
Muzyka/Plastyka kl.5                                                                      28 .05.20

TEMAT: SERWETKI TADEUSZA KOŚCIUSZKI. UTRWALENIE FORM 
MUZYCZNYCH. SKRÓTY PISOWNI – DA CAPO AL FINE. 

Dzień dobry,

Proszę abyś przeczytał informacje o Tadeuszu Kościuszce na str. 110 i 112 
w podręczniku.

Tadeusz Kościuszko złożył przysięgę przed wyruszeniem do walki na rynku 
w Krakowie.

Kraków kojarzy się z Wawelem, z hejnałem mariackim, z krakowiakiem.

W rytmie krakowiaka jest pieśń historyczna, którą macie w podreczniku na 
str. 111.
Posłuchaj pieśni „ Dalej , chłopcy, dalej żywo”

https://www.youtube.com/watch?v=DmuJr6ncGl4 

Na końcu piosenki jest określenie włoskie; da capo al fine, które oznacza że 
trzeba powtórzyć od samego początku do miejsca oznaczonego  fine..

Odszukaj w nutach piosenki na str. 111 określenia da capo al fine oraz fine.

Zadanie:

Odpowiedz na pytania:

1. Wymień polskie tańce narodowe (3 tańce)
2. Znajdź informacje w jakim kraju znajduje się Góra Kościuszki
3. Napisz nazwy instrumentów, pojęć lub symboli muzycznych 

rozpoczynających się od podanych liter. Nazwy nie mogą się 
powtarzać.

R........................
O........................
N........................
D........................
O.......................

4. Wymyśl zagadkę o dowolnym instrumencie lub rodzinie instrumentów. 

https://www.youtube.com/watch?v=DmuJr6ncGl4


W nawiasie na końcu podaj rozwiązanie tej zagadki.
5. Napisz jak nazywa się największy instrument.

Odpowiedzi na te 5 pytań zapisz , zrób zdjęcie i przyślij na mój adres
mparwa.spsieroslawice@gmail.com 

Bardzo proszę można pisać też odpowiedzi w mailu, tak żeby było można 
odczytać, bo niektórzy piszą bardzo nieczytelnie, czasami są też niewyraźne
zdjęcia.

Plastyka

Temat: BOGACTWO WNĘTRZA ŚREDNIOWIECZNEJ KATEDRY. PROJEKT 
WSPÓŁCZESNEJ ROZETY LUB WITRAŻA

Dzisiaj kontynuujemy temat dotyczący średniowiecza. Ostatnio 
obejrzałeś film o architekturze średniowiecza. Przeczytaj proszę tekst z 
podręcznika ze str. 98-102. Obejrzyj ilustracje.
Wiesz już, że we wnętrzach średniowiecznych kościołów można 
zobaczyć witraże, wieloskrzydłowe ołtarze  ( jak w kościele Mariackim w
Krakowie).
Dzisiaj zajmiemy się witrażami. 
Witraż to kompozycja w oknie, wykonana z małych kawałków szkła, 
połączonych ze sobą metalem. Obejrzyj jak robiony jest witraż.

https://www.youtube.com/watch?v=hlTUoG6rEso 

Nie ma zadania z plastyki. 

https://www.youtube.com/watch?v=hlTUoG6rEso

