PLAN METODYCZNY Z LEKCJI MUZYKI Z WYKORZYSTANIEM ELEMENTÓW
OCENIANIA KSZTAŁTUJĄCEGO
TEMAT: DŹWIĘKI GAMY W MELODIE ZMIENIAMY
Klasa : IV
Czas trwania: 45 min
Prowadzący – mgr Michał Brożek
Cel lekcji:
 Poznanie nazw literowych i solmizacyjnych dźwięków gamy C-dur i ich zapis na
pięciolinii
Cele sformułowane w języku ucznia:
 będziesz umiał/a wymienić nazwy literowe dźwięków gamy C-dur oraz nazwy
solmizacyjne
 dowiesz się w jaki sposób zapisać klucz wiolinowy
 poznasz tekst i melodię piosenki Do, do c, c
 będziesz potrafił/a zapisywać i odczytywać dźwięki gamy C-dur
 będziesz umiał/a rozpoznawać układ poznanych dźwięków na klawiaturze pianina
Nacobezu na lekcji:
 wiem jak zapisać klucz wiolinowy na pięciolinii
 wiem, co oznacza pojęcie gama
 znam nazwy literowe dźwięków gamy C-dur i wiem jak je zapisać
 potrafię wymienić po kolei nazwy solmizacyjne w górę i w dół
 znam słowa i melodie piosenki Do, do, c, c.
Metody:
 wykonywanie ćwiczeń melodycznych
 śpiew piosenki
 tworzenie możliwości pracy grupowej
 poznawanie wybranych pojęć z zakresu zasad muzyki
Formy pracy:
 grupowa
 indywidualna
 zbiorowa
Środki dydaktyczne:
 podręcznik I gra muzyka (str. 32-33)
 pianino

Przebieg lekcji:
1) przywitanie uczniów
2) ćwiczenia emisyjne przy pomocy fonogestyki oraz meloplastu (na dźwiękach do, re,
mi, so, la)
3) sprawdzenie obecności
4) Podanie tematu i ogólnego celu lekcji, zapisanie na tablicy i w zeszytach uczniów
5) Pogadanka na temat znaków graficznych zamieszczanych na pięciolinii (klucz
muzyczny, nuta)
6) Zapisywanie klucza wiolinowego do zeszytu przez uczniów
7) Zapis nut na pięciolinii
8) Zaprezentowanie ćwiczenia „Słońce wschodzi coraz wyżej”
9) Wspólny śpiew ćwiczenia
10) Zapis nazw literowych pod każdą nutą
11) Prezentacja piosenki „Do, do, c, c”
12) Wspólny śpiew piosenki
13) Prezentacja poznanych dźwięków na klawiaturze pianina
14) Utrwalenie wiadomości o nazwach dźwięków przy pomocy rebusów muzycznych
15) Podanie zadania domowego – wypełnienie rebusów muzycznych
16) Ocena pracy uczniów na lekcji
17) Uczniowie na zakończenie lekcji uzupełniają informację zwrotną dla nauczyciela:
Dziś na lekcji nauczyłem/łam się…………………………………………………
18) Pożegnanie uczniów

