
NaCoBeZU z MUZYKI na rok szkolny 2015/2016 w klasie 4: 

Śpiew: 

1. Potrafię zaśpiewad dwie piosenki z pamięci wybrane  z podręcznika do klasy czwartej „Lekcja muzyki” 

(obowiązkowo polski hymn narodowy, hymn szkoły, hymn Szarych Szeregów i wybrane pieśni patriotyczne). 

2. Wykonuję poprawnie melodię i rytm piosenek i kolęd poznanych na lekcjach muzyki. 

3. Potrafię przyjąd właściwą postawę podczas śpiewania. 

Gra na instrumentach: 

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

2. Gram na flecie prostym ze słuchu lub z nut gamę C-dur. 

3. Potrafię zagrad na flecie melodie: Jesienne nutki, Sakura, Utwór dla taty, kolędę ,, Jezus Malusieoki”. 

4. Potrafię wykonach akompaniament rytmiczny do piosenki. 

Ruch przy muzyce: 

1. Potrafię odtworzyd ruchem proste rytmy. 

2. Potrafię stworzyd układ ruchowy do słuchanej muzyki. 

Słuchanie muzyki: 

1. Potrafię opisad swoimi słowami charakter wysłuchanego utworu; 

2. Potrafię opisad wskazaną cechę wysłuchanego utworu. 

3. Rozróżniam proste formy muzyczne: A, AB. 

Tworzenie muzyki: 

1. Tworzę proste improwizacje muzyczne. 

2. Tworzę ilustrację ruchową do utworu. 

Wiadomości o muzyce: 

1. Znam, odczytuję i zapisuję elementy notacji muzycznej: klucz wiolinowy; znaki graficzne pięciu wartości 

rytmicznych nut i pauz; oznaczenia metryczne; 

2. Stosuję podstawowe pojęcia muzyczne: dźwięk; rytm; melodia; gama; fonogestyka; tataizacja; ostinato; barwa 

dźwięku; kropka przy nucie; dynamika. Znam nazwy solmizacyjne i literowe gamy C – Dur. 

3. Znam i poprawnie używam nazw instrumentów perkusyjnych. 

4. Potrafię wymienid 5 polskich taoców narodowych oraz potrafię określid cechy charakterystyczne mazura. 

5. Potrafię odróżnid muzykę ludową od stylizowanej. 

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

7. 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. Potrafię odpowiednio zachowad się podczas muzycznych prezentacji. 

 


