
Scenariusz lekcji muzyki  

 

Temat: Metrum, czyli miara. 

Klasa - 5 

Cele - Uczeń: 

 Potrafi wyjaśnić co oznacza słowo metrum i wymienić podstawowe miary metryczne? 

 Taktuje samodzielnie. 

 Śpiewa poprawnie piosenkę "Cztery pory roku". 

Metody: 

 Grane na instrumentach perkusyjnych 

 Śpiewanie  

 Słuchanie muzyki 

 Prezentacja multimedialna 

 Praca z podręcznikiem 

Środki dydaktyczne: 

 Podręcznik "Lekcja Muzyki" str.42-46 

 Instrumenty perkusyjne 

 Monitor multimedialny 

Przebieg lekcji: 

 Muzyczne powitanie z wykorzystaniem pór roku. 

 Pogadanka o powtarzalności w przyrodzie/ prezentacja z wykorzystaniem rzutnika/. 

Zmiana pór roku, rytmiczne bicie serca, odgłosy działającego budzika, rytm kół 

pociągu itp. 

 Wprowadzenie pojęcia metrum, takt i akcent metryczny w oparciu o wiadomości z 

podręcznika str. 44 i prezentację multimedialną porządkującą wartości rytmiczne w 

taktach.  Układanie wartości rytmicznych przez uczniów z zastosowaniem kartoników 

z miarami taktowymi i wartościami nut i pauz. Wspólne wykonywanie schematów 

rytmicznych na instrumentach perkusyjnych. Zwrócenie uwagi na akcent metryczny. 

 Prezentacja sposobów taktowania w różnym metrum str.45 z podręcznika. 

Wykorzystanie wiedzy w praktyce - jeden uczeń proponuje schemat rytmiczny i 

wykonuje go na instrumencie, a drugi taktuje. 

 Słuchanie muzyki- P. Czajkowski "Pas de quatre" z baletu "Jezioro Łabędzie" oraz 

"Marsz ołowianych żołnierzyków" z baletu "Dziadek do orzechów". Uczniowie 

samodzielnie próbują określić miarę taktową słuchanych utworów, a następnie w 

grupie taktują do odtwarzanego utworu. 



 Nauka śpiewania piosenki "Cztery pory roku" str. 42-43 z podręcznika. Prowadzący 

prezentuje cały utwór, a następnie zwraca uwagę na różny zapis metrum w utworze. 

Uczniowie najpierw uczą się refrenu, a nauczyciel wykonuje zwrotki. Następnie 

zamieniają się rolami i śpiewają zwrotki, a nauczyciel wykonuje refren z grupą 

wybranych uczniów. Po opanowaniu melodii piosenki wykonują utwór w grupach z 

podziałem na wokalistów i orkiestrę grającą akcent metryczny na instrumentach 

perkusyjnych. 

 Utrwalenie poznanej wiedzy - uczniowie zgłaszają się i  sami proponują swoje 

schematy rytmiczne podając właściwe metrum, następnie zapisują je na monitorze  

 i wykonują na wybranym przez siebie instrumencie rytmicznym.  

 

 


