciąg dalszy. 

Wedle własnych możliwości wykonaj ćwiczenia prezentowane na filmiku. 

https://youtu.be/FgaxzwL7G-g 

 

Historia kl. 5 Pałecznica 21.05.2020 r. 

 

Temat: Czasy Kazimierza Wielkiego - ćwiczenia. 

Przeczytaj ponownie temat str. 203-207. Następnie zrób do zeszytu ćwiczenie 1-3 
str.207. 

 

Historia kl. 4b Pałecznica 21.05.2020 r. 

 

Temat: Jan Paweł II - Papież pielgrzym. 

Przeczytaj temat str. 136-141. Zapisz punkty do zeszytu, następnie zrób jedno z zadań 
ze strony 141. 

 

Wychowanie fizyczne kl. 4a Pałecznica 22.05.2020 r. 

 

Temat: Ćwiczenia dla poprawy kondycji. 

Postaraj się ćwiczyć razem z trenerką z załączonego filmiku. 

https://youtu.be/_BLNQcLJve8 

 



Muzyka kl. 6a Pałecznica 22.05.2020 r. 

 

Temat: Żarty muzyczne. 

Przeczytaj tekst str.72-77. Zrób notatkę uwzględniając pojęcie “pastisz muzyczny”. 

Wymień artystów tworzących pastisze muzyczne. 

Posłuchaj:  

https://youtu.be/X0UJEx9S1bU 

https://youtu.be/AlVU6mRbs5k 

 

Muzyka kl. 4b Pałecznica 22.05.2020 r. 

 

Poznajemy piosenkę pt. “Muzyczne echo Warszawy” 

Zapisz do zeszytu słowa piosenki ze strony 84, przesłuchaj ją a następnie naucz się jej 
śpiewać  https://youtu.be/npgXe-98LC8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia rozwijające kreatywność kl. 3a Pałecznica 22.05.2020 r. 

 

Możesz wykonać pracę plastyczną. 

 

Temat: Wiosenne witraże. 



Przygotuj czarny papier z bloku kolorowego, tekturę, nożyczki, różne kolory cienkiej 
bibuły, klej i kawałek nitki. 

 

6. Na jednej stronie czarnego papieru obrysuj ramkę, wewnątrz ramki narysuj prosty 
wzór, np. tulipana, tak aby po ich wycięciu powstał układ oddalonych od siebie 
otworów. 

7. Podłóż kolorową bibułę pod jednym z otworów, obrysuj ołówkiem i wytnij ją 
dodając pół centymetra zapasu. 

8. Posmaruj klejem brzeg otworu wycinanki i przyłóż wycięty z bibuły kształt, tak 
samo podklej pozostałe okienka dobierając kolor odpowiedni do wykonanego wzoru. 

9. Z tektury wytnij ramkę ( takiej samej szerokości jak ta wykreślona na odwrocie 
czarnego papieru) naklej na nią gotowy obrazek wkładajęc nitkę uformowaną w 
zawieszkę pomiędzy obrazek a tekturę. 

10. Otrzymany witraż zawieś tak aby promienie słońca padały przez kolorową 
bibułkę. 

 

Muzyka kl. 7 Pałecznica 22.05.202 r. 

 

Temat: Balet i taniec klasyczny. Przeczytaj tekst str. 123-125. Zrób notatkę 
uwzględniając w niej pojęcia balet, taniec klasyczny. Przepisz tabelkę str. 124. 

Posłuchaj i zobacz wybrane sceny z baletu: 

https://youtu.be/BLPOHDsaBKc 

https://youtu.be/LBTHTOPeufs 

 

 


