
Scenariusz zajęć przedmiotu blokowego sztuka w klasie 

czwartej szkoły podstawowej 

 

Część ogólna – metryczka 
 

1. Zadania szkoły wynikające z realizacji bloku humanistycznego. 

 

Zadania szkoły, które wynikają z realizacji bloku humanistycznego 

dotyczą języka polskiego, historii i społeczeństwa oraz sztuki. Szkoła, w myśl 

reformy, ma za zadanie m.in. kształtować postawy uczniów oraz stwarzać 

sytuacje dające możliwości przeżyć wewnętrznych. Poza tym szkoła powinna 

rozbudzać zainteresowania przeszłością narodu, rozwojem rodzimej kultury, a 

także motywować do poznawania literatury wzbogaconej wiedzą ucznia o 

człowieku, życiu i świecie (Biblioteczka reformy nr 8, 1999, s. 17-25). 

 

2. Cele edukacyjne 

 
język polski 

 

 
historia i 

społeczeństwo 

 
muzyka 

 
plastyka 

- kształcenie 
sprawności 
mówienia i 
słuchania, 

- przybliżenie 
rozumienia miejsca 
człowieka w 
otaczającym go 
świecie (DKW 
4014-46/99), 

- kształtowanie 
wyobraźni 
historycznej, 

- rozbudzanie 
zainteresowania 
przeszłością oraz 
teraźniejszością 
(DKW 4014-
175/99), 

- śpiewanie oraz 
tworzenie 
akompaniamentu do 
piosenki, 

- rozwijanie 
zdolności 
muzycznych 
poprzez grę na 
instrumentach, 

- kształtowanie 
wrażliwości 
muzycznej (DKW 
4014-15/00), 

- ilustracja 
plastyczna utworu 
A. Vivaldiego, 

- rozwijanie 
wrażliwości 
plastycznej (DKW 
4014-152/99), 

 

 

 

 



 

3. Cele operacyjne 

a) cele dydaktyczne 
 

Poziom wiedzy 
 

 

Poziom umiejętności 

1. Uczeń zna: 

- wartości rytmiczne, 

- melodię, tekst i rytm piosenki 

pt. Wiosna już, 

- instrumenty perkusyjne, ich 

brzmienie, budowę i sposób 

wydobycia dźwięku, 

- budowę i cel wywiadu, 

2. Uczeń wie: 

- w jakiej epoce tworzył A. 

Vivaldi, 

- jakie wyróżniamy instrumenty 

perkusyjne melodyczne i 

niemelodyczne, 

- jakie istnieją zagrożenia 

środowiska, 

3. Uczeń: 

- rozpoznaje zmiany zachodzące 

w przyrodzie, 

-  streszcza opowiadanie na 

języku polskim, 

- wyraża swoje odczucia w 

kontakcie z dziełem sztuki i z 

1. Uczeń umie: 

- odnajdować półnutę z kropką w 

tekście muzycznym, 

- posługiwać się wiadomościami 

według podanych mu uprzednio 

wzorców, 

- zagrać na prostych 

instrumentach perkusyjnych, 

- tworzyć proste akompaniamenty 

do piosenki, 

- oddać nastrój utworu środkami 

muzycznymi, 

- stosować różne techniki 

plastyczne, 

- porównać muzykę baroku z 

muzyką współczesną, 

- zastosować instrumenty 

muzyczne w praktyce, 

- zaśpiewać piosenkę przy 

pomocy nut, 

2. Uczeń potrafi: 

- narysować ilustrację do 

wysłuchanego utworu A. 



naturą, 

- definiuje pojęcia historyczne: 

człowiek pierwotny, mamut; 

pojęcia muzyczne: rytm, 

instrument, dynamika; pojęcia 

plastyczne: kolor, pejzaż; 

pojęcia z języka polskiego: 

wywiad, komunikat, komiks, 

- rozpoznaje cechy epoki baroku, 

Vivaldiego pt. Wiosna (Allegro 

cz. I koncert E-dur), 

- rozpoznać styl baroku, 

- nazywać pauzy w tekście 

muzycznym, 

- wymienić cechy 

charakterystyczne pory roku, 

jaką jest wiosna, 

- dostrzec całkowite uzależnienie 

pierwszych ludzi od otaczającej 

przyrody, 

- stosować pojęcia poznane na 

lekcji, 

 

b) cele wychowawcze 
 

Cele poznawcze 
 

 

Cele kształcące 

Uczeń poznaje: 

- rytm, melodię oraz budowę 

piosenki pt. Wiosna już, 

- życie i twórczość a. Vivaldiego, 

- formę utworu Wiosna A. 

