
Temat: Do zakładki dla ucznia - materiały z kształcenia i audycji 

Drodzy Uczniowie! 

Oto lista pomocnych stron internetowych i aplikacji do utrwalania wiedzy i 

umiejętności z Kształcenia Słuchu i Audycji Muzycznych! 

1. Strony internetowe: 

- http://www.dur-moll.pl/ 

Dzięki tej stronie internetowej możemy ćwiczyć rozpoznawanie struktur 

muzycznych ze słuchu. Dla klas młodszych dobre będą zakładki "nuta-dźwięk-

klawisz" i "Jaka to nuta", dla starszych - "Jaka to tonacja?" i "Interwały na 

pięciolinii". Strona nie wymaga logowania, działa jednak z wykorzystaniem 

wtyczki Flash, więc możemy z niej korzystać tylko na komputerach i laptopach. 

- https://www.ksztalceniesluchu.edu.pl 

Strona ta zawiera ćwiczenia do samodzielnego wykonania oraz materiały 

teoretyczne. Szczególnie pomocna może być Muzyczna Przygoda - plik w pdf z 

podstawami kształcenia słuchu i audycji muzycznych. Ta strona również nie 

wymaga logowania i działa z wykorzystaniem wtyczki Flash. 

2. Aplikacje na telefon z systemem Android: 

MyEarTraining 

Aplikacja z ćwiczeniami do rozpoznawania struktur, ćwiczeniami rytmicznymi i 

solfeżowymi. Tylko najtrudniejsze poziomy są płatne, więc można swobodnie z 

niej korzystać. Dostępna tylko w języku angielskim. 

Perfect Ear - trener słuchu 

Aplikacja z szeregiem ćwiczeń i lekcji w języku polskim. Zawiera również 

ćwiczenia rozpoznawania wysokości, dyktanda rytmiczne, a nawet trenera 

śpiewania nut. Tylko standardowe zadania są bezpłatne, ale pakiet pełnego zestawu 

ćwiczeń nie jest drogi 

3. Kanały na YouTube: 

Mag Music Theory, 

Muzyczna Przygoda 

https://lm.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.dur-moll.pl%2F&h=AT1ZNs_mMilD5uB3hWvR8Bb7QMksHhMtdBFUCbvUULIZH7ZA68_WTpgQTwtKRfCjAC1O6uT4mS8rkMVS2cntXJZ8UzSKFVOBnOdMG3b3PeAhQEGGd6fhiPez7_R5BPzwS6PqSWR21sJ0A3_GI5CLT1BkJ4HN7O17vDs5DNDl
https://lm.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ksztalceniesluchu.edu.pl%2F&h=AT0qsQUMIsIAWpoSYbyHjQeykyHPQmrzeGSXifxqhUIIuOJgUPeUv7W1FV1eeCCDoDfUtDwgeUJd8RB9PSh8RY3hqX6komE3RQeaJhKMGz9VfFLv-IOL9Qh1V4RxN2jWvofmMAc3ys39iBbzPA55P2xUTAJdQ99O2TyZ7hsC


4. Dla klasy IV cyklu 6-cio letniego  

Z książki "Nasza Muzyka" do klasy 3 - bardzo proszę zapoznać się z budową gam: 

a-moll, e-moll, d-moll i ich odmianami, oraz triadą harmoniczną. W celu 

utrwalenia tych tonancji pośpiewajcie ćwiczenia solferzowe zamieszczone w w/w 

podręczniku. 

5. Klasy III, IV cyklu 4-ro letniego, oraz V cyklu 6-cio letniego w tym tygodniu 

proszę o zapoznanie się z materiałem zamieszczonym w podręczniku do Audycji 

Muzycznychod strony 84 do 92 - instrumenty dęte drewniane. Po ilustracje 

muzyczne odsyłam na You Tuba oraz Muzykoteka Szkolna.  

Życzę przyjemnej lektury, ale przede wszystkim zabawy ;) 

  
 


