
Tematy lekcji z kształcenia słuchu i audycji muzycznych dla klas  

Agnieszki Kudasik od 20- 24.04.2020. 

 

Kl. I c.4 

Temat: Wprowadzenie gamy G-dur. 

1.Pod tematem lekcji : 

- zapisz gamę G-dur z solfeża str.42   

- zaznacz w niej półtony (pamiętaj są między III-IV i VII-VIII st.) 

- zapisz triadę harmoniczną w gamie G-dur z solfeża str. 42 

- naucz się śpiewać nazwami literowymi gamę i triadę harmoniczną- koniecznie z                      
instrumentem lub aplikacją pianina w telefonie. 

ZADANIE: 

2. Nowy solfeż str. 42, ćw. 125. 

- zapisz w zeszycie ćwiczenie zamieniając podane stopnie na dźwięki.  

- zaznacz w tym ćwiczeniu półtony i dźwięki toniczne.  

- zagraj na swoim instrumencie 

- naucz się śpiewać stopniami i dźwiękami . 

3. Nowy solfeż str. 43,ćw.129 

- zagraj na swoim instrumencie ćwiczenie 

- naucz się śpiewać literowo, solmizacją, stopniami i z tekstem 

- zaznacz ołówkiem w ćwiczeniu półtony,  dźwięki toniczne i prowadzące,  prymy, sekundy wielkie , 
kwinty oraz stopnie . 

NA ZADANIA CZEKAM DO PIĄTKU  

 

Kl. II c. 4 

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 ZADANIE CZEKAM DO PIĄTKU .POWODZENIA 

 

Kl. IV c. 4 

 

Temat: Budowanie interwałów prostych i złożonych. 

 

ZADANIE 

1.Określ interwały i podpisz symbolami. 

 

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


2. Zbuduj interwały proste we wskazanym kierunku.  

 

3. Zbuduj interwały złożone we wskazanym kierunku.  

 

 

 

NA ZADANIE CZEKAM DO PIĄTKU. POWODZENIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kl. IV c. 6 

Temat: Podział klawiatury na oktawy, przenośniki oktawowe. 

 

1. Wpisz do zeszytu poniższą notatkę ( bez klawiatury).  

 

- W solfeżu na str. 9 masz przykład dźwięków na pięciolinii w każdej oktawie.  

2. Wpisz do zeszytu : 

 

 

3. Zapisz w zeszycie poniższą notatkę: 



 

ZADANIE: 

4. Zapisz podane dźwięki na pięciolinii 

 

5. Naucz się wiadomości z lekcji. 
NA ZADANIE CZEKAM DO PIĄTKU. POWODZENIA 



Audycje muzyczne dla kl . III , IV c. 4 oraz kl. V c.6  

 

Temat : Ilustracje muzyczne –instrumenty dęte drewniane. 

Zadanie : znajdź na youtub lub muzykoteka szkolna utwory: 

-J. S. Bach Badinerie z Suity h-moll 

- Karol Kurpiński Koncert klarnetowy 

- Benedetto Marcello Koncert obojowy. 

- Paul Ducas Uczeń czarnoksiężnika 

Napisz skład wykonawczy w tych utworach. 

NA ZADANIE CZEKAM DO PIĄTKU. POWODZENIA 

 

 


