
Dzień dobry „Słoneczka”.  

Podobnie jak w ubiegłym tygodniu proponuję zabawę. 

Zabawa muzyczna na początek: https://www.youtube.com/watch?v=xm93WFJ7bNs 

TANIEC ZYGZAK – Wygibasy z naszej klasy 

Nieważne czy dziewczyną jesteś czy chłopakiem 

to ważne jest, że wiesz, że pędzi się zygzakiem 

przygotuj ręce biodra nogi do zygzaka 

nie więcej ani mniej 

 

Najpierw zygzaka robią tylko same ręce 

a teraz biodra żeby śmiechu było więcej 

na koniec do zygzaka dodajemy nogi 

tylko nie pomyl się 

 

No teraz już dłużej nie czekamy 

zygzaka zaczynamy 

 

Ref. Tańczę zygzakiem bo 

zygi zygi zong zong zygi zygi zong 

zygzaki fajne są 

zygi zygi zong zong zygi zygi zong 

zatańcz zygzakiem też 

zygi zygi zong zong zygi zygi zong 

zygzak to prosta rzecz 

zygi zygi zong 

 

Tego zygzaka najpierw robią same ręce 

a potem biodra żeby śmiechu było więcej 

na koniec do zygzaka dodajemy nogi 

i nie mylimy się 

 

No a teraz już dłużej nie czekamy 

zygzaka zaczynamy 

 

Ref. …. 

Lubisz zygzaka tak samo jak ja 

 

No a teraz już dłużej nie czekamy 

zygzaka zaczynamy. 

Ref. …. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xm93WFJ7bNs


Celem dzisiejszego spotkania jest nauka piosenki „Witamy na koncercie” (s. 66) oraz poznanie 

pracy dyrygenta i orkiestry. 

Zaśpiewajcie piosenkę: zgodnie z instrukcją zawartą w poleceniu (ćw. 1, s. 66).  

Obejrzyj film „Z wizytą w filharmonii”,  https://www.youtube.com/watch?v=W5dgRHiXoFI 

Najbliższa naszego miejsca zamieszkania filharmonia, to Filharmonia Śląska w Katowicach. 

Koncert inaugurujący działalność Filharmonii Śląskiej odbył się 26 maja 1945 roku. Sala 

koncertowa FŚ, znajdująca się w budynku wzniesionym w 1873 roku, jest w Katowicach 

najstarszą przeznaczoną do muzykowania. Swój jedyny w tym mieście recital dał tu w roku 

1901 Ignacy Jan Paderewski. 
Po uważnym wysłuchaniu informacji prezentowanych podczas filmu z łatwością uzupełnisz  

zadania w ćwiczeniach i zeszycie.  

Odpowiedz na pytanie: kim jest dyrygent, i czym się zajmuje? Zapisz w zeszycie. 

Orkiestra i jej rodzaje (s. 67, ćw.3, ramka). Utrwalenie nazw poznanych instrumentów  

(ćw.2, s.67; krzyżówka, s.109).  

Zapoznajcie się z pracą muzyków, czyli orkiestry, i jej typów, wykorzystując wiadomości  

w ramce, fotografie i film.  

Posłuchaj – https://www.youtube.com/watch?v=_E4gv96kcwc. Dźwięki, które słyszeliście,  

to strojenie orkiestry, czyli ustalanie wspólnej wysokości dźwięków przez wszystkich 

instrumentalistów, żeby orkiestra czysto brzmiała. W orkiestrze symfonicznej muzycy 

dostrajają swoje instrumenty do dźwięku a1, który podaje muzyk grający na oboju. 

Muzyczne pożegnanie – zaśpiewajcie dowolną piosenkę. 

UWAGA: Na wykonanie poleceń macie czas do 07.04.2020 r. Wykonane zadania prześlijcie 

w formie zdjęcia, skanu (odpowiedź w zeszycie, uzupełnione ćwiczenia) na mojego e-maila: 

zsp1dyrektor@gmail.com.  

https://www.youtube.com/watch?v=W5dgRHiXoFI
https://www.youtube.com/watch?v=_E4gv96kcwc
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