Vivaldiego, 

- budowę instrumentów 

perkusyjnych, 

- epokę, w której tworzył 

kompozytor (barok), 

- pojęcia: dynamika, pejzaż, 

1. Kształtowanie zainteresowań i 

uzdolnień muzycznych i 

plastycznych poprzez: 

- słuchanie muzyki, 

- grę na instrumentach 

perkusyjnych, 

- śpiewanie piosenki pt. Wiosna 

już, 

- śpiewanie przy pomocy nut 

zasłuchanych fragmentów 

utworu Wiosna A. Vivaldiego, 



- pojęcia z zakresu historii, 

- budowę wywiadu i komiksu 

(korelacja z j. polskim), 

- zagrożenia otaczającego 

środowiska, 

- architekturę, malarstwo i rzeźbę 

barokową, 

- wykonywanie prostych ćwiczeń 

rytmicznych i melodycznych 

(emisyjnych), 

- budowanie prostych 

akompaniamentów do piosenki, 

- wyrażanie nastroi utworu 

środkami plastycznymi, 

- utrwalenie wiedzy o 

wartościach rytmicznych, 

2. Uczeń kształtuje swoje odczucia w 

kontakcie z dziełem sztuki 

- rozwija zdolności do 

samodzielnego słuchania, 

 

4. Tematyka szczegółowa 

 

Język polski 

Temat lekcji: Jestem częścią przyrody. Wiosna wokoło. 

 

Historia i społeczeństwo 

Temat lekcji: Najdawniejsi ludzie – ich zwyczaje i zachowania. 

 

Sztuka 

Temat lekcji: Tworzenie akompaniamentu do piosenki pt. Wiosna już – 

ilustracje plastyczne do utworu Wiosna A. Vivaldiego. 

 

 

 

 



5. Ścieżki edukacyjne 

 

Edukacja ekologiczna – uwrażliwienie na ochronę środowiska, omówienie 

zależności stanu środowiska od działalności człowieka, uczeń świadomie 

obserwuje rzeczy, zjawiska, świat przyrody i dostrzega zmiany zachodzące w 

otaczającym środowisku. Omówiony został wpływ codziennych czynności i 

zachowań w domu, szkole, miejscu zabawy i pracy na stan środowiska 

naturalnego. Zlokalizowanie w najbliższym otoczeniu miejsc, w których 

obserwuje się korzystne i niekorzystne zmiany zachodzące w środowisku 

przyrodniczym.  

 
6. Metody wspierania aktywności uczniów 

 
L.p

. 

 
Metody 

 

 
Uzasadnienie wyboru 

1. Analityczno – percepcyjna 
 

- nauka piosenki ze słuchu 
- praca nad piosenką tj. jej wykonywaniem 
- dzieci poznają fragmenty piosenki w 

drodze analizy słuchowej 
2. Problemowo – twórcza 

 
- dzieci samodzielnie tworzą 

akompaniament do piosenki pt. Wiosna 
już przy pomocy instrumentów 

3. Problemowo – analityczna 
 

- analiza epoki baroku 
- słuchanie utworu A. Vivaldiego pt. 

