
Drodzy Uczniowie, 

dziękuję za przesłane odpowiedzi. Zachęcam do wspólnej nauki także tych, którzy jeszcze nie 

nawiązali ze mną kontaktu. W razie pytań i trudności proszę pisać. Jestem do Waszej dyspozycji za 

pośrednictwem dziennika elektronicznego oraz poczty elektronicznej (m.rolek@psmjaslo.pl). Jeżeli 

nie posiadacie skrzynki pocztowej – poproście rodziców o pomoc.  

Klasa III cykl 4-ro letni 

Kształcenie słuchu 

1. Podczas utrwalania umiejętności praktycznych korzystajcie ze stron edukacyjnych takich jak  

dur-moll.pl oraz ksztalceniesluchu.edu.pl  - wystarczy 15 minut dziennie . 

W wolnych chwilach (w ramach muzycznego relaksu) wykonujcie także ćwiczenia solfeżowe przy 

instrumencie lub klawiaturce (śpiewajcie interwały, trójdźwięki, gamy durowe i odmiany gam 

molowych do dwóch znaków). W wolnych chwilach powtarzajcie także zadane wcześniej ćwiczenia 

solfeżowe i rytmiczne. 

Przypominam, iż na kanale Muzyczna Przygoda znajdziecie omówienie wielu już przerobionych 

zagadnień. Proszę w wolnej chwili z uwagą przeglądać te filmiki i utrwalać zdobytą wiedzę. 

2. W ramach utrwalenia wiadomości z zakresu budowy gam proszę zapisać w zeszycie gamy durowe  

i molowe, ich triady oraz rozwiązanie trytonu (do dwóch znaków). Następnie zróbcie zdjęcie  

i prześlijcie na mój adres. 

Gdyby ktoś zapomniał jak rozwiązać tryton to na Muzycznej Przygodzie jest przypomnienie: 

https://www.youtube.com/watch?v=JL6QItqu_B4 

Przy okazji powtórzcie wiadomości związane z pokrewieństwami gam. Możecie poćwiczyć razem  

z kanałem Muzyczna Przygoda: 

https://www.youtube.com/watch?v=J9FpJHbleaI 

3.  Powtórzcie również wiadomości z zakresu dynamiki i agogiki. Pomocne będą filmiki na 

kanale Muzyczna Przygoda: 

https://www.youtube.com/watch?v=M03D2nzCIIA 

https://www.youtube.com/watch?v=lx1fnC1Y3RA 

 

Klasa VI cykl 6-cio letni 

Audycje muzyczne  

Zapoznajcie się proszę z wiadomościami zawartymi w podręczniku na stronie 188, 189 i 190. Opisana 

jest tam twórczość kompozytorów pierwszej połowy XX wieku. Następnie spróbujcie odpowiedzieć 

na następujące pytania (odpowiedzi proszę przesłać na adres: m.rolek@psmjaslo.pl). 

Pytania: 

1. Co inspirowało kompozytorów pierwszej połowy XX wieku. 

2. Czym kompozytorzy zaskakiwali publiczność? 

3. Postaraj się po krótce scharakteryzować życie i twórczość Igora Strawińskiego.  

4. Postaraj się po krótce scharakteryzować życie i twórczość Karola Szymanowskiego.   

 

Do przemyślenia i posłuchania: 

 

5. Posłuchajcie kompozycji Igora Strawińskiego oraz Karola Szymanowskiego na stronie 

MuzykotekaSzkolna.pl  

http://muzykotekaszkolna.pl/kanon/ 

Możecie też poszukać wybranych kompozycji na kanale you tube (tytuły utworów znajdziecie 

w podręczniku). 
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