
MUZYKA KLASA 4 

Zajęcia zgodnie z planem danej klasy w dniach: 11.05.2020 – 15.05.2020 
 

 

Temat: Muzyczne marzenia i życzenia. 

 

Część teoretyczna: Podręcznik do muzyki, str. 114-115 

Część praktyczna: Słuchanie muzyki, wykonanie zadań  

Termin realizacji: Do następnych zajęć zgodnie z planem (z wyłączeniem soboty i niedzieli- to jest Twój czas wolny:) 

 
 

Witaj ponownie!                                              

Ta karta pracy pozwoli Ci poznać utwóry z literatury muzycznej o marzeniach i zyczeniach oraz ich 

twórców.  Karty nie musisz drukować, ani przepisywać– linki otworzą się po kliknięciu myszką. 

Powodzenia! 

 

Na początek Robert Schumann i jego utwór. Ponieważ po raz pierwszy spotykamy się z tym kompozytorem – kilka 

ciekawostek o nim 

Robert Schumann – to wybitny kompozytor epoki romantyzmu, którego twórczość i przedwcześnie 

zakończone życie są przykładem romantycznej wrażliwości 

 Zaczął  uczyć się gry na fortepianie w wieku siedmiu lat.  

 Jego ojciec był księgarzem, dlatego przez pewien czas chciał poświęcić się pisarstwu.  

 Po maturze rozpoczął studia prawnicze, jednak po dwóch latach porzucił je, by skupić się na lekcjach 

fortepianu  

 Poznał  Fryderyka Chopina, którego muzyki był  wielbicielem, czemu dał wyraz w entuzjastycznej 

recenzji zawierającej słynne zdanie: — Czapki z głów, panowie! Oto geniusz! 

 Przez dziesięć lat pisał prawie wyłącznie utwory na fortepian, a „Sceny dziecięce” op.15, których 

częścią jest utwór „Marzenie”, zajmują w twórczości Roberta Schumanna miejsce szczególne. Duży 

wpływ na powstanie tych utworów miała twórczość niemieckiego artysty Ludwiga Richtera, a zwłaszcza 

jego rysunki i drzeworyty. 

 

R.Schumann – Marzenie 

https://www.youtube.com/watch?v=HFWWOzi3Ogo 

 

Czy pamiętasz, jak nazywa się instrument grający główną melodię? – to oczywiści wiolonczela – instrument z grupy 

strunowych smyczkowych, towarzyszy jej akompaniament fortepianowy. 

A teraz pieśń Fryderyka Chopina – chociaż Chopin w swoim dorobku kompozytorskim ma ich zaledwie 19, wszystkie 

uznawane są za arcydzieła muzyki wokalnej. 

F.Chopin - Życzenie 

https://www.youtube.com/watch?v=-N3LjQb8A6Y 

W podręczniku na str. 114-115 znajdziesz „Pioseneczkę o marzeniach” – spróbuj ją zaśpiewać – jeśli 

zadanie okaże się zbyt trudne – zaśpiewaj inną piosenkę z repertuaru Majki Jeżowskiej 

http://www.muzykotekaszkolna.pl/wiedza/kompozytorzy/romantyzm
http://www.muzykotekaszkolna.pl/wiedza/kompozytorzy/fortepian
http://www.muzykotekaszkolna.pl/wiedza/kompozytorzy/fryderyk-chopin-1810-1849
https://www.youtube.com/watch?v=HFWWOzi3Ogo
https://www.youtube.com/watch?v=-N3LjQb8A6Y


Pioseneczka o marzeniach 

https://chomikuj.pl/gosia17081/klucz+do+muzyki/28+Pioseneczka+o+marzeniach,3056148888.mp3(audio) 

 Marzenia się spełniają 

https://www.youtube.com/watch?v=Y3mV0iM2H8k 

Dokąd biegną sny gdy mija noc? 

Gdzie czekają, aż je znajdzie ktoś? 

Uuu - czy w prawdę się zmieniają? 

Zamknij oczy i do siedmiu licz  

Raz na jakiś czas, więc może dziś  

Uuu - marzenia się spełniają! 

 

Ref. Marzenia się spełniają  

Tylko stale, stale myśl o nich myśl  

Wszystko, co tylko chcesz Może się zdarzyć dziś! 

Marzenia się spełniają  

Tylko mocno, mocno, mocno w nie wierz  

Ściskaj kciuki co sił, oczy zamknij też... 

 

To nie ważne ile liczysz lat  

Każdy przecież ma swych marzeń świat  

Uuu - sny tajemnice znają... 

To nie żaden wstyd uwierzyć raz  

Ze czarodziej sfrunie prosto z gwiazd  

Uuu - marzenia się spełniają! 

 

Ref.Marzenia się spełniają…. 

 

Bridge:   Usiądź obok mnie i razem znów . Sprawdźmy, że naprawdę chcieć to móc  

Uuu - choć wszyscy to już znają! 

 

Ref.Marzenia się spełniają … 
 

Na zakończenie – zadanie dla chętnych  

Niedługo jedno z najpiękniejszych świąt w kalendarzu - Dzień Matki – a więc okazja do złożenia 

muzycznych życzeń. Jeżeli masz ochotę nagraj proszę ulubioną piosenkę (w swoim wykonaniu) lub 

utwór instrumentalny (jeżeli potrafisz grać na instrumencie) z dedykacją dla Mamy.  

Nagranie prześlij proszę na adres mailowy przez platformę Teams – chętnie posłucham i wystawię dobre 

oceny Masz na to czas do 22.05.2020 r. Powodzenia! 

Dzisiaj to już wszystko.  Już wkrótce zapraszam na kolejne spotkanie z muzyką. 

  

Pozdrawiam serdecznie, 

 Izabela Zdyb 

https://chomikuj.pl/gosia17081/klucz+do+muzyki/28+Pioseneczka+o+marzeniach,3056148888.mp3(audio)
https://www.youtube.com/watch?v=Y3mV0iM2H8k

