
Scenariusz zajęć ze sztuki w klasie V (integracja muzyki z plastyką)  

TEMAT: Forma ronda w kompozycji plastycznej: 

 otwartej i zamkniętej. 
 
Opracowała: Beata Baran 
 
Cel główny: -  utrwalenie formy ronda poprzez działania muzyczno-plastyczne o tematyce 

jesiennej, 

                     -  kompozycja jako organizacja płaszczyzny: otwarta i zamknięta. 

 

Cele operacyjne: 

Uczeń: 

-  potrafi zaśpiewać piosenkę pt. „Babie lato” poprawnie melodycznie, rytmicznie,  

      z właściwą intonacją, 

- zna budowę ronda, 

- zauważa analogie zachodzące w budowie form muzycznych-rondo, i kompozycji 

plastycznych (rytm, kontrast), 

- tworzy z liści formę ronda według wzorów zapisanych na tablicy przez nauczyciela  

i wykonuje frotaż (przecierkę) kredkami, 

- poznaje kompozycję otwartą i zamkniętą, 

- tworzy muzykę ronda jesiennego. 

 

Metody pracy: 

- podająca (pogadanka), 

- eksponująca (ekspozycja, pokaz połączony z przeżyciem), 

- problemowa (drama), 

- metoda ćwiczeń praktycznych.. 

 

Forma pracy: indywidualna, grupowa i zbiorowa: 

- śpiew,  

- ruch z muzyką, 

- percepcja muzyki,  

- tworzenie muzyki. 



 

 

Czas pracy: dwie jednostki lekcyjne. 

 

Pomoce dydaktyczne:  

- pianino,  

- magnetofon, kaseta z nagraniem utworu pt. „Dla Elizy” - Ludwik van Beethoven,  

- plansze dydaktyczne zawierające kompozycję otwartą i zamkniętą,  

reprodukcje obrazów: „Pejzaż jesienny” - Stanisław Czajkowski, „Chryzantemy” 1, 

Chryzantemy” 2 - Claude Monet, „Człowiek w alei” – Aleksander Gierymski,  

„Flakon z jesiennymi astrami”- Vincent van Gogh, „Studium jesienne”- Jan Kanty 

Gumowski,  

- instrumenty perkusyjne, 

- „kostka dźwiękowa”. 

 

Materiały i narzędzia:  

- blok rysunkowy, kredki, liście,  

- podręcznik do plastyki w kl. 5 –  St. K. Stopczyk, B. Neubart,  podręcznik do muzyki  

w kl. 5 - U. Smoczyńska, K. Jakóbczak-Drążek . 

 

Techniki plastyczne: frotaż. 

 

PRZEBIEG ZAJĘCIA 

 

Część wstępna 

1. Przywitanie muzyczne: 
 

 

  Dzień dobry      dzieci ?      Dzień dobry        pani.  

2. Przypomnienie piosenki pt. „Babie lato” z poprzedniej lekcji: 

- rozpoznanie piosenki z fragmentu melodii nuconej przez nauczyciela,  

- wspólne przypomnienie treści, rytmiczne powtórzenie tekstu piosenki, 



 

- prezentacja piosenki przez klasę z efektami głosowymi, ilustrującymi odgłosy przyrody 

we wstępach do każdej zwrotki i z krokiem walca w refrenach przy akompaniamencie 

fortepianowym nauczyciela. 

3. Zabawa pt. „Przędzenie dźwięków”: 

I wersja 

- Dzieci siedzą w ławkach z wybranym przez siebie instrumentem perkusyjnym. 

- Nauczyciel lub wybrane dziecko rzuca „kostką dźwiękową” z różnymi propozycjami 

jakości brzmieniowych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
- Kiedy kostka zatrzymuje się, dziecko, które uważa, że jego instrument będzie odpowiedni 

do zagrania wyznaczonego typu dźwięków, wstaje i gra. 

II wersja – bez instrumentów z wykorzystaniem dźwięków wokalnych i efektów 

akustycznych (np. tupanie, klaskanie, pstrykanie itd.) 

4. Wysłuchanie utworu pt. „Dla Elizy” L. van Beethovena. 

Zadania dla uczniów w trakcie słuchania: 

- Z ilu części składa się utwór? 

- Czy części utworu są różne, podobne, czy takie same, a może jakaś część się powtarza? 

- Proszę podnieść rękę, gdy usłyszycie powtórzenie jakiejś części. 

- Jaką formę ma prezentowany utwór? 

Utwór ma formę ronda ABACA, w którym refren pojawia się trzy razy na przemian  

z innymi zwrotkami (kupletami). Z tą formą dzieci zetknęły się na lekcjach muzyki  

w klasie IV. 

