
Klasa III cykl 4-ro letni 

Kształcenie słuchu 

1. W ramach utrwalenia gamy A-dur, proszę zbudować akordy na poszczególnych stopniach. 

Zwróćcie uwagę na tryby trójdźwięków. Pomocny będzie filmik na Muzycznej Przygodzie: 

https://www.youtube.com/watch?v=cWNynw2i1gE 

Proszę zapisać te akordy w zeszycie, sfotografować i przesłać zdjęcie na adres m.rolek@psmjaslo.pl 

(uwaga na znaki chromatyczne w gamie A-dur). 

2. Proszę śpiewać gamę A-dur w kluczu basowym - str. 142 „Nowy Solfeż”, ćwiczenia 448, 449 oraz 

450 (zwracajcie uwagę na intonację i precyzję wykonania, nie podpisujcie dźwięków w solfeżu, 

czytamy dźwięki w kluczu basowym na bieżąco). 

3.  W ramach porannych ćwiczeń gimnastycznych  proponuję nowe ćwiczenia dotyczące grup 

szesnastkowych - str. 249 „Nowy Solfeż”, ćwiczenia od 26, 27 i 28 (dwugłosowe – prawa ręka górne 

dźwięki, lewa ręka dolne dźwięki, tak jak to robiliśmy na zajęciach). Proszę zacząć od tempa wolnego, 

potem w tempie umiarkowanym i na końcu w tempie szybkim. Najlepiej ćwiczyć z metronomem. 

Zanim jednak zaczniecie realizować ćwiczenie rytmiczne - krótkie przypomnienie o grupach 

rytmicznych w taktach ćwierćnutowych na kanale Muzyczna Przygoda. 

https://www.youtube.com/watch?v=KHwurCP7d1g 

4. Ostatnie zadanie – do wykonania w zeszycie (potem zróbcie zdjęcie i prześlijcie na moją skrzynkę). 

Przy tworzeniu interwałów o dużych rozmiarach, możecie skorzystać z ich przewrotów. Oto filmik 

przypominający: 

https://www.youtube.com/watch?v=yjyysJ5DfoI 

Filmiki przypominające o przewrotach trójdźwięku durowego i molowego oglądaliście w ubiegłym 

tygodniu. Jeżeli ktoś jednak je przeoczył: 

https://www.youtube.com/watch?v=_oSCaQtuKeM 

https://www.youtube.com/watch?v=_jIgf5iavCY 

 

 

Przypominam, że podczas utrwalania dotychczas zrealizowanego materiału można korzystać  

z dur-moll.pl oraz ksztalceniesluchu.edu.pl.   

Wskazane także ćwiczenia przy instrumencie lub klawiaturce (budowanie, intonowanie głosem 

interwałów, trójdźwięków, gam durowych i odmian gam molowych do dwóch znaków). 

Na kanale Muzyczna Przygoda znajdziecie omówienie wielu już przerobionych zagadnień. Proszę  

w wolnej chwili przeglądać te filmiki i utrwalać zdobytą wiedzę. 

https://www.youtube.com/watch?v=cWNynw2i1gE
https://www.youtube.com/watch?v=KHwurCP7d1g
https://www.youtube.com/watch?v=yjyysJ5DfoI
https://www.youtube.com/watch?v=_oSCaQtuKeM
https://www.youtube.com/watch?v=_jIgf5iavCY
http://dur-moll.pl/
https://www.ksztalceniesluchu.edu.pl/
https://www.youtube.com/channel/UCN0f1zm9DRku5jvqpStcnbw/videos


Klasa VI cykl 6-cio letni 

Audycje muzyczne 

1. Tym razem przyjemne z pożytecznym  Opracowałem specjalnie dla Was powtórkę wiadomości  

w postaci krzyżówki i łączenia w pary (oczywiście dla Tych, którzy wykonali już zadanie z ubiegłego 

tygodnia, czyli odpowiedzieli na pytania kontrolne).  

Kto może to drukuje, wypełnia, robi zdjęcie i przesyła do oceny. Kto nie ma drukarki, przerysowuje 

krzyżówkę do zeszytu, wypełnia i również przesyła do oceny (na adres m.rolek@psmjaslo.pl). Proszę 

o samodzielne rozwiązywanie krzyżówek.  

 

 

1. Komponował pieśni, np. „Podróż zimowa” 

2. Grany zwykle wieczorową porą. 

3. Np. „Niedokończona”.  

4. Romantyczny utwór muzyczny (komponowany m.in. przez F.Chopina). 

5. Tak o F. Chopinie napisał Józef Elsner: „Geniusz . . . . . . . . . .” 

6. Jedna z oper G.Verdiego. 

7. Imię wybitnego polskiego skrzypka. 

8. Skomponował operę „Straszny dwór”. 

9. . . . . . . . . . . .  rubato. 

 

 

 

Na kolejnej stronie łączenie w pary 

 

 

 



2. Połącz w pary 

J. Haydn      „Popołudnie fauna” 

W.A.Mozart     „Bolero”     

L. van Beethoven    „Koncert fortepianowy f-moll” 

C.Debussy     „Dziadek do orzechów” 

M. Ravel      Symfonia „Zegarowa” 

M. Karłowicz     „Czarodziejski flet” 

F.Chopin     „Powracające fale” 

P. Czajkowski     „V symfonia c-moll” 

 

3. Proszę utrwalać wiadomości o kompozytorów przełomu XIX i XX wieku (informacje dotyczące ich 
życia i twórczości). Postarajcie się znaleźć czas na wysłuchanie ich najważniejszych dzieł.  
Przypominam, że utwory do posłuchania znajdziecie zarówno w Muzykotece szkolnej oraz  

w zasobach kanału you tube (proszę wysłuchiwać wartościowych przykładów). Najważniejsze utwory 

wymienione są w podręczniku. 


