
MUZYKA KLASA 4 

Zajęcia zgodnie z planem danej klasy w dniach: 4.05.2020 – 8.05.2020 
 

 

Temat: Nasze dzieje, nasza tradycja – „Witaj majowa jutrzenko!” 

 

Część teoretyczna: Podręcznik do muzyki, str. 112 

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!                                              

Za nami jedno z najważniejszych świąt państwowych – obchodzone 3 maja Święto Narodowe 3 Maja -  

dlatego dzisiejsza karta pracy pozwoli Ci poznać kolejny utwór z cyklu „Nasze dzieje, nasza tradycja” 

– utwór Witaj majowa jutrzenko, ale także przypomnieć poznane w tym roku wybrane pieśni 

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

Powodzenia! 

 

3 maja 1791 r. polski Sejm Czteroletni, który został zwołany w październiku 1788 r., uchwalił pierwszą w 

Europie, a drugą na świecie konstytucję, w której potwierdził, że wszyscy ludzie są wolni i równi. Po 

odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918, rocznica Konstytucji 3 Maja została uznana za święto 

narodowe. 

 W podręczniku na str.111 znajdziesz test pieśni „Witaj majowa jutrzenko” – posłuchaj, a potem 

zaśpiewaj. 

Mazurek 3 maja 

https://www.youtube.com/watch?v=SDO6h439wR8 

Mazurek 3 maja – wersja instrumentalna 

https://chomikuj.pl/marikama/Klucz+do+muzyki+cz.+I/26+Witaj*2c+majowa+jutrzenko,2524863585.mp3(audio) 

 

W tym roku poznaliśmy kilka utworów z cyklu Nasze dzieje, nasza tradycja. Wprawdzie z zajęć muzyki w 

szkole znasz je w nieco innej wersji, ale mam nadzieję, że świetnie sobie poradzisz.  

W podręczniku na str. 25 znajdziesz piosenkę „ Pałacyk Michla” – przypomnij ją, proszę! 

Pałacyk Michla 

https://chomikuj.pl/marikama/Klucz+do+muzyki+cz.+I/03+Pa*c5*82acyk+Michla,2524863562.mp3(audio) 
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I jeszcze jedna piosenka – tym razem ze str. 53 podręcznika do muzyki. 

Przybyli ułani 

http://chomikuj.pl/ReniaP/*e2*96*ba*e2*96*ba+MP3+*e2*97*84*e2*97*84/Klucz+do+muzyki+cz.+I/10+Przybyli+

u*c5*82ani+pod+okienko,2008406205.mp3(audio) 

 

Jeżeli masz jeszcze ochotę pośpiewać – bo teraz zdarza się nam to rzadziej -  nasza ulubiona pieśń 

patriotyczna. Mama nadzieję, że ją pamiętasz  

Niepodległa, niepokorna 

https://www.youtube.com/watch?v=PFhfN7_FSGc 
 
 
 

Na zakończenie – zadanie do wykonania (na „+”, 3 plusiki za krótkie prace = ocena bardzo dobra) 

 

Z jakich pieśni patriotycznych pochodzą fragmenty tekstu: 

1. Za nami piechoty pełne błonie –  

2. Bronią jej chłopcy od Parasola –  

3. Dla Ojczyzny ratowania wrócim się przez morze –  

4. Uczcimy ciebie piosenką, która w całej Polsce słynie –  

5. Co nam obca przemoc wzięła szablą odbierzemy -  

 

Odpowiedzi  w wersji elektronicznej (lub na kartce podpisanej imieniem i nazwiskiem - zrób scan lub zdjęcie)  

prześlij proszę na adres mailowy  izdyb.muzyka@interia.pl lub przez platformę Teams. Powodzenia! 

 

 

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

  

Pozdrawiam serdecznie, 

 Izabela Zdyb 
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