Wiosna – analiza utworu, określenie 
nastroju, tempa i budowy formalnej 
utworu 

- analiza budowy formalnej piosenki pt. 
Wiosna już 

4. Organizowanie i 
rozwijanie działalności 
muzycznej uczniów 

 

- kształtowanie umiejętności dziecka: 
śpiewanie, słuchanie, gra na 
instrumentach, tworzenie 
akompaniamentu – rozwój wyobraźni 
dziecka 

5. Metody oparte na 
obserwacji – demonstracja 

 

- omówienie reprodukcji związanych z porą 
roku jaką jest wiosna 

- przedstawienie reprodukcji architektury 
barokowej 



6. Metody zajęć praktycznych 
 

- wykorzystanie ilustracji plastycznej do 
utworu A. Vivaldiego pt. Wiosna 

- budzenie wrażliwości plastycznej, 
rozwijanie wyobraźni uczniów 

- wykorzystanie techniki farb plakatowych, 
„wydzieranki” i grafiki, utrwalenie 
wiadomości o barwie 

 
7. Formy organizacyjne aktywności dzieci 

 

- zbiorowa – uczniowie wraz z nauczycielem wspólnie pracują nad 

stworzeniem akompaniamentu do piosenki pt. Wiosna już. Występuje 

tutaj zbiorowa aktywność jednolita z całą klasą 

- indywidualna – każdy uczeń samodzielnie wykonuje ilustrację plastyczną 

do utworu A. Vivaldiego pt. Wiosna wykorzystując farby plakatowe 

 

8. Środki dydaktyczne w inicjowaniu czynności uczenia się dzieci 

 

a) Techniczne 

- słuchowe – płyta kompaktowa 

- instrumenty perkusyjne: trójkąt, tamburyn, metalofon 

- odtwarzacz CD 

b) Konwencjonalne 

- podręcznik, Muzyka – ćwiczenia do kl. IV, A. Serwińska 

- reprodukcje obrazów wiosny 

- farby plakatowe, wycinanki 

 

 

 

 

 



9. Przebieg zajęć 

 

 
Czynności ucznia i nauczyciela 

 

 
Cele operacyjne – przebieg 

czynności uczniów 
 

CZĘŚĆ WSTĘPNA 
 
 
1. Muzyczne przywitanie 

- nauczyciel prezentuje powitanie 
śpiewem. 

 
2. Sprawdzenie obecności. 

 
 

3. Ćwiczenia muzyczne prowadzone 
przez nauczyciela: 

 
a) rytmiczne – nauczyciel 

wykonuje rytm, uczniowie 
powtarzają, 

 
 

b) emisyjne – nauczyciel 
akompaniuje przy fortepianie, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Uczeń śpiewa powitanie na 

melodię Wlazł kotek na zasadzie 
echa. Nauczyciel śpiewa, a uczeń 
odpowiada. 

2. Uczeń odpowiada: jestem obecny 
– tworzenie własnej melodii 

 
3. Uczeń wykonuje ćwiczenia w 

grupie i indywidualnie – zapytany 
przez nauczyciela 
a) wyklaskiwanie podanych 

rytmów przez nauczyciela, 
rytm charakterystyczny dla 
piosenki pt. Wiosna już 
- utrwalenie synkopy  

b) ćwiczenia oddechowe 
- uczeń wypuszcza powietrze 

na spółgłosce „s”, 
- ćwiczenie staccato – 

urywana spółgłoska „s” – 
pobudzanie przepony do 
pracy, 

- ćwiczenia rozluźniające 
mięśni twarzy, 

- śpiew mormorando na  
sekundzie wielkiej w 
progresji od e1 do h1, 

- śpiew na przykładzie 
głosek: na – ni – no – nu, 
mi – ja, do – re – mi – re – 
do na jednym dźwięku od 
„d1” do „h1”, 

