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Wiedza o muzyce
Uczeń:
*wyjaśnia, co to jest solmizacja
*tłumaczy do czego służy fonogestyka
*tłumaczy co to jest dynamika
*wymienia podstawowe oznaczenia dynamiki i wyjaśnia ich znaczenie
*wyjaśnia czym jest emisja głosu i dykcja
*wyjaśnia co to jest znak repetycji
*rozpoznaje i nazywa wartości rytmiczne nut i pauz
*wyjaśnia znaczenie terminów: rytm, tataizacja, gestodźwięk
*wyjaśnia co to jest hymn
*wymienia symbole narodowe
*wymienia głosy wokalne, omawia ich podział
*wyjaśnia znaczenie terminu barwa dźwięku
*wyjaśnia czym jest refren i zwrotka
*tłumaczy na czym polega forma AB
*wymienia i grupuje instrumenty perkusyjne
*podaje informacje dotyczące dzieciństwa F. Chopina
*wyjaśnia czym jest folklor
*wymienia polskie tańce narodowe
*podaje charakterystyczne cechy mazura
*wymienia wielkanocne zwyczaje i obrzędy swojego regionu
*wyjaśnia znaczenie kropki przy nucie
*wyjaśnia czym jest szanta

Śpiew

Uczeń śpiewa piosenkę:
*Do, re, mi-fankę
*Jesienne nutki
*Kot na klawiszach
*Zabawy z echem
*Czternastego października
*Poczuj rytm
*Przybyli ulani
*Mazurek Dąbrowskiego
*Nie miały aniołki
*Lulajże Jezuniu
*Zima
*Piosenka dla babci i dziadka
*Śpiewanka o piosence
*Muzyczne echo Warszawy
*Uciekła mi przepióreczka
*wszystko kwitnie wkoło
*Wielkanocna piosenka
*Ekorock
*Polska flaga
*Dla mamy i taty
*Kolorowe dzieci
*Piosenka z Afryki
*Morskie opowieści
*gama C-dur solmizacją

Działania twórcze

Gra na instrumentach

Uczeń:
*układa rymowankę do gamy
*wykonuje piosenkę przy użyciu fonogestyki
*układa melodię z dźwięków gamy C-dur
*wykonuje ćwiczenia emisyjne
*realizuje rytmy
*stosuje gestodźwięk
*wykonuje akompaniament do piosenki
*wykonuje utwór „Etiudka rytmiczna”
*bierze udział w zabawie „ Z gaikiem idziemy”
*buduje instrumenty z surowców wtórnych
*uczestniczy w zabawach z różnych stron świata
*prezentuje ilustracje ruchową do piosenki
Uczeń:
*realizuje ćwiczenia fletowe
*gra gamę C-dur
*gra na flecie poznane dźwięki
*wykonuje utwór „Jesienne nutki”
*wykonuje melodię na flecie
*gra kolędę „Lulajże Jezuniu”
*zna dźwięk „gis”
*gra na instrumentach „Taniec śnieżynek”
*gra utwór „Ptasi koncert”
*gra utwór „Dla Elizy”
*gra utwór „Sakura”

