
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MUZYKI DLA KL. I

1. Osiągnięcia w zakresie słuchania muzyki. Uczeń:

1) słucha, poszukuje źródeł dźwięku i je identyfikuje;
2) słucha muzyki  w połączeniu z  aktywnością ruchową, gestami dźwiękotwórczymi:  klaskanie,  pstrykanie,  tupanie,
uderzanie o uda itp. oraz z towarzyszeniem prostych opracowań instrumentalnych;
3) reaguje na sygnały muzyczne w różnych sytuacjach zadaniowych;
4) odróżnia dźwięki muzyki, np. wysokie – niskie, długie – krótkie, ciche – głośne, głosy ludzkie: sopran, bas; odróżnia i
nazywa wybrane instrumenty muzyczne;
5) rozróżnia muzykę wykonywaną przez solistę, chór, orkiestrę;
6) słucha w skupieniu krótkich utworów muzycznych.

2. Osiągnięcia w zakresie ekspresji muzycznej. Śpiew. Uczeń:

1) śpiewa różne zestawy głosek, sylaby, wykorzystuje poznane melodie i tworzy własne, naśladuje odgłosy zwierząt;
2)  nuci  poznane  melodie,  śpiewa  piosenki  podczas  zabawy,  nauki,  uroczystości  szkolnych,  świąt  w  tym  świąt
narodowych;
3) śpiewa śpiewanki, piosenki i pieśni charakterystyczne dla tradycji i zwyczajów polskich, kilka utworów patriotycznych
i historycznych;

3. Improwizacja ruchowa, rytmika i taniec. Uczeń:

1) interpretuje ruchem schematy rytmiczne;
2) tworzy improwizacje ruchowe inspirowane wyliczankami, rymowankami i rytmizowanymi tekstami;
3) wykonuje pląsy;
4) porusza się i tańczy według utworzonych przez siebie układów ruchowych, z rekwizytem, bez rekwizytu do muzyki i
przy muzyce;
5) tańczy według układów ruchowych charakterystycznych dla wybranych tańców (w tym integracyjnych, ludowych
polskich oraz innych krajów Europy i świata).

4. Gra na instrumentach muzycznych. Uczeń:

1) gra zadane przez nauczyciela i własne schematy rytmiczne;
2)  wykonuje  tematy  rytmiczne  wybranych,  znanych  utworów  muzycznych  (ludowych,  popularnych,  dziecięcych,
klasycznych, wokalnych, instrumentalnych, polskich i zagranicznych) z użyciem instrumentów perkusyjnych;
3)  realizuje  schematy  i  tematy  rytmiczne,  eksperymentuje  przy  użyciu  np.  patyczków,  pudełek,  papieru,  trawy,
piszczałek, gwizdków, kogucików na wodę;
4) wykonuje akompaniament do śpiewu, stosuje gesty dźwiękotwórcze (np. tupanie, klaskanie, pstrykanie, uderzanie o
uda);
5) eksperymentuje i  poszukuje dźwięków, fragmentów znanych melodii  przy użyciu np. dzwonków, ksylofonu, fletu
podłużnego, flażoletu – flecika polskiego;

5. Osiągnięcia w zakresie znajomości form zapisu dźwięku. Uczeń: 
korzysta z wybranego zapisu melodii w czasie gry na instrumencie: dzwonkach, ksylofonie, flecie podłużnym, flażolecie-
fleciku polskim.
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