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MUZYKA W DOBREJ FORMIE. Formy muzyczne: kanon i rondo. 

• Słuchamy: D. Kabalewski Galop op. 39, C. Saint-Saëns Słoń z Karnawału zwierząt, G.S. Mercadante Rondo 

Russo z Koncertu fletowego e-moll;  

• Czytamy podręcznik s. 109 i 112–113 (Kanon i Formy muzyczne – rondo); 

• Zapisujemy do zeszytu wyjaśnienie pojęć rondo i kanon;  

• Śpiewamy i utrwalamy na pamięć piosenkę „Witaj, majowa jutrzenko” podręcznik s. 111 (akompaniament), 

obowiązują tylko dwie zwrotki z refrenami według tekstu z podręcznika; 

• Tworzymy rondo muzyczne zgodnie z zabawą Rondo wiosenne podręcznik s. 113;  

• Rozwiązujemy KARTĘ PRACY 28 Muzyka w dobrej formie; 

• Nagrywamy film lub audio z własnym solowym wykonaniem piosenki „Witaj majowa jutrzenko”. Zaśpiewać 

należy przynajmniej jedną zwrotkę piosenki z refrenem. Można śpiewać a cappella (bez akompaniamentu) lub 

z akompaniamentem. Plik mp3 lub mp4 należy przesłać na adres:  

z.michalska@andryjanki.edu.pl 

w terminie do końca maja. Śpiew będzie oceniony na stopień.  

Śpiew można też zamieścić na dysku google w folderze kl.IV o nazwie Śpiew, korzystając z następującego linku 

https://drive.google.com/drive/folders/1TKQZjn9hxX6ubmmzYISYbeUkQez_C7qk?usp=sharing 

Do nagrania można wykorzystać rejestrator dźwięku online vocaroo. Vocaroo to bezpłatna usługa, nie 

wymagająca rejestracji, która umożliwia użytkownikom tworzenie nagrań dźwiękowych. 

• Pracujemy na platformie edukacyjnej MEN epodręczniki z udostępnionymi przez nauczyciela materiałami 

„Zapis nutowy” i „Rytm”. Po zalogowaniu przez ucznia materiał będzie dostępny do pracy - czytamy informacje 

teoretyczne i wykonujemy wszystkie ćwiczenia. 

PRACA JEST OBOWIĄZKOWA, będzie oceniona na stopień, nie ma ograniczenia czasowego. 

• Nagrywamy film lub audio z własnym solowym wykonaniem na flecie całej piosenki „Kogucik”. Plik mp3 lub 

mp4 należy przesłać na adres:  

z.michalska@andryjanki.edu.pl 

w terminie do 20 maja. Gra na flecie będzie oceniona na stopień. 

Grę na flecie można też zamieścić na dysku google w folderze kl.IV o nazwie Flet, korzystając z następującego 

linku https://drive.google.com/drive/folders/1t6ykAJZaegoqXqQ-7t2an4oEeYKF6ssi?usp=sharing 

  

OSTATNIE DWA ZADANIA SKIEROWANE SĄ DO OSÓB, KTÓRE ICH JESZCZE NIE WYKONAŁY. 
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