- śpiewanie głosek do – mi – 



 
 

c) kształcące słuch – nauczyciel 
podaje dźwięki przy pomocy 
fortepianu 

 
 
 
d) utrwalenie wiadomości z 

poprzedniej lekcji, nauczyciel 
zadaje pytania uczniom: 
- jakie znasz tańce narodowe 
- scharakteryzuj tańce: 

polonez i mazur 
- co to jest taniec 

stylizowany 
- jaki polski kompozytor 

pisał mazurki i polonezy 

sol na trójdźwięku 
durowym, 

c) śpiewanie interwałów 
występujących w piosence pt. 
Wiosna już 
- słuchanie i nazewnictwo 

interwałów (tercja mała i 
tercja wielka) 

d) uczeń odpowiada na pytania 
postawione przez nauczyciela 
– następuje utrwalenie 
materiału z poprzedniej lekcji 
w wyniku której: 
- uczeń zna tańce narodowe 
- potrafi scharakteryzować 

poloneza i mazura 
- zna osobę F. Chopina, 

który komponował mazurki 
i polonezy 

 
CZĘŚĆ PODSTAWOWA 

 
 

1. Przedstawienie problemu lekcji. 
Nauczyciel zadaje pytania, na co 
zwrócić uwagę podczas 
prezentacji piosenki: 
- o czym jest piosenka 
- jaki jest jej nastrój 
- jaki nadamy jej tytuł 
- co charakterystycznego, 

nowego pojawiło się w 
piosence 

2. Prezentacja piosenki pt. Wiosna 
już przez nauczyciela przy 
akompaniowaniu fortepianu 

 
 
3. Omówienie problemu: nauczyciel 

przypomina wcześniej 
postawione pytanie i uzyskuje 
odpowiedź od uczniów 

 

 
1. Uczeń próbuje zastanowić się nad 

odpowiedzią na pytanie 
postawione przez nauczyciela, 
dotyczące prezentowanej 
piosenki. 
 
 
 
 
 

2. Uczniowie słuchają piosenki 
prezentowanej przez nauczyciela i 
zastanawiają się nad 
postawionymi pytaniami 
 

3. Uczniowie odpowiadają na 
pytania:  
- piosenka opowiada wiośnie 
- ma nastrój pogodny, wesoły 
- możemy nadać jej tytuł Już 



 
 
 
 
 

4. Nauka piosenki fragmentami przy 
pomocy nut – nauczyciel zwraca 
szczególną uwagę na pauzy 
zawarte w utworze 

 
5. Omówienie treści piosenki, 

zwrócenie uwagi na dynamikę 
utworu 
 
 

 
 

6. Omówienie nastroju piosenki 
 
 
 
7. Wprowadzenie do wysłuchania 

utworu pt. Wiosna A. Vivaldiego: 
- przedstawienie epoki z której 

pochodził A. Vivaldi, 
architektura baroku 

- omówienie postaci 
kompozytora 

- zwrócenie uwagi na nastrój 
utworu 

- próby zatytułowania utworu 
- wprowadzenie pojęcia pejzaż 
 

8. Omówienie utworu, nauczyciel 
przypomina postawione 
wcześniej pytania. Nauczyciel 
przedstawia pejzaże wiosenne: 
- Pierre Bonnard Początek 

wiosny 
- Vincent van Gogh Kwitnąca 

grusza, Krzak bzu 
- Wacław Borowski Wiosna 
- Jacek Malczewski Krajobraz z 

wiosna 
- pojawił się rytm, który 

wyklaskiwaliśmy w 
ćwiczeniach na początku 
lekcji 

 
4. Dzieci śpiewają fragmenty 

melodii piosenki analizując zapis 
nutowy 
 
 

5. Uczniowie wykonują piosenkę z 
zastosowaniem oznaczeń dyna-
micznych (piano, mezzoforte, 
forte), następuje utrwalenie poję-
cia dynamiki  
 

6. Uczniowie próbują określić, 
jakimi kolorami można wyrazić 
porę roku jaką jest wiosna 
 

7. Wysłuchanie utworu poprzedzone 
pytaniami 
- jaki jest nastrój utworu 
- z czym kojarzy się utwór, 

jakimi barwami możemy go 
przedstawić  

- z jaką porą roku się kojarzy, 
może z jakimś pejzażem 

- czy możemy ten utwór 
podzielić na części, ile ich jest 

 
 

8. Uczniowie odpowiadają na 
pytania: 
- nastrój utworu jest wesoły, 

słychać śpiew ptaków 
- może kojarzyć się z wiosenną 

zmienną pogodą, wiosnę 
można przedstawić kolorami 
ciepłymi: żółty, zielonym, 
pomarańczowym 

