PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

Z MUZYKI W KLASIE V
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MASŁOWIE

Przedmiotowe Zasady Oceniania z Muzyki są zgodne
ze Statutem Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Masłowie

Muzyka - Program nauczania dla szkoły podstawowej klasy 4–6
Justyna Górska-Guzik
Podręcznik dla klasy V szkoły podstawowej Muzyka-Ciekawi świata 5
Justyna Górska-Guzik
Zeszyt ćwiczeń dla ucznia szkoły podstawowej Muzyka- Ciekawi świata 5
Justyna Górska-Guzik

KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA
W KLASIE V SZKOŁY PODSTAWOWEJ
I.

KONTRAKT Z UCZNIAMI

1. Każdy uczeń jest oceniany indywidualnie za zaangażowanie i stosunek do przedmiotu.
Nauczyciel bierze pod uwagę orzeczenia i wskazówki poradni psychologiczno-pedagogicznej.
2. Ocenie podlegają wszystkie wymienione w punkcie II formy aktywności muzycznej ucznia.
3. Każdy uczeń powinien otrzymać w ciągu semestru minimum trzy oceny. W uzasadnionych
przypadkach np. długotrwała usprawiedliwiona nieobecność , nauczyciel ma prawo odstąpić od
tego wymogu i poinformować o tym uczniów.
4. Nauczyciel ma prawo dokonać sprawdzianu pisemnego, informując wcześniej uczniów o
terminie i zakresie materiału objętego sprawdzianem, z co najmniej tygodniowym
wyprzedzeniem, gdy obejmuje on materiał zrealizowany w dłuższym czasie niż trzy ostatnie
lekcje.
5. Uczniowie nieobecni na sprawdzianach mają obowiązek napisania tego sprawdzianu w terminie
uzgodnionym z nauczycielem.
6. W przypadku nieobecności na sprawdzianie uczeń musi zaliczyć materiał w formie terminie
ustalonym z nauczycielem po powrocie do szkoły( do 4 tygodni).
7. Każdy uczeń ma prawo do zgłoszenia nieprzygotowania 1 raz w ciągu jednego semestru.
8. Każdy uczeń ma prawo do poprawienia oceny niedostatecznej ze sprawdzianu, gry na
instrumencie, śpiewu na najbliższej lekcji.
9. Uczniowie mają prawo do dodatkowej oceny za wykonanie pracy nadobowiązkowej lub
występy artystyczne
10. Za wykazaną aktywność na zajęciach uczeń nagrodzony jest "+" i "-" (3 "+" stanowią ocenę
bardzo dobrą, 3 "-", ocenę niedostateczną z danego przedmiotu)
11. Udział ucznia w konkursach artystycznych, na szczeblu szkolnym, międzyszkolnym,
wojewódzkim, centralnym, międzynarodowym nagradzany jest oceną celującą z aktywności
artystycznej i stanowi podstawę do uzyskania oceny celującej na semestr, jeżeli oceny cząstkowe
z przedmiotu stanowią podstawę do wystawienia oceny bardzo dobrej.
12. Finaliści, laureaci konkursów artystycznych otrzymują na koniec semestru ocenę celującą.
13. O podwyższenie oceny może ubiegać się tylko ten uczeń, który na bieżąco realizował zadania
wynikające z planu nauczania
II.

FORMY AKTYWNOŚCI MUZYCZNEJ



Śpiew



Gra na instrumentach



Słuchanie muzyki



Tworzenie muzyki



Taniec i ruch przy muzyce

III.

POZIOM WYMAGAŃ.

Ocena wyników nauczania w przedmiocie muzyka jest szczególna ze względu na duże różnice
uzdolnień uczniów. Podstawowymi kryteriami oceny na lekcjach muzyki są zaangażowanie ucznia
i jego aktywność na lekcjach muzyki. Ze względu na możliwości intelektualne i zdolności muzyczne uczniów
nauczyciel, dokonując oceny, bierze przede wszystkim pod uwagę:
– wysiłek wkładany przez uczniów podczas realizacji zadań,
– poziom uzdolnień i predyspozycji uczniów,
– postawę i zaangażowanie uczniów,
– uzyskany poziom wiedzy i umiejętności w zakresie różnych form aktywności muzycznej,
– podejmowanie przez uczniów dodatkowych działań
– rozwijanie własnych zainteresowań i umiejętności.

