
Drodzy uczniowie, 

w zaistniałej sytuacji proponuję nie przerywać procesu edukacji z zajęć teoretycznych. Zachęcam 

zatem do samodzielnego opracowania kolejnych tematów. Posiadacie w domu podręcznik do audycji 

muzycznych oraz  solfeż do kształcenia słuchu.  

Poniżej przedstawiam zagadnienia do powtórzenia i samodzielnego opracowania na ten tydzień. 

Znam Wasze możliwości i wierzę, że dacie sobie radę. Przykłady muzyczne i ćwiczenia związane  

z poszczególnymi tematami omówimy na lekcjach.  

Życzę owocnej i przyjemnej pracy. Proszę sprawdzać stronę szkolną, w przyszłym tygodniu pojawią 

się kolejne tematy do samodzielnego opracowania. W razie pytań i wątpliwości proszę kontaktować 

się za pomocą dziennika elektronicznego.  

Marek Rolek 

 

Klasa III cykl 4-ro letni 

Kształcenie słuchu 

1. Utrwalenie wiadomości z zakresu trójdźwięków i ich przewrotów (budowanie, zapisywanie, 

rozpoznawanie, intonowanie głosem). Proszę korzystać ze stron, które dobrze znacie: dur-moll.pl 

oraz ksztalceniesluchu.edu.pl. Proszę również korzystać z zeszytów nutowych i ćwiczyć zapisywanie 

przewrotów trójdźwięków od różnych dźwięków. Przy okazji warto powtarzać interwały oraz 

pokrewieństwo tonacji (tzw. koło kwintowe). 

2. Nowy materiał do samodzielnego przerobienia:  

gama A-dur i jej triada - str. 138 „Nowy Solfeż”, ćw. 431, 432, (budowa, zapis, intonowanie głosem 

gamy i triady). 

Ćwiczenia solfeżowe do samodzielnego przygotowania: ćw. 433, 434, 438 oraz ćwiczenie 

dwugłosowe melodyczno-rytmiczne 442 (proszę zwracać uwagę na intonację i precyzję wykonania). 

3.  Dodatkowo ćwiczenia rytmiczne: grupy szesnastkowe (str. 248 „Nowy Solfeż”), ćwiczenia od 20 

do 25 (proszę zacząć od tempa wolnego, potem można stopniowo przyspieszać wykonywanie 

poszczególnych ćwiczeń, ważna jest precyzja wykonania, zatem najlepiej ćwiczyć z metronomem). 

 

Klasa VI cykl 6-cio letni 

Audycje muzyczne  

1. Utrwalenie wiadomości z zakresu epoki klasycyzmu i romantyzmu: cechy epoki, życie i twórczość 

wybranych kompozytorów (J.Haydn, W.A.Mozart, L.van Beethoven, F.Schubert, F.Chopin, G.Verdi, 

S.Moniuszko, H.Wieniawski, P.Czajkowski). Reprezentatywne utwory poszczególnych epok (można 

korzystać również z internetowego serwisu edukacyjnego Muzykoteka szkolna). 

2. Nowy materiał do samodzielnego przerobienia: kompozytorzy przełomu XIX i XX wieku, cechy 

okresu, życie i twórczość wybranych kompozytorów (M.Karłowicz, C.Debussy, M.Ravel). 

3. Dodatkowo zachęcam do przeglądania słowniczka muzycznego umieszczonego na końcu 

podręcznika (znajdują się tam niezbędne informacje, które potrzebne są przez cały okres edukacji: 

określenia muzyczne, instrumenty muzyczne, epoki oraz kompozytorzy). 

http://www.muzykotekaszkolna.pl/

