
Klasa 5  

  Temat:Jesienne dzwony. 

SZTUKA LUDWISARSKA. WYKORZYSTANIE DZWONECZKÓW W ZABAWIE SŁUCHOWEJ 

 

Przebieg zajęć: 

 1.  Przypomnijcie sobie instrumenty perkusyjne. 

 drewniane lub metalowe płytki: ksylofon, dzwonki chromatyczne, wibrafon;  

membrana: kotły, bongosy, kongi;  

cały instrument: kastaniety, klawesy, talerze. 

 2.  Dzwony, dzwonki i dzwoneczki  –  Nauczyciel nawiązuje do ostatniego zadania pracy domowej i 

korzystając z planszy z instrumentami perkusyjnymi melodycznymi, może uczniom przedstawić 

dzwony orkiestrowe. Składają się z długich metalowych rur wiszących na masywnym stelażu, w które 

perkusista uderza drewnianym młotkiem oklejonym skórą lub filcem.  Mogą być wykonane z metalu, 

czasem zdarzają się gliniane, szklane lub porcelanowe. Służą do rozmaitych celów, niekoniecznie 

muzycznych.  

Dzwony kościelne  

https://www.youtube.com/watch?v=4lN1ew7tPxw


 

 

  Przeczytaj : To ciekawe! (P s. 32). Zapraszam do poczytania; 

https://www.dzwony-felczynski.pl/historia-rodziny/  

 Można tam posłuchać składowych dźwięków dzwonu, które wpływają na jakość brzmienia, lub 

podpatrzeć proces odlewania dzwonów.  

3. Ćwiczenie emisyjne na sylabach bim bam bom. Ostatnia głoska „mmm” powinna zabrzmieć długo, 

mormorando. Rozgrzewka aparatu głosowego  

https://www.dzwony-felczynski.pl/historia-rodziny/
https://www.youtube.com/watch?v=pZnl8-Vly9s


 

 

 Dzwony, słyszalne z daleka, pełnią funkcję sygnalizacyjną – oprócz dzwonienia o stałych porach, 

ogłaszają ważne wydarzenia, zarówno radosne, jak i tragiczne. –  Odczytanie pierwszego akapitu 

tekstu (P s. 32) o najsłynniejszym polskim dzwonie Zygmuncie, dzwon ten został odlany w 1520 roku 

przez niemieckiego ludwisarza z Norymbergi. Odzywa się rzadko, poruszany przez zespół 12 

dzwonników tylko przy największych okazjach. Samo jego serce waży 365 kg! Podobno... jego głos 

przynosi słoneczną pogodę, a panna po dotknięciu jego serca wkrótce wyjdzie za mąż. –  Muzyka, nie 

tylko sakralna, była bardzo bliska Karolowi Wojtyle, którego wybrano na papieża w październiku 

1978 roku. 

 4. Przeczytanie  tekstu o papieżu (P s. 32, drugi akapit). Warto dodać, że 27 kwietnia 2014 roku Jan 

Paweł II został włączony w poczet świętych Kościoła katolickiego. 

 Wysłuchanie jednej z ulubionych piosenek Karola Wojtyły – Bandoski.  

https://www.youtube.com/watch?v=zJ78QHxG2Jo 

 Praca domowa KARTA PRACY  

 

KARTA PRACY NR 6 TEMAT: JESIENNE DZWONY 

https://www.youtube.com/watch?v=zJ78QHxG2Jo


1. Otocz pętlą określenia, które pasują do pieśni Bandoska. 

żywa • skoczna • smętna • wesoła • tęskna • triumfalna • smutna • melancholijna • taneczna 

 2. W dostępnych źródłach znajdź powiedzenia lub przykłady z literatury, w których pojawia się 

dzwon. Zapisz je niżej. 
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Zadaną pracę  domową należy wysłać na adres agniesbry@wp.pl  

mailto:agniesbry@wp.pl

