
NaCoBeZU z MUZYKI na rok szkolny 2015/2016 w klasie 5: 

Śpiew: 

1. Potrafię zaśpiewad piosenkę z pamięci. (Obowiązkowo polski hymn narodowy, hymn szkoły, hymn Szarych 

Szeregów, wybrane pieśni patriotyczne i hymn Unii Europejskiej) 

2. Wykonuję poprawnie melodię i rytm piosenki: Boca Chica, Klawiszowa piosenka, Zabawa z echem, Bieszczadzki 

trakt, Uciekła mi przepióreczka, Piosenka dla babci, Piosenka dla dziadka, Mały kanon,  

3. Stosuję dwiczenia oddechowe i dykcyjne. 

4. Potrafię przyjąd właściwą postawę podczas śpiewania. 

Gra na flecie: 

1. Potrafię prawidłowo trzymad flet i wydobywad na nim dźwięki. 

2. Gram na flecie prostym ze słuchu lub z nut wybrane melodie: Pojedziemy na łów, Wlazł kotek na płotek, Trzy kurki. 

Ruch przy muzyce: 

1. Potrafię odtworzyd ruchem proste rytmy. 

2. Potrafię wykonad kroki charakterystyczne dla regionalnych taoców ludowych. 

3. Potrafię stworzyd układ ruchowy do muzyki. 

Słuchanie muzyki: 

1. Potrafię opisad swoimi słowami charakter wysłuchanego utworu; 

2. Potrafię opisad wskazaną cechę wysłuchanego utworu. 

3. Rozróżniam: głosy ludzkie (sopran, alt, tenor, bas), zespoły wokalne (np. chór, trio, zespół wokalny), wybrane 

rodzaje muzyki rozrywkowej. 

4. Rozpoznaję fakturę jedno i wielogłosową. 

5. Rozróżniam formy muzyczne: wariacje. 

Tworzenie muzyki: 

1. Tworzę proste improwizacje muzyczne (wokalne, instrumentalne, ruchowe). 

2. Tworzy proste akompaniamenty. 

Wiadomości o muzyce: 

1. Znam i stosuję podstawowe pojęcia muzyczne poznane w klasie 4 i 5 związane z notacją i elementami muzyki. 

2. Znam i poprawnie używam nazw instrumentów strunowych. 

3. Znam budowę aparatu głosowego i zasady emisji głosu. 

4. Wyjaśniam definicje muzycznych form scenicznych: opera, operetka, musical, balet, oraz pojęcie etnografii. 

5. Znam najważniejsze fakty z życia i twórczości poznanych wielkich muzyków: Fr. Chopina, J.S. Bacha, St. Moniuszki. 

6. Umiejętnie korzystam z multimedialnych źródeł muzyki i informacji o muzyce. 

Postawa: 

1. Potrafię dokonad samooceny. 

2. Aktywnie uczestniczę w dwiczeniach muzycznych. 

3. Umiejętnie realizuję własne pomysły. 

4. Uczestniczę w życiu kulturalnym szkoły. 

5. Z szacunkiem odnoszę się do symboli narodowych i własnej kultury narodowej. 

6. Dyskutuję na tematy związane z muzyką. 

7. Potrafię odpowiednio zachowad się podczas muzycznych prezentacji. 

 

 


