
Moi drodzy uczniowie! 

Od 25 marca zaczynamy naukę zdalną. W e-dzienniku i na stronie PSM w zakładce „dla ucznia” co 

tydzień znajdziecie temat lekcji do opracowania. Lekcje i zlecone zadania  zapisujecie w zeszytach, 

które będą stanowić podstawę do oceny. Sprawozdanie z Waszej pracy możecie odsyłać na                 

e-dziennik lub na mojego maila: a.kudasik@psmjaslo.pl, również jestem do dyspozycji jeśli chodzi o 

jakieś wątpliwości i pytania dotyczące tematu lekcji. Powodzenia. 

 

Kl II c. 4-letni 

Wszystkie ćwiczenia solfeżowe ćwiczycie z instrumentem na którym gracie, klawiszowym lub z 
aplikacją np. perfect piano.  

   

Temat : Wprowadzenie gamy F-dur. 

„Nowy solfeż” strona 70 – polecenia:  

1.Naucz się śpiewać nazwami literowymi gamę F - dur oraz trójdźwięki triady harmonicznej – 

ćwiczenie nr 215,216                                                                                                                                                

- zapiszcie w zeszycie gamę F- dur i zaznaczcie w niej półtony, dźwięk prowadzący, tetrachordy  

 i funkcje triady harmonicznej (T,S,D).   

2. Wyklaskaj z metronomem parę razy rytm ćw.217, 

- spróbuj korzystając z pomocy instrumentu zaśpiewać stopniami z rytmem tą melodię parę razy ,aż 
będziesz pewny, że potrafisz ją zaśpiewać samodzielnie.  

- następnie zaśpiewaj to ćwiczenie nazwami literowymi ,nie zapomnij o rytmie! 

3. Ćw.219 

-naucz się śpiewać literowo, solmizacyjnie, 

-zaznacz w ćwiczeniu półtony  

- naucz się klaskać rytm zamieszczony pod melodią z metronomem 

-jeśli opanowałeś płynnie melodię i rytm , spróbuj połączyć oba głosy.  

4. Ćw.229 str.73  

- naucz się śpiewać to ćwiczenie  nazwami literowymi i solmizacyjnymi  

- wypisz z tego ćwiczenia w zeszycie: oznaczenia agogiczne, dynamiczne, artykulacyjne - podaj ich 

polskie znaczenie. Zaznacz  w ćwiczeniu interwały tercji oraz trójdźwięki- określ ich rozmiar i tryb          
( dur, moll). 

P.S. Do ćwiczenia interwałów, trójdźwięków i innych zagadnień związanych z  kształceniem  słuchu 

polecam strony i aplikacje podane wcześniej na stronie PSM. 

Śledźcie informacje na bieżąco. POWODZENIA !  

  



Kl IV c. 6-letni 

Kochani, w tamtym tygodniu mieliście zadany ogólnie temat do powtórzenia z klasy III - budowa gamy 

molowej i jej odmian (a-moll, e-moll, d-moll). W tym tygodniu podaję szczegóły  do realizacji. 

Wszystkie ćwiczenia solfeżowe ćwiczycie z instrumentem na którym gracie, klawiszowym lub z 
aplikacją np. perfect piano.  

 

Temat: Powtórzenie budowy gamy molowej i jej odmian- gama a-moll. 

 

1.Książka „Nasza muzyka” do kl. III , str. 18, 20 , 22-żóte ramki: 

-przepisz do zeszytu  gamę a-moll i jej odmiany ,podziel na tetrachordy, zaznacz półtony.  

Porównaj wszystkie odmiany i naucz się ich budowy .  

-zagraj na swoim instrumencie  poszczególne odmiany gamy i naucz się je śpiewać na pamięć. 

- to samo zrób z triadą harmoniczną str. 23 

2.str.19 ćw.2 D,-  podpisz stopnie i zaznacz półtony, naucz się  śpiewać. Kiedy opanujesz płynność 
śpiewania z rytmem włącz do melodii klaskanie ostinata ( klaszczecie podany rytm przez cały utwór) . 

-Wypisz w zeszycie pod gamami tytuł tego ćwiczenia, metrum ,tempo, dynamikę (napisz  pełne 

włoskie nazwy i znaczenie polskie)  

3.str.21 ćw. 1D- zaznacz półtony, dźwięki prowadzące, naucz się śpiewać 

- Wypisz do zeszytu tytuł tego ćwiczenia, metrum ,tempo, dynamikę (napisz  pełne włoskie nazwy i 
znaczenie polskie)  

4. str. 22 ćw. 3C-  zaznacz półtony, dźwięki prowadzące, naucz się śpiewać.  

5. Na I stopniu gamy a-moll harmonicznej zbuduj w zeszycie interwały gamowłaściwe ( od sekundy 
do oktawy) określ ich wielkość , naucz się je czysto śpiewać. 

6. Na każdym stopniu gamy a-moll harmonicznej zbuduj trójdźwięki gamowłaściwe , określ je i naucz 

się śpiewać. 

Pracę pisemną proszę przesłać do poprawy na mojego maila, którego znajdziecie na stronie szkoły, 

ćwiczenia solfeżowe zaliczycie po powrocie do szkoły. Trzymam kciuki, wierzę w Wasze umiejętności , 
powodzenia.  

