
Muzyka - klasa 4b (tydzień 18 – 22.05.2020) 

 

Ważna informacja dla kilku uczniów klasy 4b, którzy mają zaległości: 

 Niestety, do dnia dzisiejszego uczniowie o numerach: 4, 14, 15, 19 nie przesłali filmiku  

z graniem na dzwonkach melodii „Mam chusteczkę haftowaną” (termin był do 22 

kwietnia). Jestem zmuszona postawić tym osobom ocenę niedostateczną. 

Pamiętajcie o naszej umowie – jedną ocenę w półroczu możecie poprawić, więc ja mam 

nadzieję, że te jedynki będą wkrótce poprawione. 

Przypomnę, na czym polega zadanie: 

Proszę nagrać telefonem filmik, jak wykonujecie na dzwonkach melodię „Mam chusteczkę 
haftowaną”. Można grać z pamięci lub z nut – nie ma to wpływu na ocenę. Ważne, żeby 
grać płynnie i oczywiście odpowiednie dźwięki (najlepiej najpierw podpisać sobie nuty 
nazwami literowymi – wtedy gra się łatwiej). Pamiętajcie, że na końcu nut jest znak 
powtórzenia, czyli całość melodii gramy dwa razy. 

 
Ważne! Na początku filmiku proszę się przedstawić do kamerki (imię, nazwisko i klasa). 
Potem ustawcie telefon tak, aby było widać kto gra.  
Pracę przesyłacie przez Messengera lub mailem.  

Mój adres e-mail to: annatrajdos.sp13@gmail.com 

Jeśli ktoś woli zaliczać „na żywo” – może zagrać podczas lekcji na Teams. 

 Uwaga, przypominam, że uczniowie o numerach 4, 15, 19 mają też do wykonania zaległą 

pracę - proszę dokładnie przerysować do zeszytu nuty melodii „Mam chusteczkę 

haftowaną” i podpisać nuty nazwami literowymi.  

Następnie trzeba zrobić zdjęcie i wysłać do oceny.  

Termin przesyłania prac - do dnia 22 maja (przez e-mail lub przez Messengera). 

Mój adres e-mail to: annatrajdos.sp13@gmail.com 

 przypominam, że dla chętnych uczniów, na platformie e-learningowej są dodatkowe nuty 

do grania na dzwonkach– prace należy przysyłać do dnia 22 maja. 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LEKCJA 

Temat: Śpiewamy piosenki w rytmie krakowiaka. 

 

Drodzy Uczniowie, zachęcam Was do pośpiewania piosenek w rytmie krakowiaka: 

 Mariackie hejnały - tekst znajdziecie w lekcji muzyki z tygodnia 4 – 8.05.2020 

 Płynie Wisła, płynie – słowa poniżej: 

 

1. Płynie Wisła, płynie  

po polskiej krainie, po polskiej krainie, 

zobaczyła Kraków, pewnie go nie minie, zobaczyła Kraków, pewnie go nie minie. 

2. Zobaczyła Kraków,  

wnet go pokochała, wnet go pokochała, 

a w dowód miłości wstęgą opasała, a w dowód miłości wstęgą opasała. 

3. Płynie Wisła płynie,  

po polskiej krainie, po polskiej krainie, 

a dopóki płynie Polska nie zaginie, a dopóki płynie Polska nie zaginie. 

 

Po kliknięciu w link, będziecie mogli pośpiewać razem z dziećmi: 

https://www.youtube.com/watch?v=MVNlrGxRqbM    -  Mariackie hejnały 

https://www.youtube.com/watch?v=9XDsX4bsohI        -  Płynie Wisła, płynie 

https://www.youtube.com/watch?v=MVNlrGxRqbM
https://www.youtube.com/watch?v=9XDsX4bsohI

