
 Tematy lekcji z kształcenia słuchu i audycji muzycznych do opracowania dla klas p. A. Kudasik. 

 

KLASA I C.4 

Temat : utrwalamy interwał kwinty oraz powtarzamy interwały już poznane. 

1. Przypomnijmy sobie budowę interwałów:  

- pryma czysta to powtórzenie tego samego dźwięku 

-sekunda mała to odległość dwóch stopni, inaczej nazywana półtonem. 

-sekunda wielka to odległość dwóch stopni, inaczej nazywana całym tonem 

- oktawa czysta to odległość ośmiu stopni. 

-kwinta czysta to odległość pięciu stopni- posiada 3 całe tony i 1 półton 

ZAPISZ W ZESZYCIE I ZAPAMIĘTAJ! 

Jeśli pierwszy dźwięk kwinty jest z krzyżykiem to drugi też będzie z krzyżykiem. 

Jeśli pierwszy dźwięk kwinty jest z bemolem ,drugi również będzie z bemolem.  

ZADANIE:  

a) przepiszcie poniższe ćwiczenie i przy pomocy klawiatury zbudujcie interwały ,licząc dobrze 

stopnie i półtony : 

 

 

b) rozwiążcie krzyżówkę: 



 

  

OBA ZADANIA PRZYŚLIJCIE NA MAILLA ZAMIESZCZONEGO W ZAKŁADCE DLA UCZNIA 

POWODZENIA! 

 

 

 

KLASA II C.4 

Temat: Utrwalamy gamę F-dur. 

Zaśpiewaj z instrumentem gamę F-dur i triadę harmoniczną literowo . Powtórz ćwiczenia solfeżowe z 

poprzedniej lekcji-zaśpiewaj. 



ZADANIE: 

1. Ćw. 218  str. 70, ćw.237 str.75  „Nowy solfeż” 

- naucz się śpiewać z rytmem  posiłkując się instrumentem lub aplikacją z klawiaturą. 

- w zeszycie pod tematem wypisz numer ćwiczenia, tytuł, kompozytora-jego narodowość, metrum, 

artykulację-wyjaśnij, tempo-wyjaśnij, dynamikę-wyjaśnij. 

- zbuduj w zeszycie na stopniach gamy F-dur trójdźwięki gamowłaściwe i podpisz ich tryby (dur, moll)-

naucz się je śpiewać. 

ZADANIA PRZYŚLIJCIE NA MAILLA ZAMIESZCZONEGO W ZAKŁADCE DLA UCZNIA, POWODZENIA! 

 

KLASA IV C.6 

Temat: Ćwiczenia solfeżowe w gamie a-moll  i  jej odmianach. 

1.Powtórz  budowę gamy molowej i jej odmiany- zaśpiewaj (koniecznie z instrumentem). 

2.Powtórz ćwiczenia solfeżowe z poprzedniej lekcji- nie zapominaj, że oprócz melodii jest rytm! 

ZADANIE: 

A. ćw. 105str 35 „Nowy solfeż” 

- naucz się śpiewać z rytmem melodię. 

- w zeszycie pod tematem lekcji wpisz notatkę: nr. ćwiczenia, tytuł, nazwisko kompozytora  

( narodowość), agogikę-wyjaśnij, dynamikę-wyjaśnij, artykulację-wyjaśnij, podaj znaczenie określenia- 

molto cantabile,  w jakiej odmianie jest zapisana melodia. 

- zaznacz interwały w ćwiczeniu między wszystkimi dźwiękami, określ ich rozmiar . 

ZADANIA PRZYŚLIJCIE NA MAILLA ZAMIESZCZONEGO W ZAKŁADCE DLA UCZNIA, POWODZENIA! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KLASA IV C.4 

Temat: Przewroty interwałów 

1.Przepisz do zeszytu  pod tematem lekcji regułkę w ramce. 

 

ZADANIE :- zobacz na YouTube lekcję nr10, „Ćwiczenia z interwałami cz. III i IV” na stronie Muzyczna 

przygoda- to pomoże Ci w rozwiązaniu poniższego zadania. 

-przepisz pod definicją ćwiczenie nr. 1 ze zdjęcia  i uzupełnij go. 

- otwórz i rozwiąż -https://drive.google.com/open?id=1ff6... 

 ZADANIA PRZYŚLIJCIE NA MAILLA ZAMIESZCZONEGO W ZAKŁADCE DLA UCZNIA, POWODZENIA! 

https://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1ff6zz-3qMrwg_9BHXxg1apSglEnKqad9&v=sjQhukwswqg&event=video_description&redir_token=tuoT7hc_f3ZvB0r-Ui4jsDaRwyZ8MTU4NTY1MjQ4N0AxNTg1NTY2MDg3


AUDYCJE MUZYCZNE  

KLASA  III c.4,  KLASA IV C.4, KLASA  V C.6  

Temat: Instrumenty dęte drewniane- zasady działania. 

1. Przeczytaj z książki „ W krainie muzyki” ze str.84-85 temat „Jak działają instrumenty dęte”, 

pod tematem lekcji zapisz krótką notatkę o zasadach działania instrumentów dętych 

drewnianych. Naucz się ! 

NOTATKĘ PRZEŚLIJCIE NA MAILLA. POWODZENIA!    


