
 

MUZYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE – klasa 6 
 

W zakresie śpiewu i mowy  
• Próba obserwacji zapisu nutowego piosenek i pieśni  

• Zwracanie uwagi na budowę formalną prezentowanych piosenek i pieśni  

• Uwrażliwienie na tempo, dynamikę i artykulację, poznanie oznaczeń związanych z wymienionymi 

elementami muzyki  

• Zapoznanie się z elementami notacji muzycznej: oznaczeniami metrum, pięciolinią, kluczem, 

zapisem nut na pięciolinii, war- tościami rytmicznymi nut  

• Zwracanie uwagi na kierunek melodii  

• Uwrażliwienie na prawidłowe akcentowanie  

• Zapoznanie się z utworami literatury muzycznej, poznanie twórczości wybranych kompozytorów, 

poznanie nazw wybranych epok z historii muzyki przy okazji śpiewania tematów z literatury muzycznej  

• Zwracanie uwagi na charakterystyczne cechy polskich tańców narodowych oraz na cechy repertuaru 

ludowego z wybranych regionów Polski podczas wykonywania piosenek i pieśni opartych na rytmach 

typowych dla polskich tańców narodowych oraz pieśni ludowych  

• Uwrażliwienie na budowę formalną (zdania muzyczne – pytania i odpowiedzi, AB, ABA, rondo, 

wariacje), zastosowanie ele- mentów muzyki podczas recytacji i rytmizowania tekstów  

W zakresie gry na instrumentach  

• Zapoznanie się z wartościami rytmicznymi nut oraz zagadnieniami metrorytmicznymi w oparciu o 

podane rytmy i ostinata rytmiczne, akompaniamenty i instrumentacje na instrumenty perkusyjne  

• Zapoznanie się z wartościami rytmicznymi nut, zapisem dźwięków w tonacjach C, F, G, D, a, d, e, 

funkcjami znaków chroma- tycznych i innymi elementami notacji muzycznej  

• Uwrażliwienie na kierunek melodii, współbrzmienia dźwięków na podstawie podanych melodii, 

akompaniamentów i instru- mentacji na dzwonki / flet/ instrument klawiszowy  

• Zwracanie uwagi na elementy muzyki (melodia, rytm, harmonia, tempo, artykulacja) w czasie 

wykonywania rytmów, melodii, akompaniamentów, instrumentacji  

• Zapoznanie się z utworami literatury muzycznej, poznanie twórczości wybranych kompozytorów, 

poznanie nazw wybranych epok z historii muzyki podczas grania tematów z literatury muzycznej  

• Zwracanie uwagi na charakterystyczne cechy polskich tańców narodowych oraz repertuaru 

ludowego z wybranych regionów Polski w czasie grania rytmów i melodii typowych dla polskich 

tańców narodowych oraz melodii ludowych  

• Omawianie zdania muzycznego (pytania i odpowiedzi) na przykładzie wybranych melodii do grania  

• Zapoznanie się z pojęciem gamy, uwrażliwienie na kierunek melodii  

W zakresie ruchu przy muzyce  

W czasie wykonywania wybranych piosenek z repertuaru zamieszczonego w podręczniku lub 

prezentacji utworów z płyt CD próba zilustrowania przez uczniów ruchem omawianych na lekcjach 

zagadnień muzycznych:  

• Zmian tempa, dynamiki, artykulacji  

• Budowy formalnej utworów (muzyczne pytania i odpowiedzi, AB, ABA, rondo, wariacje)  

• Wykonanie podstawowych kroków tanecznych wybranych polskich tańców narodowych  

• Kierunku linii melodycznej  

• Zaznaczania akcentu metrycznego  

• Taktowania podczas śpiewania lub słuchania utworu Ponadto przy akompaniamencie nauczyciela:  

• Ruchowa realizacja ćwierćnut (marsz), ósemek (bieg), ćwierćnuty z kropką i ósemki (podskoki)  

• Tańczenie wybranego tańca regionalnego  

W zakresie słuchania muzyki  

W czasie słuchania utworów prezentowanych na lekcjach z płyt CD:  



