
Drodzy Uczniowie, dziękuję za poświęcony czas na zdalną edukację. Cieszę się, że tak wielu z Was 

podjęło się tego niełatwego zadania. Ponownie zachęcam do wspólnej nauki tych, którzy jeszcze nie 

nawiązali ze mną kontaktu.  

Drodzy Rodzice, dziękuję za pomoc w przesyłaniu zadań i wspieranie Waszych dzieci w tym trudnym 

czasie. W razie pytań i wątpliwości jestem do Państwa dyspozycji.  

Klasa III cykl 4-ro letni 

Kształcenie słuchu 

1. Ostatnio poznaliśmy gamę A-dur. Teraz czas na pokrewną do niej gamę fis-moll. Na stronie 

148 w „Nowym solfeżu” zapisane są jej odmiany oraz triada. Proszę zapisać w zeszycie tę 

gamę i triadę, grać i śpiewać jej odmiany oraz triadę. Do przygotowania następujące 

ćwiczenia solfeżowe: 465 oraz 467. 

Filmiki na kanale Muzyczna Przygoda przypominające budowę gamy molowej: 

https://www.youtube.com/watch?v=vedg9Bxo8ug 

https://www.youtube.com/watch?v=_sNBGiXy8AI 

https://www.youtube.com/watch?v=uR_8IwbCxAc 

https://www.youtube.com/watch?v=_DmYvk5bDtA 

  

2. Podczas utrwalania umiejętności praktycznych korzystajcie ze stron edukacyjnych takich 

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

Rozpoznawajcie słuchowo i zapisujcie interwały oraz trójdźwięki. 

Korzystajcie także z filmów edukacyjnych zamieszczonych na kanale Muzyczna Przygoda. 

Wystarczy jak każdego dnia oglądniecie jeden film – to tylko kilka minut . 

3. W ramach kształtowania wrażliwości na barwę dźwięku spróbujcie rozpoznawać brzmienie 

poszczególnych instrumentów umieszczonych na nagraniu na kanale Muzyczna Przygoda): 

https://www.youtube.com/watch?v=7Ba-rDF_drg 

https://www.youtube.com/watch?v=pAZ4FzqgH0k 

Powodzenia  

Klasa VI cykl 6-cio letni 

Audycje muzyczne  

Kontynuujemy zapoznawanie się z twórczością kompozytorów pierwszej połowy XX wieku. Tym 

razem poznamy twórczość kolejnych kompozytorów (str. 191, 192 i 193). Następnie spróbujcie 

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

Pytania: 

1. Postaraj się po krótce scharakteryzować życie i twórczość Sergiusza Prokofiewa.  

2. Postaraj się po krótce scharakteryzować życie i twórczość Beli Bartoka.   

 

Do przemyślenia i posłuchania: 

 

3. Posłuchajcie kompozycji Sergiusza Prokofiewa oraz Beli Bartoka 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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