WYMAGANIA NA OCENĘ SRÓDROCZNĄ I ROCZNĄ
MUZYKA KL. VI
Ocenie bieżącej podlegają :
1 ) przygotowanie ucznia do zajęć,
2) uczestnictwo w zajęciach,
3) zaangażowanie ucznia w działania muzyczne,
Ocenianie bieżące dokonywane jest przez:
1) ćwiczenia muzyczne (rytmiczne, metodyczne, słuchowe)
2) działania muzyczne (śpiew, gra na instrumentach, ekspresja muzyczno-ruchowa),
3) quizy i konkursy,
4) odpowiedź ustną ( znajomość podstawowych terminów muzycznych, wiadomości o wybitnych
kompozytorach i ich dziełach)
pracę domową
POMIAR OSIĄGNIĘĆ ODBYWA SIĘ ZA POMOCĄ NASTĘPUJĄCYCH NARZĘDZI:
Kartkówki.
Odpowiedzi ustne.
Prace domowe.
Ocena osiągnięć w konkursach muzycznych.
Wykonywanie pomocy dydaktycznych.
Śpiew.
Gra na instrumencie.
Obserwacja ucznia, w tym:
 przygotowanie do lekcji,
 aktywność na lekcji,
 praca w grupie.
Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich
rodziców o:
 wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych
śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych
 sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów
 warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny
klasyfikacyjnej.
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU MUZYKA KLASA VI
Ocena dopuszczającą otrzymuje uczeń, który korzystając z pomocy nauczyciela :

syjne, dęte, strunowe)

dźwięki „do, re, mi, fa, sol, la, si, do’, re’, mi’, b” i rozegranie dla klasy 6.
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

i rytmiczne

korzystuje w praktyce przyrządy ułatwiające muzykowanie

i do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re’,mi’, b, fis”i rozegranie dla klasy 6.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

ieśń, rondo, wariację, operę, balet)

wykorzystuje oznaczenia tempa, dynamiki i artykulacji w działaniach muzycznych

charakteryzować różne typy zespołów instrumentalnych

ska wybitnych kompozytorów muzyki polskiej i światowej

modzielnie gra na flecie utwory z repertuaru dla klasy 6

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
nie nut na pięciolinii

względem dynamiki, tempa rozróżnia podstawowe typy artykulacji

y muzyczne (pieśń, rondo, wariację, operę, balet)

ia sylwetki wybranych kompozytorów muzyki polskiej i światowej

la klasy 6 (flet)
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który- spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą oraz:

ki;
samodzielnie zbiera

tą wiedzę w działaniach muzycznych

muzyczną podczas lekcji twórczości
uje dodatkowe utwory na flecie lub innym instrumencie

Tryb uzyskiwania oceny wyższej niż przewidywana (rocznej i semestralnej):
1. Uczeń ma prawo do poprawienia oceny,
2. O formie zaliczania lub poprawiania decyduje nauczyciel,
3. Nauczyciel wyznacza materiał i termin.

