
Scenariusz zaj ęć ze sztuki w klasie V (integracja muzyki z plastyk ą)  

TEMAT : W poszukiwaniu odgłosów jesieni. 
 
Opracowała: Beata Baran 
 
Cel główny : zapoznanie uczniów z odgłosami przyrody i otaczającego świata. 

 
Cele operacyjne :  

Uczeń: 

- potrafi zaśpiewać piosenkę pt. „Koniec wakacji” poprawnie melodycznie, rytmicznie,  

      z właściwą intonacją, 

- wie co to jest muzyka ilustracyjna, 

- potrafi określić nastrój utworów, 

- kształci umiejętność obserwacji cech natury, 

- tworzy mapkę z wycieczki z odgłosami przyrody i otoczenia, 

- ilustruje odgłosy z wycieczki i wiersz o tematyce jesiennej własną muzyką, 

- rozumie potrzebę ochrony przyrody, 

- określa znaczenie środowiska naturalnego dla człowieka. 

 
Metody pracy: 

- podająca (pogadanka, objaśnienie), 

- eksponująca (ekspozycja, pokaz połączony z przeżyciem), 

- problemowa (mapa mentalna „Muzyka jesieni”, gra dydaktyczna-gra planszowa), 

-  praktyczna (ćwiczenia w plenerze). 

 

Forma pracy: indywidualna, grupowa i zbiorowa: 

- śpiew, 

- percepcja muzyki, 

- tworzenie muzyki, 

- gra na instrumentach. 

 
Czas pracy: dwie jednostki lekcyjne. 

 
Pomoce dydaktyczne: 

- pianino,  



 

- reprodukcje:„Człowiek w alei” - Aleksander Gierymski, „Odlot żurawi” - Józef 

Chełmoński, „Kopanie buraków” - Leon Wyczółkowski, „Jesienna chmura” - Claude 

Monet,  

- magnetofon, odtwarzacz kompaktowy, CD i kasety z nagraniami utworów: piosenka  

pt. „Koniec wakacji” - sł. i muz. T. Szarwaryn, aranż. A. Mazur, „Jesień” z cyklu „Cztery 

pory roku” - A.Vivaldi, Preludium Des-dur op. 28 nr 15 „Deszczowe” - Fryderyk Chopin 

„Ballad for Adeline” - R. Clayderman,  

- tekst wiersza pt.„Listopad” Jana Brzechwy,  

- kostka i pionki do gry planszowej,  

- instrumenty perkusyjne,  

- duże arkusze szarego papieru. 

 
 Materiały i narzędzia: pisaki, kredki. 
 

PRZEBIEG ZAJĘCIA 

 

Część wstępna 

1. Przywitanie rytmiczne: 

       Dzień       dobry         dzieci ?     Dzień      dobry          pani. 

2. Czynności organizacyjno-porządkowe. 

3. Rozpoznanie piosenki pt. „Koniec wakacji” z fragmentu rytmu wystukiwanego  

przez nauczyciela i zaśpiewanie piosenki z akompaniamentem pianina. 

4. Wysłuchanie dwóch utworów muzycznych: fragmentu I części utworu pt.„Jesień”  

z cyklu koncertów skrzypcowych pt. „Cztery pory roku” A. Vivaldiego, Preludium Des-dur 

op. 28 nr 15 „Deszczowe” F. Chopina: 

- określenie nastroju utworów, 

- próba dopasowania nastroju utworów do nastroju obrazów prezentowanych  

przez nauczyciela o tematyce jesiennej –reprodukcje: 

                                             „Człowiek w alei”- Aleksander Gierymski, 

                                       „Odlot żurawi”- Józef Chełmoński, 

                                       „Kopanie buraków” - Leon Wyczółkowski, 

                                       „Jesienna chmura” - Claude Monet.     

