
JĘZYK POLSKI – ŚPIEWAJĄCO 

UCZNIOWSKIE SPRAWOZDANIA Z NIETYPOWEJ LEKCJI POLSKIEGO 

 

Dnia 12 maja 2014 roku naszą klasę – Va 

odwiedził zespół Singin’ Birds z okazji uzbierania 

przez nas słoju makaronu, który był nam 

przyznawany za dobre zachowanie po każdej 

lekcji. Zespół odwiedził nas w ramach 

powtórzenia do klasówki.  

Po śpiewającym przybyciu Singin’ Birds 

przyszedł czas na muzyczne zagadki dotyczące 

zagadnień do klasówki. Za każdą poprawną 

odpowiedź dostawało się ptasie mleczko. Zagadki 

dotyczyły między innymi okolicznika, przymiotnika, epitetu oraz wielu innych środków stylistycznych, 

części mowy i części zdania.  

Po zakończeniu zagadek mieliśmy okazję porozmawiać z Singin’ Birds, które zaśpiewały nam parę 

piosenek. Pod koniec wizyty wokalistek wystąpiła nasza utalentowana koleżanka Zosia z utworem „What 

a wonderful world”. Na zakończenie 

mogliśmy poprosić o autografy i robiliśmy 

sobie zdjęcia z zespołem. 

Wielkim zaskoczeniem było dla nas 

przybycie piosenkarek. Wszystkim bardzo 

podobało się tego rodzaju powtórzenie a 

także miła niespodzianka. 

Magda Grzegorczyk, klasa Va 

 

 

12 maja 2014 roku w szkole podstawowej na ulicy Bachmackiej w klasie Va na lekcji języka 

polskiego odbyło się spotkanie z zespołem Singin’ Birds.  

Razem z zespołem zrobiliśmy muzyczne powtórzenie do klasówki. W wydarzeniu, poza zespołem 

i naszą klasą, uczestniczyła pani Agnieszka 

Filipkowska, która była organizatorką 

spotkania i pan Aleksander Kosacki pełniący 

rolę sędziego.  

Odwiedziny zespołu były nagrodą za 

uzbieranie całego słoika makaronu. 

Zbieraliśmy go przez około trzy miesiące. Jeśli 

dobrze zachowywaliśmy się na lekcji, pani po 

zajęciach dosypywała garść makaronu do 

słoika. 



Najpierw zespół Singin’ Birds wszedł do 

klasy ze śpiewem na ustach i przywitał się z 

nami. Dziewczyny przedstawiły się nam, a 

potem odbyło się muzyczne powtórzenie do 

klasówki. Polegało ono na śpiewaniu zagadek 

przez Singin’ Birds. Po wyśpiewanej zagadce 

ten, kto pierwszy podniósł rękę i poprawnie 

odpowiedział, w nagrodę otrzymywał ptasie 

mleczko. Po skończonym powtórzeniu 

porozmawialiśmy z zespołem a trio zaśpiewało 

kilka piosenek. Następnie Zosia wystąpiła z utworem Louisa Armstronga „What a wonderful world”. Pod 

koniec otrzymaliśmy autografy i pożegnaliśmy się z dziewczynami. 

Atmosfera panująca na spotkaniu była pogodna i przyjemna. Wydaje mi się, że większości osób 

podobała się ta niespodzianka. Uważam tę lekcję za bardzo udaną, gdyż słucham tego zespołu i była to 

niespodzianka bliska memu sercu. 

Janka Gorecka, klasa Va 

 

 Dnia 12 maja 2014 roku na lekcji języka polskiego gościliśmy trzy wokalistki z zespołu Singin’ 

Birds. Wizyta ta kosztowała nas dużo starań podczas wcześniejszych lekcji polskiego, w czasie których 

zbieraliśmy makaron do dużego słoja. Za każdą lekcję, podczas której byliśmy grzeczni i aktywni, 

zdobywaliśmy maksymalnie garść makaronu. Wizyta zespołu była nagrodą – niespodzianką za uzbierany 

cały słój. 

Wokalistki zawitały podczas lekcji języka polskiego, wchodząc ze śpiewem na ustach. Singin’ Birds 

pomogły nam powtórzyć materiał do klasówki z polskiego, robiąc quiz muzyczny. Panie śpiewały nam 

piosenkę o jakimś środku stylistycznym, części mowy lub części zdania, a my zgadywaliśmy, o który z 

nich chodzi. Zgłaszaliśmy się tuż po zakończeniu piosenki, a pan Olek – nasz wuefista wskazywał, kto z 

nas był pierwszy. Ta osoba udzielała odpowiedzi i za poprawnie odgadniętą zagadkę dostawała ptasie 

mleczko. Kiedy zagadki się skończyły, każdy dostał jeszcze po jednym smakołyku. Następnie 

rozmawialiśmy z paniami, a one zaśpiewały nam piosenkę pt. „Zegar”   oraz dwa utwory z „Wojny 

domowej”. Pod koniec lekcji Zosia Szpakowicz zaprezentowała przebój Louisa Armtronga „What a 

wonderful world”, a Singin’ Birds nuciły i 

pstrykały palcami do rytmu. Na koniec 

pożegnaliśmy się z paniami i niektórzy 

dostali od nich autografy. 

Uważam, że lekcja była bardzo 

udana. Zbieraliśmy makaron przez kilka 

miesięcy, jednak warto było być pilnym i 

dobrze pracować na lekcji polskiego, aby 

uzyskać taką nagrodę.  

Kuba Kawczyński, klasa Va 