IV.
1.
2.
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4.
5.
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9.

NARZĘDZIA POMIARU.
aktywność i muzykowanie w grupie,
granie lub śpiewanie solo,
test lub sprawdzian,
prace domowe – co najmniej jedna w semestrze,
prezentacje uczniowskie,
zadania, które wymagają samodzielnego wyszukiwania informacji,
aktywne uczestnictwo w życiu artystycznym i kulturalnym szkoły lub społeczności lokalnej,
aktywne uczestnictwo konkursach i festiwalach muzycznych.
zaangażowanie i praca ucznia na lekcjach,

Kryteria oceny poszczególnych narzędzi pomiaru:
1. Ocena prac pisemnych:
0 – 30 % materiału
31 – 49 % materiału
50 – 74 % materiału
75 – 87 % materiału
88 – 97 % materiału
98- 100% materiału

1
2
3
4
5
6

2. Ocena odpowiedzi ustnych:
- samodzielna odpowiedź ucznia w pełni wyczerpująca temat 6
- samodzielna odpowiedź ucznia
5
- odpowiedź ucznia z pomocą nauczyciela
4
- odpowiedź ucznia z dużą pomocą nauczyciela
3
- odpowiedź fragmentaryczna z dużą pomocą nauczyciela 2
- całkowity brak odpowiedzi
1
3. Ocena pozostałych narzędzi pomiaru zależy od nauczyciela.
V.

KRYTERIA DO SPEŁNIENIA PRZEZ UCZNIÓW NA POSZCZEGÓLNE OCENY.

Uczeń otrzymuje ocenę celującą, gdy:
 w pełni przyswoił sobie wiadomości objęte programem nauczania,
 gra na instrumentach utwory przewidziane programem nauczania, prawidłowo pod względem
melodycznym i rytmicznym,
 śpiewa indywidualnie i w grupie, prawidłowo pod względem emisyjnym, intonacyjnym
i dykcyjnym,
 prezentuje utwory niepoznawane na lekcjach muzyki,
 reprezentuje szkołę podczas konkursów, festiwali muzycznych i osiąga na nich sukcesy,
 bierze aktywny udział w życiu artystycznym i kulturalnym szkoły i społeczności lokalnej,
 pracuje samodzielnie,
 dba o swój rozwój muzyczny
 jest zawsze przygotowany do zajęć
 zawsze bierze aktywny udział w zajęciach,
 wspomaga swoją wiedzą i umiejętnościami innych uczniów,
 jest kreatywny: tworzy nietypowe rozwiązania, wymyśla własne kompozycje,
 z własnej woli podejmuje się dodatkowych zadań.
Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, gdy:
 w pełni przyswoił sobie wiadomości objęte programem nauczania,
 gra na instrumentach utwory przewidziane programem nauczania, prawidłowo pod względem
melodycznym i rytmicznym,
 śpiewa indywidualnie i w grupie, prawidłowo pod względem emisyjnym, intonacyjnym
i dykcyjnym,
 pracuje samodzielnie,




jest zawsze przygotowany do zajęć,
zawsze bierze aktywny udział w zajęciach.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
 przyswoił sobie zdecydowaną większość wiadomości objętych programem,
 gra na instrumentach utwory przewidziane programem nauczania, zdarzają mu się nieliczne
pomyłki melodyczne i rytmiczne, przy pomocy nauczyciela podejmuje trud ich poprawienia,
 śpiewa w grupie, stara się o prawidłowość wykonania pod względem emisyjnym, intonacyjnym i
dykcyjnym,
 prawie zawsze jest przygotowany do zajęć
 prawie zawsze bierze aktywny udział w zajęciach.
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
 przyswoił sobie przynajmniej połowę materiału objętego programem nauczania,
 podejmuje próby gry na instrumentach, zdarzają mu się liczne pomyłki, nie podejmuje trudu ich
poprawienia,
 czasami śpiewa w grupie,
 dość często jest nieprzygotowany do zajęć
 czasami bierze aktywny udział w zajęciach,
 nie pracuje samodzielnie.
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
 w niewielkim stopniu opanował wiadomości objęte programem nauczania,
 niechętnie podejmuje próby gry na instrumentach,
 rzadko śpiewa w grupie,
 rzadko bierze aktywny udział w zajęciach,
 nie pracuje samodzielnie,
 często jest nieprzygotowany do zajęć