- pogadanka na temat pory roku: jesień (zmiany w przyrodzie, zmiany pogodowe,  



 

     w nastrojach ludzkich, czas zbiorów itd.). 

5. Zapoznanie uczniów z tematem i celami lekcji: 

Zostaliście wprowadzeni w nastrój jesienny, a teraz proponuję wam  krótką wycieczkę  

w poszukiwaniu odgłosów jesieni (najbliższa okolica szkoły). Zabierzcie ze sobą notatnik, 

długopis i woreczek na liście. 

Część główna 

6. Ćwiczenia obserwacyjno – percepcyjne w plenerze. 

Wyznaczenie uczniom zadania: 

1. „Zapiszcie w swoich notatnikach wszystkie odgłosy zasłyszane na wycieczce.” 

2. „Poszukajcie liści o ciekawym kształcie i kolorze i włóżcie do woreczka.” 

W czasie spaceru każdy uczeń stara się zanotować jak najwięcej dźwięków i znaleźć 

najciekawsze kształty i kolory liści. 

Nauczyciel zwraca uczniom uwagę na potrzebę ochrony przyrody, na problemy ekologiczne  

i znaczenie środowiska naturalnego dla człowieka. 

7. Powrót do klasy i pogadanka na temat celów wycieczki i wywiązania się z powierzonych 

zadań: 

Po powrocie do klasy uczniowie układają w wazonie kompozycję z liści, a następnie dzielą 

się swoimi spostrzeżeniami na temat dźwięków zasłyszanych na krótkiej wycieczce i czytają 

wypisane odgłosy, np. szum wiatru, szelest liści, śpiew, trzepot ptaków, ryk osła, warkot 

motoru itd., a nauczyciel zapisuje je na tablicy. Za poleceniem nauczyciela uczniowie dzielą 

odgłosy na: dźwięki przyrody i dźwięki wydane przez człowieka.  

8. Wprowadzenie przez nauczyciela terminu: „muzyka ilustracyjna”– jest to muzyka 

ilustrująca wszystkie zjawiska, odgłosy przyrody i otaczającego świata. 

9. Opracowanie planszy do gry muzycznej pt. „Muzyka jesieni” w grupach 4-5 osobowych: 

Uczniowie w grupach na arkuszach szarego papieru wykreślają kolorowymi pisakami planszę 

do gry muzycznej, wpisują w odpowiednie pola wszystkie odgłosy zasłyszane na wycieczce, 

całość kolorują kredkami według własnych pomysłów, a gotową planszę mocują do tablicy 

magnesem. W dalszej kolejności następuje wybór najciekawszej i najbardziej czytelnej 

planszy do gry. 



 



10. Zabawa w grę planszową pt. „Muzyka jesieni”: 

- podział klasy na 4-5 grup, 

- wybrane dziecko z grupy rzuca kostką i przesuwa pionek do gry na odpowiednie pole; 

kiedy pionek  staje na zaznaczonym polu, gracze improwizują głosem i za pomocą 

różnych efektów akustycznych (tupanie, gniecenie i szeleszczenie papierem, stukanie, 

turlanie itd.) wylosowane zadania, 

- wygrywa ta grupa, która miała najwięcej zadań muzycznych. 

11. Tworzenie muzyki do wiersza pt. „Jesień”:  

- prezentacja wiersza przez nauczyciela, 

- omówienie treści, nastroju wiersza, 

- wypisanie w zeszytach wszystkich odgłosów z wiersza przez uczniów przy powtórnym 

czytaniu go przez nauczyciela, 

- zaproponowanie i wyłożenie przez uczniów na ławkę tych instrumentów perkusyjnych, 

które mogą naśladować wypisane i omówione odgłosy (np. grzechotki, kołatki, 

tamburyna, bębenki, drabinki, trójkąty, dzwonki itd.), wykorzystują również własne flety, 

a także tworzą efekty głosowe i akustyczne, 

- podział klasy na 5 grup 4-5 osobowych, 

- podział wiersza na sześć fragmentów, do których poszczególne grupy będą tworzyć 

muzykę, 

- przydział instrumentów i ról w grupach, 

-     recytacja wiersza przez nauczyciela lub wybranego ucznia na tle tworzonej ilustracji 

muzycznej. 