- omówienie reprodukcji ze 



Tobiaszem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9. Wykonywanie ilustracji 

plastycznej do utworu A. 
Vivaldiego pt. Wiosna 

 
 

10. Utrwalenie piosenki 
 
 

11. Ekspozycja instrumentów 
perkusyjnych: trójkąt, tamburyn, 
metalofon, talerze. Omówienie 
budowy i brzmienia 
instrumentów 

 
 
12. Tworzenie akompaniamentu do 

piosenki, podział na grupy: 
- grupa pierwsza układa 

akompaniament na dwa 
metalofony (I i II głos) 

- grupa druga tworzy 
akompaniament przy pomocy 
tamburyna 

- grupa trzecia układa rytm do 
trójkąta 

- grupa czwarta wykorzystuje 
talerze 

- grupa piąta ćwiczy śpiew 
piosenki 

zwróreniem uwagi na pogodę 
jaka tam występuje, barwy 
jakimi przedstawiono pejzaże 

- wyjaśniamy pojęcie pejzaż – 
to krajobraz naturalny lub 
przedstawiony w dziele sztuki 

- utwór składa się z trzech 
części. Część I jest szybka, 
wesoła, słychać śpiew ptaków. 
Część II jest bardziej ponura 
jakby przedstawiała zmianę 
pogody na wietrzną. Część III 
to powrót do poprzedniej aury. 

 
9. Uczniowie za pomocą farb 

plakatowych próbują oddać 
nastrój utworu wykorzystując 
barwy, które kojarzą się z wiosną. 

 
10. Uczniowie śpiewają piosenkę bez 

pomocy nut 
 

11. Uczniowie nazywają instrumenty 
perkusyjne dzieląc je na 
melodyczne i niemelodyczne – na 
podstawie usłyszanego brzmienia 
potrafię nazwać instrumenty. 

 
12. Uczniowie pracują w grupach, 

tworzą proste akompaniamenty 
do piosenki przy pomocy 
nauczyciela: 
- każda grupa kolejno wykonuje 

stworzony przez siebie 
akompaniament na tle 
fortepianowego 

- po ekspozycji każdej grupy 
następuje łączenie grup 
instrumentów – kolejno 
dochodzą instrumenty 
następne 

 
 



13. Prezentacji stworzonego 
akompaniamentu 
instrumentalnego przy pomocy 
pianina 

 
14. Wykonanie utworu wraz z 

wszystkimi instrumentami 
 

13. Uczniowie wykonują swoje 
kompozycje wraz z 
akompaniamentem nauczyciela 

 
4. 14. Uczniowie wykonują stworzony 

akompaniament dołączając śpiew 
piosenki w jednym głosie.  

 
CZĘŚĆ KOŃCOWA 

 
1. Podsumowanie zajęć 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Utrwalenie piosenki wraz z 
akompaniamentem instrumentów 
perkusyjnych 

 
3. Wystawa plastyczna prac 

 
4. Zadanie pracy domowej: 

uzupełnij ćw. 2 i 3 ze strony 28, 
Ćwiczenia do klasy czwartej, A. 
Serwińska 

 
5. Pożegnanie klasy 

 

1. Uczeń: 
- wymienia poznane pojęcia 

podczas zajęć lekcyjnych: 
pejzaż, dynamika, instrument 

- wylicza instrumenty 
perkusyjne melodyczne i 
niemelodyczne 

- rozpoznaje brzmienia 
instrumentów perkusyjnych 

- zna budowę utworu A. 
Vivaldiego pt. Wiosna 

- potrafi zagrać prosty 
akompaniament do piosenki 

- wymienić barwy ciepłe 
 

2. Uczniowie wykonują piosenkę z 
akompaniamentem na 
zakończenie lekcji 

 
3. Uczniowie omawiają swoje prace 
 
4. Uczeń uzupełnia ćwiczenia do 

muzyki 
 
 
 

5. Uczniowie żegnają się z 
nauczycielem 
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