
 
Małgorzata Bosak – Skrzyszowska 
 
Materiały do nauki w domu – klasa I cykl 6-letni 
 
Temat: Ćwiczenia z ósemkami -25.03.2020 
 
Polecenia: 

1. Przypomnij sobie wiadomości o ósemkach – patrz książka „Nasz muzyczny elementarz” 
str.74-75 
a .wykonaj np. stukaniem lub klaskaniem ćwiczenie nr 2 str.74 – licząc ósemkami: 1 i 2 i , 
liczenie masz podpisane nad taktami. 
 

2. Zobacz w elementarzu str. 75,  jak Janek  zapisał ósemki w taktach. Wykonaj ćwiczenie nr 4  
str.75 zapisując poprawnie ósemki w taktach. Spróbuj stukaniem lub klaskaniem, licząc 1i2i 
wykonać ten rytm. 

3. Zadanie: 
Poszukaj na stronie 83 ćwiczenie nr 3 z choinką. Wzorując się na 
tej choince, narysuj swoje wiosenne drzewo, a bombki z choinki 
zastąp ptakami,  które na tym drzewie będą śpiewały kolejno 
dźwięki gamy C – dur nazwami literowymi. Nazwy dźwięków 
napisz na ptaku lub obok ptaka. 
Zadanie do 31.03.2020 proszę przesłać na mój adres mailowy. 
 
POWODZENIA 
 
 
Materiały do nauki w domu – klasa II cykl 6-letni 
 
Temat: Utrwalamy grupę rytmiczną : ćwierćnuta z kropką i  ósemka 
– 25.03. 2020 
 
 
Polecenia: 
  
1.Odszukaj w książce „Nasza muzyka klasa II”  na stronie 38 
ćwiczenie C- „Melodia ludowa” 
 
ZADANIE: 
a. podaj z dźwięków  jakiej gamy ułożona jest ta melodia 
b. podaj oznaczenie taktowe/metrum tej melodii 
c. określ cyframi interwały które rozpoczynają takty:1,3,5,6,8.  
d. nad pięciolinią podpisz liczenie ósemkami: 1i2i3i, tak jak w 

ćwiczeniach1 AB na str.35 i licząc ósemkami spróbuj wyklaskać 
lub wystukać rytm „ Melodii ludowej”. 



           UWAGA: odpowiedzi a ,b, c – przyślij przez e-dziennik lub maila  
do oceny do 31.03.2020. 
 
 

4. Jeśli lubisz łamigłówki to polecam ćwiczenie nr 7 strona 36. 
 
 
                                      POWODZENIA 
 
 
 
 
 
 
 
 Materiały do nauki w domu - klasa III cykl 6-letni 
 
Temat: Piosenka „ Był sobie król” – utrwalamy interwały i 
trójdźwięki w tonacji e-moll. 
 
Polecenia: 
1.Odszukaj w książce „Nasza muzyka 3” piosenkę „Był sobie król” i 
odpowiedz na pytania. Odpowiedzi notuj  w zeszycie. 
a. z dźwięków której odmiany gamy e – moll ułożona jest ta 
melodia. 
b. w których taktach tej melodii pojawia się interwał kwarty – podaj 
numery taktów 
c. w których taktach występują trójdźwięki triady, nazwij je i podpisz 
pod taktami w książce /podpowiedzi szukaj na stronie 52/. 
d. w jakiej dynamice należy wykonać tę melodię. 
 ZADANIE: 
Odpowiedzi na pytania a, b, c, d   do oceny przyślij na e-dziennik 
lub maila do 31.03.2020. 
 
2. Spróbuj się nauczyć czytać płynnie dźwięki tej piosenki w rytmie 
nazwami literowymi, a następnie zagrać na własnym instrumencie 
lub klawiaturze i zaśpiewać nazwami literowymi i z tekstem. 
 
                                   POWODZENIA 
 
 
 

 