P.S. Do ćwiczenia interwałów, trójdźwięków i innych zagadnień związanych z  kształceniem słuchu 

polecam strony ( Muzyczna przygoda https://www.youtube.com/watch?v=r-

udUQ16MhQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1aIWrKu0O9z0lkCjHBM-Qn-

1xCyBMZxCinKrbymPbbHf1AUlZTtwrmyv8 pomoże wyjaśnić ewentualne braki z zasad i nie tylko)                    
i aplikacje podane wcześniej na stronie PSM. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=r-udUQ16MhQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1aIWrKu0O9z0lkCjHBM-Qn-1xCyBMZxCinKrbymPbbHf1AUlZTtwrmyv8
https://www.youtube.com/watch?v=r-udUQ16MhQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1aIWrKu0O9z0lkCjHBM-Qn-1xCyBMZxCinKrbymPbbHf1AUlZTtwrmyv8
https://www.youtube.com/watch?v=r-udUQ16MhQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1aIWrKu0O9z0lkCjHBM-Qn-1xCyBMZxCinKrbymPbbHf1AUlZTtwrmyv8


 

Kl IV c. 4-letni  

 

Wszystkie ćwiczenia solfeżowe ćwiczycie z instrumentem na którym gracie, klawiszowym lub z 

aplikacją np. perfect piano.  

Temat: Poznajemy gamę Es-dur 

 

1.Nowy Solfeż str. 157 

- naucz się śpiewać nazwami literowymi gamę Es i jej triadę harmoniczną.  

-zbuduj w zeszycie pod tematem lekcji dominantę septymową i rozwiąż ją na tonikę- zaśpiewaj. 

- na stopniach gamy Es zbuduj trójdźwięki gamowłaściwe  , określ je i naucz się śpiewać. 

2. Ćw. 492 str.157 

-zagraj na instrumencie ,a następnie zaznacz ołówkiem w nutach D7. Naucz się śpiewać ćwiczenie 
literowo. 

- podpisz ołówkiem pod taktami tego ćw. pasujące funkcje harmoniczne(T,D7). 

3.Ćw. 496 str.158 

-naucz się śpiewać literowo, uwzględniając prawidłowy rytm melodii. Kiedy nabędziesz płynności 

śpiewania dołącz do linii melodycznej rytm zapisany pod nią. Weź pod uwagę metrum ćwiczenia 

(2/2). 

4. Ćw. 511 str. 162  

- podpisz dźwięki odpowiednimi literami określającymi  oktawę. 

- zapisz w zeszycie na pięciolinii stosując odpowiedni klucz podane dźwięki( 1,2 oznaczają oktawę 
razkreślną) i dwukreślną: 

D, c, B, es1, es2, as, Es, g,c1. 

Czekam na odpowiedzi i zdjęcia na moim mailu , który znajdziecie na stronie szkoły  do soboty. 
Ćwiczenia słuchowe będę wymagała i oceniała po powrocie do szkoły.  

P.S. Do ćwiczenia interwałów, trójdźwięków i innych zagadnień związanych z  kształceniem słuchu 

polecam strony ( Muzyczna przygoda pomoże wyjaśnić ewentualne braki z zasad i n ie tylko)                    

i aplikacje podane wcześniej na stronie PSM. 

 

 

 

 

 



Kl I c. 4-letni 

Wszystkie ćwiczenia solfeżowe ćwiczycie z instrumentem na którym gracie, klawiszowym lub z 

aplikacją np. perfect piano.  

Temat: Poznajemy interwał Kwinty 

1.Kwina to pięć stopni , zawiera 3 całe tony i 1 półton. Przepisz do zeszytu temat lekcji ,wiadomości i 
przykłady z żółtej ramki. Naucz się zasad budowania interwału kwinty. 

 

2. Zagraj na swoim instrumencie ćwiczenie 1A,B,C naucz się śpiewać rytmicznie melodie. 

- ćw.1A naucz się śpiewać z tekstem. 

- na zdjęciu lub przepisz ćwiczenia do zeszytu zaznacz interwał kwinty. 

3. Przepisz ćw. 2 do zeszytu i zbuduj we wskazanym kierunku interwał kwinty.  



Czekam na odpowiedzi i zdjęcia na moim mailu , który znajdziecie na stronie szkoły  do soboty. 

Ćwiczenia słuchowe będę wymagała i oceniała po powrocie do szkoły.  

P.S. Do ćwiczenia interwałów, trójdźwięków i innych zagadnień związanych z  kształceniem słuchu 

polecam strony i aplikacje podane wcześniej na stronie PSM.  ( Muzyczna przygoda pomoże wyjaśnić 
ewentualne braki z zasad i nie tylko).       

 

Kl. IV c.4-letni i kl. V c. 6-letni  Audycje muzyczne 

 

Temat lekcji: O instrumentach muzycznych 

1.Przeczytaj temat z książki „W krainie muzyki” str. 82-83. Naucz się podziału instrumentów  

muzycznych na grupy i podgrupy.  

2.Napisz w zeszycie pod tematem krótką notatkę jak dzielimy instrumenty muzyczne , sposoby gry na 
instrumentach. 

3.Podane instrumenty przyporządkuj właściwej grupie: 

fagot, fortepian, róg, gitara, gitara elektryczna, triangel, keyboard, kotły, talerze, tamburyn 

 

Aerofony 

 

  

Elektrofony 

 

  

Idiofony 

 

  

Chordofony 

 

  

Membranofony 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



4.Uzupełnij tabelkę wpisując instrumenty do podanych grup:  

klawesyn, ksylofon, kontrafagot, puzon, bęben wielki, harfa, kotły, dzwony rurowe 

Chordofony Aerofony Membranofony Idiofony 

    

 

5.Wskaż:  

   najniższy głos żeński:  sopran  alt  mezzosopran 

 

  najwyższy głos męski:  barytonbas  tenor 

 

Wasze prace prześlijcie na mojego maila podanego na stronie szkoły do oceny.  

 