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
 nie opanował podstawowych wiadomości objętych programem,
 nie bierze czynnego udziału w zajęciach,
 praktycznie nigdy nie jest przygotowany do zajęć,
 lekceważy przedmiot,
 nie śpiewa w grupie.
VI.

INFORMACJA ZWROTNA.

Nauczyciel – uczeń:
 nauczyciel przekazuje uczniowi komentarz do każdej wystawionej oceny
 uczeń ma możliwość otrzymania dodatkowych wyjaśnień i uzasadnień do wystawionej oceny na
prośbę własną lub prośbę rodziców
 nauczyciel motywuje uczniów do dalszej pracy
 oceny wpisywane są do dziennika klasowego i dzienniczka ucznia (na jego prośbę)
Nauczyciel – rodzice.
Podczas wywiadówek, indywidualnych konsultacji, rozmów interwencyjnych nauczyciel przekazuje
rodzicom (opiekunom):
 informacje o aktualnych postępach i rozwoju ucznia
 informacje o trudnościach i uzdolnieniach ucznia
 udziela wskazówek do pracy z uczniem
Nauczyciel – wychowawca klasy – pedagog szkolny:
 nauczyciel wpisuje oceny do dziennika klasowego
 nauczyciel informuje wychowawcę klasy o aktualnych osiągnięciach i zachowaniu ucznia
 nauczyciel informuje pedagoga o sytuacjach wymagających jego interwencji

VII.

ZAKRES WYMAGAŃ Z PRZEDMIOTU MUZYKA STAWIANYCH PRZED
UCZNIAMI KLASY V

SEMESTR I
Uczeń:
 zna i stosuje pojęcia: folklor, etnografia, etnograf, region, gwara, kapela,
 zna regiony folklorystyczne: Podhale, Kaszuby, Śląsk. Mazowsze i własny region,
 zna typowe dla poznanych regionów instrumenty: basy, burczybas, diabelskie skrzypce,
 wie, że Oskar Kolberg był polskim wybitnym etnografem,
 wymienia kilku polskich kompozytorów, którzy inspirowali się muzyką ludową,
 tworzy ilustracje muzyczne do scenek sytuacyjnych, krajobrazów
 śpiewa ze słuchu lub z pomocą nut, w grupie lub solo, z akompaniamentem lub a capella
przynajmniej dwie piosenki z następującego repertuaru piosenek ludowych: Idzie dysc, Wele wele
wetka, Głęboka studzienka, Zajączek, Da moja Łysica
 śpiewa ze słuchu lub z pomocą nut, w grupie lub solo, z akompaniamentem lub a capella
przynajmniej cztery utwory z następującego repertuaru pieśni historycznych i patriotycznych: Rota,
Pierwsza Kadrowa, Przybyli ułani, Piechota, Pałacyk Michla, Warszawskie dzieci, Ostatni mazur
 śpiewa ze słuchu lub z pomocą nut, w grupie lub solo, z akompaniamentem lub a capella
przynajmniej dwie piosenki z następującego repertuaru: Mariackie hejnały, Stuku puku, Kolęda
domowa, Jam jest dudka, Bóg się rodzi
 śpiewa w kanonie: Lubię podróże,
 śpiewa z pamięci hymn państwowy Mazurek Dąbrowskiego,
wie, jak należy zachowywać się w czasie wykonywania hymnu i stosuje te zasady w praktyce,
 gra na flecie i na dzwonkach przynajmniej cztery utwory z następującego repertuaru: Hej bystra
woda (flet), Trojak (flet), Przybyli ułani (flet), Krakowiaczek (flet), Polonez z filmu Pan Tadeusz
(flet i dzwonki), Czerwone jabłuszko (flet), akompaniament do pastorałki Jam jest dudka (dzwonki),
akompaniament do kolędy Bóg się rodzi (dzwonki),
 tańczy, powtarza kroki i figury następujących polskich tańców ludowych i narodowych: Trojak,
Zajączek, Krakowiak, Polonez ,
 taktuje w czasie słuchania muzyki „na 2” i „na 3”,
 grupuje wartości rytmiczne w taktach,
 układa teksty do podanych rytmów,
 zna cechy charakterystyczne i charakterystyczne rytmy polskich tańców narodowych: krakowiaka,
oberka, kujawiaka, poloneza i mazura,
 realizuje za pomocą tataizacji, klaskania, gry na instrumentach perkusyjnych charakterystyczne
rytmy polskich tańców narodowych,
 zna pojęcie „synkopa”,
 rozpoznaje synkopę w zapisie nutowym,
 zna pojęcia: pastorałka, kolędowanie, kolędnicy,
 zna polskie obyczaje bożonarodzeniowe, rozumie ich znaczenie dla polskiej tradycji i kultury,
 wyszukuje informacje na temat zespołów pieśni i tańca w encyklopedii, w internecie lub w innych
źródłach,
 słucha analitycznie muzyki klasycznej i ludowej, zwracając uwagę na wskazane przez nauczyciela
elementy: tekst, poznane wcześniej melodie, obsada wykonawcza, rytmy i cechy charakterystyczne
tańców narodowych,
 aktywnie słucha utworów muzycznych, grając akompaniament perkusyjny.
 śpiewa ze słuchu lub z pomocą nut, w grupie lub solo, z akompaniamentem lub a capella
przynajmniej 5 piosenek z następującego repertuaru: niemiecka kolęda Cicha noc, francuska
pastorałka Aniołowie z naszych pól, refren andaluzyjskiej pastorałki: A la nanita nana, Shiri
yakanaka, Swing Low, Hej Zuzanno, Kwiat wiśni,