                                 CICHE 
                               DŹWIĘKI 
 
STRASZNE                                         DŁUGIE 
DŹWIĘKI                                            DŹWIĘKI 
 
 
 
 
 
SMUTNE                                            WESOŁE 
DŹWIĘKI                                           DŹWIĘKI 
 
                              GŁOŚNE 
                              DŹWIĘKI 
 



 

Część główna 

5. Podanie tematu lekcji: Forma ronda w kompozycji plastycznej: otwartej i zamkniętej. 

6. Układanie przez uczniów formy ronda z liści na kartce z bloku rysunkowego według 

wzorów utworzonych i zapisanych na tablicy przez nauczyciela: 

a)    ABACADAEA.....itd. 

b) 

          A   
     E       B                          
   A           A 
     D       C 
          A 
 

- wykonanie frotażu (przecierki) z ułożonych liści: nałożenie kartki na kompozycje z liści  

i pocieranie ich kredkami w barwach kontrastowych: ciepłych i zimnych, 

- określenie przez nauczyciela powstałych plastycznych wzorów kompozycji: kompozycja 

otwarta i kompozycja zamknięta, 

- pokaz planszy dydaktycznych i reprodukcji przedstawiających nowo poznane typy 

kompozycji, np. „Pejzaż jesienny” Stanisława Czajkowskiego  - kompozycja otwarta, 

„Chryzantemy” 1 Claude Moneta - kompozycja zamknięta, 

„Chryzantemy” 2 Claude Moneta - kompozycja otwarta, 

- objaśnienie: Kompozycja otwarta to taka, której tzw. oś (biegnąca w wyobraźni przez 

środek) nie jest wyraźnie zaznaczona, a granice obrazu „odcinają” ciąg dalszy, który 

możemy sobie wyobrazić, np. pejzaż. 

Kompozycja zamknięta to taka, która w całości „mieści się” w obrazie, nie ma swojego 

(niewidocznego) dalszego ciągu poza jego granicami i której oś można zwykle łatwo 

wyznaczyć, np. portret. Kompozycja tego typu jest zazwyczaj ograniczona liniami albo 

ujęta w kształt figury geometrycznej; 

- wyszukiwanie przez uczniów elementów kompozycji, które wystąpiły w powyższym 

wzorze: rytm powtarzających się liści oraz kontrast kształtów, wielkości i barw. 

7. Tworzenie muzyki ronda jesiennego: 

- tematem ronda będzie refren piosenki pt. „Babie lato”, 

- do kupletów uczniowie w grupach tworzą muzykę jesienną według zadań podanych  

przez nauczyciela na kolorowych listkach z papieru, 

I grupa -  próbuje naśladować szum i gwizd wiatru, szelest liści, trzask gałęzi za pomocą 

efektów akustycznych i wokalnych, 



 

II grupa – ilustruje muzykę deszczu i burzy na instrumentach perkusyjnych przez siebie 

wybranych,  

III grupa – śpiewa lub „rapuje” własny tekst o jesiennym nastroju (ewentualnie 

przysłowie), 

IV grupa – improwizuje taniec „Pani Jesień”, nucąc melodię zwrotki z piosenki pt. „Babie 

lato”, 

- dzieci przygotowują się do prezentacji swoich kupletów (ok. 5 - 10 minut), 

- nauczyciel zwraca uczniom uwagę na zastosowanie w swoich ilustracjach muzycznych 

zmian dynamicznych, tempa i nastroju, 

- próbna prezentacja kupletów, ustalenie kolejności, dołączenie refrenu, zebranie w całość 

 i wykonanie ronda jesiennego. 

Część podsumowująca 

8. Wystawa i ocena prac, wykonanych na początku pierwszej lekcji: 

- zwrócenie uwagi na: poprawność w plastycznym przedstawieniu formy ronda (znalezienie 

jego rytmu i kontrastu barw), estetykę wykonania, ciekawą kolorystykę. 

9. Określanie typów kompozycji plastycznych w prezentowanych reprodukcjach obrazów  

i w pracach innych uczniów o tematyce jesiennej, np.:  

„Człowiek w alei” – Aleksander Gierymski, kompozycja otwarta, 

„Flakon z jesiennymi astrami”- Vincent van Gogh, kompozycja zamknięta,  

„Studium jesienne”- Jan Kanty Gumowski, kompozycja otwarta. 

10. Pożegnanie muzyczne: 

 

  Do widzenia         dzieci ?        Do widzenia  pani. 

 