 

 

 
LISTOPAD Przykładowe umuzycznienie wiersza: 

1 Złote, żółte i czerwone  

Opadają liście z drzew,  

Zwiędłe liście w obcą stronę  

Pozanosił wiatru wiew. 

 

I grupa-naśladuje szmer opadających liści, powiew, szum  

i jęk wiatru na grzechotkach, tamburynach (lekko 

potrząsając), na fletach, a także potrząsając bukietami 

suchych liści (1 i 2 fragment wiersza), 

 

2 Nasza chata niebogata,                

Wiatr przewiewa ją na wskroś,      

I przelata i kołata,  

Jakby do drzwi pukał ktoś. 

II grupa-dołącza się do I-szej w 2-im fragmencie wiersza 

wygrywając na kołatkach i pudełkach akustycznych rytm 

pukania do drzwi, 

 

3 W mokrych cieniach listopada    

Może ktoś zabłąkał się?                 

Nie, to tylko pies ujada.  

Pomyśl także i o psie. 

 

III grupa-naśladuje odgłosy skrobania po drzwiach  

na drabinkach i wycie psa na samogłosce „u”- glissando  

w górę, 

 

4 Strach na wróble wiatru 

słucha,                          

Sam się boi biedny strach,  

Dmucha plucha-zawierucha 

Całe szyby stoją w łzach (...). 

 

I grupa-znów naśladuje szum i powiew wiatru (tak jak 

wyżej), IV grupa-naśladuje odgłosy padającego deszczu, 

ulewy, uderzając talerzami w rytmie półnut na słowach 

„dmucha” i „zawierucha”, a także szybkim uderzaniem 

palcami o membranę bębenka i rozłożoną gazetę, 

 

5 Mgły na polach, ciemność  

w lesie,                       

Drga jesieni smutny ton,  

Przyjdzie wieczór i przyniesie       

Sny i mgły, i stada wron. 

 

V grupa-wygrywa rozłożony trójdźwięk toniczny w tonacji 

d-moll na dzwonkach, ksylofonach, a pozostali w grupie-

wykonują tremolo na trójkątach kilka razy albo potrząsają 

gazetami (trzepotanie skrzydłami), 

 

6 Wyjść się nie chce spod 

kożucha,                          

Blady promyk światła zgasł,          

Dmucha plucha-zawierucha,  

Zimno, ciemno, spać już czas. 

Wszystkie grupy naśladują wspólnie odgłosy jesieni na 

swoich instrumentach, efektami głosowymi  

i akustycznymi, wykonując je stopniowo coraz ciszej... 

Jan Brzechwa 



 

Część podsumowująca 

12. Ocena aktywności uczniów na lekcji. 

13. Słuchanie muzyki relaksacyjnej utworu pt. „Ballad for Adeline” przy krótkim, słownym 

komentarzu przez nauczyciela: 

- odprężenie i wyciszenie wszystkich zmysłów, aktywnych przez cały czas na lekcji. 

„......Muzyka, której słuchamy, przywołuje nam w pamięci rozległy krajobraz łąk i pól, nad 

którymi rozlega się koncert ptasich śpiewów. Wieje lekki, chłodzący nasze skronie wiatr. Nad 

nami w górze błękit nieba i słońce rozlewające swe ciepłe, jasne promienie na cały świat 

wokół nas. Dobrze nam tu, wpatrujemy się w ten szeroki, piękny krajobraz i wsłuchujemy  

w muzykę, która nas unosi......”. 

14. Pożegnanie rytmiczne: 

   Do widzenia    dzieci ?         Do widzenia     pani.  


