
Klasa IV Zadania wykonaj w dniach 22 - 26 czerwca 

Temat do zeszytu: Już pachną wakacje. 

Dzień dobry wilki morskie! 
Tak, tak. Nie pomyliłam się! Niedawno śpiewaliśmy szantę, czyli piosenkę opowiadającą               
o morzu i codziennym życiu na statku. W szantowe teksty doświadczeni marynarze, czyli wilki 
morskie wplatali okrzyki żeglarskich czynności na przykład zwijania żagla lub zwijania liny. 
Dzisiaj pomuzykujemy jeszcze w duchu żeglarskim, bo pachnie już wakacjami, morzem                    
i górskimi wędrówkami. Powtórzcie na początek piosenkę  https://youtu.be/9uvqe8IX9IM 
 
Zielonym przyszło szlakiem, z gitarą i plecakiem, zielone nasze lato, pachnące tatarakiem. 
Ref.: Hej, lato, lato, lato, kłaniamy ci się ̨w pas, za łąką pełną kwiatów jezioro i las. 
         Hej, lato, lato, lato, nie odstąp nas na krok, czekaliśmy na ciebie przez cały długi rok! 
Czy wiatr, czy niepogoda, w jeziorze ciepła woda, a w lesie na polanie tu maślak, tam jagoda. 
Ref.: Hej, lato, lato, lato... 

 
ZAPAMIĘTAJ! Ta piosenka ma formę AB – składa się ze zwrotki i refrenu. 
Najpiękniejsze szanty powstają w Szkocji. 
 - Szkocja to część Wielkiej Brytanii,  
   poszukajcie takiej samej flagi na mapie 
 
W Szkocji szanty nawet tańczą! Popatrzcie  
 - https://youtu.be/mSX2vUQJEvk 
 
 
Zaśpiewajmy po polsku tę szkocką szantę (dwie zwrotki), poczujmy się jak wilki morskie! 
– „Morskie opowieści”  https://youtu.be/IFSqjyigczU   
  (zacznijcie śpiewać razem ze skrzypcami) 
 

Kiedy wiatr zaszumi w głowie cały świat nabiera treści 
Wtedy chętniej słucha człowiek morskich opowieści 

Kto chce, ten niech słucha, kto nie chce, niech nie słucha 
Jak balsam są dla ucha morskim opowieści 

Łajba to jest morski statek, sztorm to wiatr, co dmucha z gestem 
Cierpi kraj na niedostatek morskich opowieści 

Kto chce, ten niech słucha, kto nie chce, niech nie słucha 
Jak balsam są dla ucha morskim opowieści 

 
Praca na statku jest ciężka i odpowiedzialna, ale pozwala przeżyć wiele przygód i zwiedzić 
świat. Zobaczcie nasz polski, piękny żaglowiec Dar Młodzieży https://youtu.be/QmlJzKetD44 

Wpiszcie do zeszytu obie zwrotki i refren dzisiejszej piosenki „Morskie opowieści”. 
Dziękuję Wam za cały rok i życzę fantastycznych wakacji!!! 

Do zobaczenia!!! ♫♫♫ 
 

 
 


