
  

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

 06-08. 2020. 

 

KLASA I C.4    

Temat : Wprowadzenie pojęcia triady harmonicznej. 

1.Przepisz pod tematem do zeszytu wiadomości podsumowujące budowę gamy durowej( patrz pod 

pkt. 1.). Naucz się tych zasad.         

       

   

2. 

- Zapisz kolorem do zeszytu co to jest triada harmoniczna (wszystko to co jest pod pkt.2 )-naucz się na 

których stopniach jest budowana 

- Zagraj na swoim instrumencie gamę C-dur i poznane dzisiaj trójdźwięki (może być w aplikacji z 

klawiaturą) 

-naucz się śpiewać triadę harmoniczną na pamięć nazwami literowymi. 



 

 

3. Posłuchaj lekcji na temat budowania trójdźwięków triady harmonicznej. 

https://www.youtube.com/watch?v=cstkyAYKr9s 

 4. Przyślij zrobioną notatkę do środy. Powodzenia 

 

KLASA II c. 4 

Temat: Transpozycja. 

1.Zapisz kolorem do zeszytu: 

Każdą melodię możemy zapisać i wykonać w różnych tonacjach. Transpozycja to właśnie 

przeniesienie melodii z jednej tonacji do innej. 

Wysłuchaj lekcji wyjaśniającej pojęcie „ transpozycja”: 

https://www.youtube.com/watch?v=rLfUKc7YyIE 

2.Przepisz do zeszytu melodię „Kurki trzy”. 

-Przetransponuj melodię do tonacji F-dur wzorując się na poniższym przykładzie. Zwróć uwagę na 

stopnie gamy. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cstkyAYKr9s
https://www.youtube.com/watch?v=rLfUKc7YyIE


 

Na zadanie czekam do środy 08.04.2020. 

 

KLASA IV c. 4 

Temat: Interwały złożone 

1.Pod tematem lekcji przepisz notatkę o interwałach.  

 

 

 

2.Przepisz i naucz się budowy interwałów złożonych. Zobacz również w Nowym solfeżu str.7- 

interwały proste i złożone. 



 

3.Podpisz cyframi słownie interwały złożone : 

 

4. Notatkę wraz z zadaniem proszę przesłać do środy tj.08.04.2020.. Powodzenia! 

 

 

KLASA IV c.6 

Temat: Poznajemy klucz basowy. 

1.Przepisz poniższą notatkę do zeszytu kolorem. Przy rysowaniu klucza basowego zwróć uwagę od 

której linii się on zaczyna (4). 

-popatrz na zapisane dźwięki w kluczu basowym , zwróć uwagę na pisownię ich nazw. Jak zapewne 

wiesz, klawiatura fortepianu dzieli się na kilka oktaw. Dźwięki każdej z nich są zapisywane w różny 

sposób: w oktawie wielkiej nazwy dźwięków zapisujemy dużymi literami, w oktawie małej małymi, w 

razkreślnej z jedyneczką u góry małej litery (sprawdź poniżej). 



 

- wejdź w poniższe linki i posłuchaj: 

https://www.youtube.com/watch?v=lWEMxd69xMg  

https://www.youtube.com/watch?v=icnYT3uKsEk 

2.W Nowym solfeżu na str.9 masz zapisane dźwięki w kluczu basowym we wszystkich oktawach. 

ZADANIE: 

a) Ćw. 109 str.36 Nowy solfeż –podpisz ołówkiem w solfeżu pod nutami dźwięki (zapisując 

odpowiednie litery w zależności w jakiej oktawie leżą). Zwróć uwagę w jakim kluczu zapisana 

jest melodia. 

b) Naucz się śpiewać to ćwiczenie 

c) Podaj odmianę gamy w jakiej  ta melodia jest zapisana.                                                                                                                                                                                        

Na odpowiedź czekam do środy 08.04.2020 .POWODZENIA! 

 

 AUDYCJE MUZYCZNE          KLASA III, IV c.4, ORAZ V c.6 

Temat: Poznajemy instrumenty dęte drewniane. 

1.Przeczytaj w swojej książce do audycji lekcje od str.86-92. 

Odpowiedz na pytania w zeszycie: 

a) w jaki sposób można uzyskać dźwięki różnej wysokości na instrumentach dętych drewnianych? 

b)wymień instrumenty z pojedynczym stroikiem  

c) wymień instrumenty z podwójnym stroikiem 

d)jaki instrument ma najniższą, a jaki najwyższą skalę brzmienia w grupie instrumentów dętych 

drewnianych? 

e)co to znaczy „instrument transponujący”? 

f)które instrumenty dęte drewniane są transponujące? 

g)wymień cechy , które decydują o przynależności do grupy instrumentów dętych drewnianych.    

Na odpowiedź czekam do 08.04.2020. POWODZENIA 

https://www.youtube.com/watch?v=lWEMxd69xMg
https://www.youtube.com/watch?v=icnYT3uKsEk

