
Muzyka/ Plastyka kl.5                                                           14 maja 2020

TEMAT: ODMIENIONY ŚWIAT – WARIACJE MUZYCZNE. ROZPOZNANIE 
ZMIAN TEMATU W UTWORZE W.A. MOZARTA. 

Dzień dobry,
Dzisiaj dowiecie się co to są wariacje muzyczne. Czy jest to instrument, 
utwór muzyczny, czy jeszcze coś innego.

Proszę aby każdy z was spróbował wyczuć swój puls na przegubie dłoni. Gdy
już wyczujecie puls zróbcie kilka przysiadów, skoków. I spróbujcie teraz 
znaleźć swój puls. 
Czy po wysiłku zmienił się wasz puls? Jestem pewna, że tak.

Proszę otwórzcie wasz podręcznik do muzyki na str. 101. Jest tam krótki 
wiersz Władysława Broniewskiego pt. Wró by. ż
Proszę przeczytaj go nagłos. Następnie spróbuj przeczytać ten wiersz 
oddając różne nastroje: smutku, radości, złości. Spróbuj się bawić głosem 
podczas czytania tego wiersza.

Teraz zobacz na str.102 . Widzisz tam 3 obrazy Claude Monet, które 
przedstawiają tę samą budowlę, katedrę w Rouen. Ten sam artysta 
namalował ten sam obraz, ale inaczej. Użył innych kolorów, innej techniki, 
inaczej pokazał światło. 
Czyli zrobił wariacje na jeden temat. Tu tematem była katedra.
Wcześniej czytany przez ciebie wiersz był tematem różnych interpretacji.

W muzyce też są wariacje.

Wariacje to cykl utworów, w których temat muzyczny podany jest na 
początku. Potem ten temat zmienia się. Może być zmieniony rytm, tempo, 
trochę melodia, ale wciąż słychać w nich temat.

Posłuchaj utworu W. A. Mozarta
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https://www.youtube.com/watch?v=Ezvj-De6bxY 

https://www.youtube.com/watch?v=Ezvj-De6bxY


Zadanie

1. Przypomnij solmizacyjne i literowe nazwy dźwięków, napisz 
je na pięciolinii, a następnie wymyśl 2 rebusy, których 
rozwiązaniem będą słowa i określenia związane z muzyką. 
Czyli w tych rebusach muszą się znaleźć nazwy literowe lub 
solmizacyjne dźwięków. Możesz robić rysunki albo używać 
tylko słów. 

2. Jak nazywają się zmiany i przekształcenia tematu w    
utworze muzycznym? Zaznacz poprawną odpowiedź.

atrakcje • iluminacje • manuskrypty • wariacje 

3. Uporządkuj litery według kroju pisma i odczytaj nazwy
przynajmniej czterech elementów muzyki,
 które mogą się zmieniać w cyklu wariacji.

 O T L O A y P E D E I Mr M t m Y D
N A M I K A

4. Odpowiedz na pytania

1. Słychać go po dmuchnięciu w otwór fletu lub po szarpnięciu
struny. ( _ _ _ _ _ _)
2. Jeden z najważniejszych elementów muzyki. (_ _ _ _ _ _ _)
3. Nazwisko kompozytora opery Straszny dwór. (_ _ _ _ _ _ _ _ 
_)
4. Instrument dęty blaszany, na którym wykonuje się hejnał 
mariacki. (_ _ _ _ _ _)
5. Wykonanie dźwięków krótko, z oddzieleniem jednego od 
drugiego. (_ _ _ _ _ _ _ _)
6. Jeden z instrumentów dętych drewnianych, z podwójnym 
stroikiem, podobny do klarnetu. (_ _ _ _)
7. Widowisko teatralne związane z muzyką, ruchem i 
tańcem.(_ _ _ _ _)



Możesz przepisać zadanie do zeszytu lub wydrukować i 
uzupełnić. Zrób zdjęcie i prześlij do 20.05.20 na mój adres
mparwa.spsieroslawice@gmail.com 

Plastyka

Kochani, dzisiaj nie będzie nowego tematu z plastyki . 
Bardzo proszę abyście przysyłali pracę plastyczną,
którą zadałam już dawno. Jest czasochłonna dlatego nie 
wpisywałam za nią ocen. Kto jeszcze tego nie zrobił, proszę 
aby uzupełnił. 
Wklejam tu całą lekcję jeszcze raz:
  Temat: WIERZENIA, MITY, WAŻNE WYDARZENIA, CODZIENNE 
PRZEDMIOTY, UPODOBANIA STAROŻYTNYCH GREKÓW I RZYMIAN 
ODKRYWANE PRZEZ ARCHEOLOGÓW. 

Dzisiaj dalsza część tematy.

Dzisiaj dowiecie się co to jest mozaika.

Przeczytaj tekst umieszczony na str. 82 o mozaice. Przyjrzyj się też 
ilustracjom.

Dowiedziałeś się ,że mozaika to wielobarwna kompozycja wykonana z 
małych kolorowych kawałków szkła lub kamieni, a czasami metali takich
jak brąz srebro, złoto. Tworzy się je na posadzkach, ścianach.
Mozaiki były bardzo popularne w czasach Bizancjum, starozytnosci i . 
średniowiecza. Dekorowano nimi domy, swiątynie, ważne budynki.

Teraz proszę wykonaj pracę plastyczną według instrukcji podanej w 
podręczniku na str. 83. Mozaika- obrazek... jak z pikseli. Przeczytaj i 
wykonaj krok po kroku.

Zrób zdjęcie i przyślij do 30.04. 20 na adres mparwa.spsieroslawice@gmail.com 
Oczywiście macie na to ten tydzień. To była wcześniejsza 
data wykonania.
Pamiętajcie zadanie z plastyki i muzyki
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