• Słuchanie analityczne z ukierunkowaniem na wybrane cechy utworu  

• Określanie nastroju i charakteru utworów muzycznych  

• Rozpoznawanie aparatu wykonawczego (głosy, instrumenty)  

• Rozpoznawanie charakterystycznych cech polskich tańców narodowych w piosenkach, muzyce 

ludowej i opracowaniach artystycznych 

 • Poznawanie wybranych pozycji literatury muzycznej  

• Zapoznawanie się z sylwetkami niektórych kompozytorów  

• Poznawanie fragmentów dużych form scenicznych – oper i baletów  

• Zaznajomienie się z brzmieniem muzyki ludowej wybranych regionów Polski, a także z innych krajów  

• Zwrócenie uwagi na wątki patriotyczne i historyczne zawarte w niektórych utworach  

• Poznanie terminów określających rodzaje muzyki (tzw. klasyczna, ludowa, popularna) oraz jej 

funkcje (rytualno-obrzędowa, sygnalizacyjna, rozrywkowa), próba samodzielnego określania rodzaju i 

funkcji muzyki  

• Próba umiejscowienia muzyki w czasie – zauważenie różnorodności zależnej od epoki powstania na 

przykładzie utworów: M. Gomółki, A. Vivaldiego, J.S. Bacha, W.A. Mozarta, L. van Beethovena, F. 

Chopina, S. Moniuszki, K. Szymanowskiego, W. Lutosławskiego, W. Kilara, H.M. Góreckiego, K. 

Pendereckiego  

• Percepcja elementów muzyki – wyczucie zmian tempa, metrum, dynamiki i artykulacji, uwrażliwienie 

na barwę w muzyce (rodzaje głosów i instrumentów, zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne)  

• Zwracanie uwagi na budowę formalną utworów (kontrast i podobieństwo, wariant, powtórzenie), 

prowadzenie rozmów o muzyce  

W zakresie form twórczych  

• Tworzenie tematów rytmicznych  

• Improwizowanie rytmu do tekstu  

• Improwizowanie melodii do rytmu  

• Tworzenie prostych kompozycji w określonej formie: AB, ABA, ronda, wariacji  

• Poszukiwanie informacji o muzyce w dostępnych źródłach, w tym zasobach komputera, programach 

multimedialnych i internecie  

• Kształcenie umiejętności interpretacji wykonywanych piosenek  

• Kształcenie umiejętności interpretacji wykonywanych utworów instrumentalnych  

• Interpretacja ruchowa utworów muzycznych  

• Wyrażanie gestem i/lub mimiką nastroju – pantomima  

• Interpretacja treści pozamuzycznych  

W zakresie form ruchowych  

• Wykonanie podstawowych kroków tanecznych wybranych polskich tańców narodowych  

• Tańczenie wybranego tańca regionalnego  

• Zabawy ruchowe i inscenizacje przy piosenkach  

• Ruchowe towarzyszenie piosenkom (marsz, bieg, podskoki)  

• Odtwarzanie ruchem nastroju  

Wszystkie formy aktywności  
• Poznanie wybranych utworów z klasycznej literatury muzycznej  

• Zapoznanie z sylwetkami niektórych kompozytorów muzyki klasycznej  

• Przybliżenie fragmentów dużych form scenicznych – oper, baletów, musicalu, operetki  

• Zwrócenie uwagi na wątki patriotyczne i historyczne zawarte w niektórych utworach, podkreślenie 

związków z wydarzeniami umiejscowionymi w czasie  

• Świadome uczestniczenie w życiu kulturalnym i artystycznym – rozwój cech melomana (oferta 

programowa instytucji kultu- ralnych, środków masowego przekazu)  

• Świadome uczestniczenie w życiu kulturalnym i artystycznym – aktywne muzykowanie w środowisku 

(chór, orkiestra, zespół taneczny, folklorystyczny)  



• Świadome korzystanie z dóbr kultury – znajomość praw twórców i wykonawców  

• Zapoznanie z brzmieniem muzyki ludowej wybranych regionów Polski, a także z innych krajów.  

• Poszukiwanie informacji o muzyce w dostępnych źródłach, w tym zasobach komputera, programach 

multimedialnych i Internecie. 

 

 

 

 