SEMESTR II
Uczeń:
 zna i stosuje pojęcia: fermata, improwizacja,
 zna cechy charakterystyczne następujących gatunków muzycznych, pochodzących z różnych
regionów świata: samba, tango, negro spiritual, R&B, jazz, country, walc wiedeński, flamenco,
 zna instrumenty z różnych regionów świata: zampona, charango, ocarina, quiro, bandeon, konga,
djemby, erhu, guzheng, taiko, cajòn, kastaniety,
 śpiewa w kanonie i na głosy: szantę John Kanaka, kanon Karnawał w Rio,
 gra na flecie i na dzwonkach przynajmniej trzy utwory z następującego repertuaru: wstęp do kolędy
Aniołowie z naszych pól (flet), El condor pasa (flet), La cumparsita (flet lub dzwonki), Bambusowy
flecik (flet i dzwonki),
 gra na instrumentach perkusyjnych akompaniamenty do piosenek,
 improwizuje ruch do utworów muzycznych, tworzy choreografię do piosenek,
 tworzy ilustracje plastyczne do słuchanej muzyki,
 tańczy, powtarza kroki i figury następujących tańców: samba (krok podstawowy), taniec do
piosenki Hej Zuzanno,
 wyklaskuje rytmy,
 słucha analitycznie muzyki klasycznej, muzyki rozrywkowej i muzyki różnych narodów, zwracając
uwagę na wskazane przez nauczyciela elementy.
 zna i stosuje pojęcia: muzyka programowa, muzyka dźwiękonaśladowcza,
 śpiewa ze słuchu lub z pomocą nut, w grupie lub solo, z akompaniamentem lub a capella
przynajmniej jedną piosenkę z następującego repertuaru: Przyjaciel wie, Ciągle pada ,
 tworzy ilustracje muzyczne do wierszy,
 słucha analitycznie muzyki klasycznej, zwracając uwagę na wskazane przez nauczyciela elementy:
elementy programowe, elementy dźwiękonaśladowcze,
 aktywnie słucha muzyki, grając akompaniamenty do słuchanych utworów.

Opracowała: Beata Nowakowska

