
MUZYKA KLASA 5 

Zajęcia zgodnie z planem danej klasy w dniach: 25.05.2020 – 29.05.2020 
 

 

Temat:  Muzyczna wędrówka nad błękitną wodę 

 

Część teoretyczna: Podręcznik do muzyki, str. 117 - 118 

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 odbyć muzyczną wędrówkę brzegiem błękitnej wody i  przypomnieć 

pojęcie szanty – czyli piosenki żeglarskiej. Poznasz również budowę trójdźwięków.  Karty nie musisz 

drukować, ani przepisywać – linki otworzą się po kliknięciu myszką. Powodzenia! 

W klasie 4 poznaliśmy szantę, czyli piosenkę żeglarską – Pacyfik, dzisiaj kolejny utwór, który typową 

szantą nie jest, ale wpisuje się w muzyczną wędrówkę brzegiem błękitnej wody. 

Wesoły żeglarz (podręcznik str. 118)  

https://www.youtube.com/watch?v=wL9UWODX9Cs 

W piosence wyróżnione zostały dwa takty – takt 2 i 4, a w nich trzy dźwięki – ułożone na 2 kolejnych 

polach w takcie drugim lub 3 kolejnych liniach w takcie czwartym. Tak oznaczono trójdźwięki, czyli 3 

dźwięki pomiędzy którymi jest odległość tercji (najprościej mówiąc - co drugi stopień gamy) 

Więcej o budowie trójdźwięków dowiesz się z podręcznika str.117 ( Warto wiedzieć) lub korzystając z linku 

https://www.kursnamuzyke.pl/szkola-podstawowa/muzyka-w-4-6/zasady-muzyki/trojdzwieki 

Od każdego dźwięku gamy C- dur da się utworzyć trójdźwięk. Jedne mają wesoły charakter (durowe) inne 

smutny (mollowe) 

 

Wielu kompozytorów muzyki klasycznej korzystało z tematu „wody na pięciolinii”, a jednym z nich jest 

Camille Saint Saens. 

. C.Saint – Saens – Akwarium z cyklu „Karnawał zwierząt” 

https://www.youtube.com/watch?v=a4lmvXYRfa4 

https://www.youtube.com/watch?v=wL9UWODX9Cs
https://www.kursnamuzyke.pl/szkola-podstawowa/muzyka-w-4-6/zasady-muzyki/trojdzwieki
https://www.youtube.com/watch?v=a4lmvXYRfa4


 

Na zakończenie kolejne krótkie zadanie do wykonania na „+”  (3 plusiki za krótkie prace = ocena 

bardzo dobra) 

Korzystając z informacji, że trójdźwięk to 3 dźwięki ułożone na kolejnych polach lub kolejnych 

liniach, spróbuj zapisać nazwy dźwięków tworzących trójdźwięki wg wzoru: 

Do – mi – sol  

     do  mi  sol 

Re –  

Mi – 

Fa -  

 

Odpowiedzi w wersji elektronicznej (lub zdjęcie odpowiedzi zapisanych na kartce podpisanej 

imieniem i nazwiskiem) prześlij proszę na adres izdyb.muzyka@interia.pl 

 

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

 Pozdrawiam serdecznie, 

 Izabela Zdyb 
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