
MUZYKA KLASA II, 26 maja 2020 r. 

Dzień dobry „Słoneczka” 

Na rozgrzewkę! Najpierw posłuchajcie, potem wykonajcie taniec, który zobaczycie w tle 

nagrania:    

https://www.youtube.com/watch?v=lz9Fwi9DadY 

Temat 4: Celem dzisiejszego spotkania jest nauka i śpiew piosenki „Bajka dla mamy”, oraz 

poznanie budowy i brzmienia trąbki. 

Nauka piosenki „Bajka dla mamy”. Odsłuchajcie nagranie piosenki z wokalem i przeczytajcie 

tekst. 

Bajka dla mamy ooo ooo Bajka dla mamy ooo ooo. 

Opowiem ci mamo bajkę na dobranoc 

bajkę dobrą bajkę jasną 

Żebyś miała ją na własność 

jak parasol albo płaszcz. 

Żebyś z nią chodziła co dzień 

przy pogodzie, niepogodzie 

I myślała jak to dobrze 

że tę bajkę jednak masz. 

W bajce będziesz miała mamo 

złote włosy białe ręce 

W bajce będziesz piękną damą 

w z samych złotych róż sukience 

Potem się pojawi rycerz 

bardzo dzielny i bogaty 

Gdy podniesie swą przyłbicę 

stwierdzisz, że ma wiele z taty 

Tyle że szczuplejszy trochę 

i nie czyta ciągle gazet 

I ten rycerz cię pokocha 

i będziecie zawsze razem. 

https://www.youtube.com/watch?v=lz9Fwi9DadY


Bajka dla mamy ooo ooo 

Bajka dla mamy ooo ooo. 

Opowiem ci mamo bajkę na dobranoc 

bajkę piękną jak poduszka 

Żebyś brała ją do łóżka 

gdy się nie chcą spełniać sny 

Byś nosiła tę bajeczkę 

w swej kieszeni lub torebce 

Tak jak nosi się chusteczkę 

którą można otrzeć łzy. 

W bajce będziesz miała mamo 

dzieci dobre piękne mądre 

Co posłuszne są nie kłamią 

i czytają mnóstwo książek 

Grają też na fortepianie 

i malują akwarele 

I przynoszą ci śniadanie 

wprost do łóżka co niedzielę 

I nie trzeba z szalikami 

rano gonić ich po schodach 

Bo w tej bajce proszę mamy 

zawsze piękna jest pogoda. 

Śpiewajcie piosenkę kilkakrotnie razem z nagraniem z wokalem, następnie spróbujcie z wersją 

instrumentalną. Powodzenia. Proszę, zaśpiewajcie swoim KOCHANYM MAMOM! 

Posłuchajcie dźwięku trąbki: https://www.youtube.com/watch?v=JTqH7UaaUEU 

https://www.youtube.com/watch?v=HWeC6_srMk8 

Wykonajcie polecenie 2 na str. 82 oraz 4 i 5 na str. 83.  

Odpowiedzcie na pytania: Do jakiej grupy instrumentów należy trąbka?  

Gdzie i w jakich okolicznościach można usłyszeć dźwięki trąbki?   

Muzyczne pożegnanie – zaśpiewajcie piosenkę dla MAMY! 

https://www.youtube.com/watch?v=JTqH7UaaUEU
https://www.youtube.com/watch?v=HWeC6_srMk8


UWAGA: Na wykonanie poleceń macie czas do 02.06.2020 r. Wykonane zadania prześlijcie 

w formie zdjęcia, skanu (odpowiedź w zeszycie, uzupełnione ćwiczenia) na mojego e-maila: 

zsp1dyrektor@gmail.com.  
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