
 
Małgorzata Bosak – Skrzyszowska 
 
Materiały do nauki w domu – klasa V cykl 6-letni  

 
Temat: Tonacja A- dur – ćwiczenia solfeżowe i przekształcanie taktów 3/4 na 6/8  -
26.03.2020 
 
Polecenia: 

1. Naucz się śpiewać nazwami literowymi gamę A-dur oraz trójdźwięki triady 
harmonicznej  -  „ Nowy solfeż” ćwiczenia nr 431-432. Spróbuj zagrać tę gamę na 
instrumencie na którym grasz i na klawiaturze. Zapamiętaj kolejne znaki tej gamy i ich 
zapis na pięciolinii. 
 

2. Naucz się śpiewać  nazwami literowymi ćwiczenie nr 434. Proponuję następujące 
postępowanie w nauce tego ćwiczenia: 

a. zwróć uwagę na oznaczenie taktowe i wykonaj klaskaniem lub stukaniem rytm tej 

melodii licząc ósemkami 1 i 2 i 3 i . 

b. przeczytaj w rytmie nazwami literowymi tę melodię, a następnie spróbuj ją 

zaśpiewać . Zwróć uwagę, że melodia ta w większości oparta jest na pochodach 
gamowych. 

 
ZADANIE: 
 Przypomnij sobie ćwiczenia z lekcji o grupowaniu wartości rytmicznych w taktach                   
i przekształcaniu taktów. Następnie przekształć rytm ćwiczenia nr 434  I linijka, z metrum 3/4 
na 6/8. Zapisz to ćwiczenie w zeszycie. Napisz także króciutką notatkę o kompozytorze 
ćwiczenia 434. Zrób zdjęcie wykonanego zadania i prześlij w pdf  na mój adres mailowy, 
podany w zakładce DLA UCZNIA do 31.03.2020. 
 
                                                   POWODZENIA 
 
P.S. Tematy lekcji wraz z datą oraz zadane ćwiczenia i zadania notuj w zeszycie.    
 
 
Małgorzata  Bosak -Skrzyszowska  
 
Materiały do nauki w domu – Audycje muzyczne klasa II cykl 4 -letni i klasa IV cykl 6 letni  
 
Polecenie:  
Przeczytaj dokładnie w książce do audycji muzycznych „ Nasza muzyka”  wiadomości na 
temat  „Piosenki ludowe” str.34-37. Następnie podkreśl ołówkiem w książce te informacje, 
które są odpowiedzią do zadanych przeze mnie pytań. 
Pytania: 

a. w jaki sposób były przekazywane następnym pokoleniom polskie pieśni ludowe ? 
b. ilu głosowe były najczęściej polskie pieśni ludowe ? 
c. kto to był Oskar Kolberg ? 
d. jaki jest tytuł prastarej polskiej pieśni weselnej i na jakiej skali jest oparta jej melodia ? 
e. w jakich okolicznościach powstawały polskie pieśni ludowe? 
f.  jaką budowę miały zwykle pieśni ludowe? 
g. pieśni jakiego regionu Polski wykonywane były wielogłosowo? 
h. spróbuj zaśpiewać lub zagrać zapisane w książce  na str.36 skale: pentatoniczną i 

góralską. 


