
RYTMIKA – ZADANIA DO ZREALIZOWANIA W DNIACH 6 - 17 KWIETNIA 2020 ROKU – OBOWIĄZKOWO 

ODPOWIEDZI UCZNIÓW BĘDĄ POTWIERDZENIEM REALIZOWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ,  

ICH OBECNOSCI ORAZ PODSTAWĄ DO WYSTAWIANIA OCEN 

 

KLASA I CYKL 6 – LETNI 

Bardzo proszę, abyście pomogli odnaleźć Indianinowi szesnastkę i narysowali drogę w labiryncie – strona 

113. Latawce kojarzą się z wiosną. Na stronie 120 w ćwiczeniu 3 musicie z muzycznych latawców ułożyć 

kolejność, a następnie przepisać powstałą melodię do swojego zeszytu. Pamiętajcie, że metrum (2
4) 

zapisujemy tylko w pierwszym takcie. Spróbujcie zagrać na swoich instrumentach wasze melodie. Na 

pewno się uda!  

Zdjęcia wykonanych przez was zadań z pomocą Rodziców prześlijcie na mój adres.  

Powodzenia  

 

KLASA II CYKL 6 – LETNI 

W dalszym ciągu zajmujemy się grupami szesnastkowymi. Na stronie 46 znajdują się ćwiczenia do 

samodzielnego wykonania. Proszę, abyście uzupełnili ćwiczenie 4 – A i B, 7 i 8.  W ćwiczeniu nr 4 

doskonalimy kaligrafię nut, a w ćwiczeniu 7 i 8 pobawimy się w muzyczną matematykę. Pamiętajcie, że 

każda grupa szesnastkowa trwa tyle, ile jedna ćwierćnuta.  

Zdjęcia wykonanych przez was zadań z pomocą Rodziców prześlijcie na mój adres. 

Zadanie słuchowe: posłuchajcie tego nagrania https://www.youtube.com/watch?v=2ZZMvfNnyVo 

Jaka grupa szesnastkowa występuje w tym utworze? Odpowiedź prześlijcie na mój adres mailowy. 

Powodzenia  

 

KLASA III CYKL 6 – LETNI 

Takty ósemkowe w ćwiczeniach melodyczno – rytmicznych. 

Proszę wykonać zadania z podręcznika na stronie 72 – zadanie4 i 7. W ćwiczeniu 4 należy połączyć 

wszystkie wartości zgodnie z podziałem nut w taktach ósemkowych (takt 6
8 – dzielimy na 38+ 38, takt 38 

zapisujemy jako całość). W ćwiczeniu 7 musicie kilka razy powiedzieć każde zdanie i spróbować połączyć z 

odpowiednim rytmem.  

Zdjęcia wykonanych przez was zadań z pomocą Rodziców prześlijcie na mój adres. 

Zadanie słuchowe: posłuchajcie tego nagrania https://www.youtube.com/watch?v=ug8hCAyBaqg 

Jaki jest tytuł tego utworu? Jaki instrument wykonuje głos solowy? 

Zadanie dla detektywa: ten utwór znajduje się w naszym podręczniku. Kto wie gdzie się ukrył, na której 

stronie? Odpowiedzi przyślijcie na mój adres mailowy. 

Powodzenia  

WSZYSTKIM ŻYCZĘ WESOŁYCH ŚWIĄT !!!  

https://www.youtube.com/watch?v=2ZZMvfNnyVo
https://www.youtube.com/watch?v=ug8hCAyBaqg

