
NaCoBeZU z MUZYKI na rok szkolny 2015/2016 w klasie 6: 

Śpiew: 

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

wybrane pieśni patriotyczne) 

2. Wykonuję poprawnie melodię i rytm piosenki: Żuraw, Familijny rock and roll, Na okrągło, Kukułka i osioł, Warszawskie 

dzieci, Piosenka o zwykłej mamie, Piosenka dla taty, Na majówkę, Pióreczko, Boca Chica. 

3. 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: Melodia czeska, Płonie ognisko.  

Ruch przy muzyce: 

1. Potrafię odtworzyd ruchem proste rytmy. 

2. Znam podstawowe kroki wybranych taoców towarzyskich. 

3. Potrafię stworzyd układ ruchowy do muzyki. 

Słuchanie muzyki: 

1. Potrafię opisad słowami lub odzwierciedlid graficznie cechy wysłuchanego utworu; 

2. Rozróżniam formy muzyczne: A, AB, ABA1, rondo, wariacje. 

Tworzenie muzyki: 

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

Wiadomości o muzyce: 

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

2. Znam i poprawnie używam nazw instrumentów dętych i elektronicznych. 

3. Znam oraz potrafię określid cechy charakterystyczne wybranych taoców narodowych. 

4. Wyjaśniam terminy: kompozytor, dyrygent, batuta, partytura, koncert. 

5. Znam i poprawnie używam nazw podstawowych zespołów wykonawczych (soliści, orkiestra symfoniczna, różne typy 

chórów i zespołów). 

6. Znam najważniejsze fakty z życia i twórczości poznanych kompozytorów epoki baroku, klasycyzmu. romantyzmu, muzyki 

XX wieku. 

7. Znam najważniejsze fakty z życia i twórczości Fryderyka Chopina. 

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

Postawa: 

1. Potrafię dokonad samooceny. 

2. Aktywnie uczestniczę w dwiczeniach muzycznych. 

3. Doceniam walory sztuki muzycznej. 

4. Umiejętnie realizuję własne pomysły. 

5. Uczestniczę w życiu kulturalnym szkoły i środowiska lokalnego. 

6. Z szacunkiem odnoszę się do symboli narodowych i kultury narodowej swojego i innych krajów. 

7. Potrafię odpowiednio zachowad się podczas muzycznych prezentacji 

 


