
Dzień dobry  

Witam Was wszystkich w kolejnym dniu naszej nauki na odległość. Mam nadzieję, że jesteście zdrowi, 

grzeczni i chętnie pracujecie z przysyłanymi Wam zadaniami. 

Kochane Dzieci,  

na pewno rozmawiacie w domu o tej trudnej sytuacji, jaka zapanowała w naszym kraju oraz 

innych państwach. Pamiętajcie – najważniejsze jest Wasze zdrowie i  bezpieczeństwo. Trzeba 

przestrzegać przepisów, które chronią nas wszystkich przed zagrożeniem nową chorobą. Dlatego 

bardzo ważne jest, aby pozostawać w domu. Zarówno Wasi Rodzice jak i my – nauczyciele staramy 

się o Was dbać najlepiej, jak tylko można  Dlatego też teraz pracujemy  w zupełnie innych 

warunkach, w  naszych domach. Bardzo Was proszę – bądźcie grzeczni, cierpliwi, słuchajcie swoich 

Rodziców, a wtedy wszystko powinno być dobrze  

 

Temat na dzisiaj to: „Wesoły koncert” 

1. Bardzo proszę przeczytajcie poniższy tekst Andrzeja Marka Grabowskiego pt. „Wesoły 

koncert” 

 

2. Teraz zajrzyjcie do Kart ćwiczeń na stronę 12, ćw. 1. Wypełnij to polecenie. W ten sposób 

będziecie doskonalić swoje umiejętności językowe, w szczególności czytanie ze 

zrozumieniem oraz pisanie. 



3. Proponuję, aby teraz przez chwilę posłuchać fragmentu muzyki filmowej do „Piratów                

z Karaibów” w wykonaniu orkiestry filharmonicznej. Przy okazji zobaczycie, jak pracuje 

dyrygent oraz muzycy. Zajrzyjcie, proszę  na stronę: 

https://www.youtube.com/watch?v=6zTc2hD2npA 

 

4. Czy nie zastanawiacie się: po co właściwie jest  dyrygent? Na czym polega jego praca? 

Obejrzyjcie ten filmik. Pomoże  Wam znaleźć odpowiedź na to pytanie: 

https://www.youtube.com/watch?v=gOlfk1U6z-8 

 

5. Przypomnijcie  sobie nasz wspólny pobyt w Operze Krakowskiej. Pamiętacie swoje wrażenia? 

Porozmawiajcie z rodzicami lub rodzeństwem, czym różni się słuchanie muzyki na żywo              

(w operze,  filharmonii lub na koncercie) od słuchania muzyki odtwarzanej np. w radio lub           

z płyty.  

 

6. Mam pomysł na pracę techniczną – może spróbujecie wykonać samodzielnie jakiś prosty 

instrument muzyczny. Ciekawa jestem Waszych pomysłów. Jeśli to możliwe – zróbcie  z 

pomocą Rodziców zdjęcie i przyślijcie je do mnie  

 

7. Teraz popracujecie nad swoimi umiejętnościami ortograficznymi. Bardzo proszę, wykonajcie 

ćwiczenia 2-4 ze strony 13.  

 

 

8. Zadanie: Nauczcie się pięknie czytać tekst z Podręcznika, str. 84 pt. „Muzyka jest wszędzie”. 

Pamiętacie o płynności i właściwej intonacji.  

 

Na dzisiaj to już wszystko. Pamiętajcie, aby codziennie ćwiczyć czytanie, dodawanie i odejmowanie 

do 100  oraz tabliczkę mnożenia w z zakresie 50. Za kilka dni poszerzymy ten zakres. Nie zapominajcie 

również o dzieleniu. Pozdrawiam Was serdecznie  

 

Wasza  wychowawczyni 

Izabela Nadolnik 
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