
TEMATY LEKCJI DLA KLAS P. AGNIESZKI KUDASIK 27-30.04. 2020. 

 

Kl. I c.4 

Temat: Poznajemy interwał kwarty czystej. 

1.Zapisz pod tematem: 

Kwarta czysta to odległość czterech stopni, oznaczamy ją cyfrą 4. Posiada dwa całe tony i jeden 

półton.

 

2.Przyglądnij się przykładowi poniżej i zapamiętaj. 

 

 

ZADANIE: 

- Zagraj na instrumencie lub aplikacji z klawiaturą poniższe melodie 

-naucz się śpiewać nazwami literowymi  

- naucz się śpiewać na pamięć z tekstem. 



-zaznacz w nich interwał kwarty zielonym kolorem , a interwał kwinty kolorem niebieskim. 

 

     „JEDZIE POCIĄG” 

 

3. Otwórz program dur-moll.pl  

- Poszukaj interwały do słuchania w brzmieniu na fortepianie 

- Wyłącz głośniki wszystkich interwałów oprócz kwarty 4. 

- Kliknij start, wysłuchaj brzmienie kwarty i powtórz głosem na sylabie „la-la”, lub słownie „kwar-ta” 

-To samo zrób z interwałem kwinty, sekundy małej i wielkiej oraz oktawy. 

POWODZENIA. NA ODPOWIEDZI CZEKAM DO 30.04.2020. 

 

 

 



Kl. II c. 4 

TEMAT: Utrwalanie klucza basowego. Podział klawiatury na oktawy, przenośniki oktawowe. 

1 Wpisz lub wklej do zeszytu poniższą notatkę ( bez klawiatury jeśli wpisujesz ręcznie). 

 

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

2. Wpisz lub wklej do zeszytu : 

 
 

 

 

 

 



3. Zapisz lub wklej w zeszycie poniższą notatkę: 

 

ZADANIE: 

1. Zapisz podane dźwięki na pięciolinii,  

2. Do zapisania dźwięków bardzo wysokich i bardzo niskich zastosuj przenośniki 

oktawowe(ramka powyżej) 

3. Naucz się wiadomości z lekcji. 

 



 

 

NA ZADANIE CZEKAM DO CZWARTKU. POWODZENIA☺ 

 

Kl. IV c. 4 

 

TEMAT: Trytony w gamie durowej i molowej harmonicznej- powtórzenie. 

PRZEPISZ LUB WKLEJ PONIŻSZĄ NOTATKE DO ZESZYTU I  NAUCZ SIĘ  . 

 



  

 

ZADANIE: Zbuduj i rozwiąż trytony w podanych gamach. Na odpowiedź czekam do 30.04.2020.  

              G-dur                                                                                          B-dur   

 



Kl. IV c. 6 

TEMAT: Utrwalamy klucz basowy, oktawy i przenośniki oktawowe. 

ZADANIE: Wklej do zeszytu poniższy przykład 

-Zapisz podane dźwięki, przed każdym wpisz właściwy klucz. 

 

- Podpisz dźwięki nazwami literowymi, pamiętając o prawidłowym zaznaczeniu oktawy. 

 

NA ODPOWIEDZI CZEKAM DO 30.04.2020. 



 

AUDYCJE MUZYCZNE DLA KLAS: III, IV c.4, Vc.6 

TEMAT : Instrumenty dęte blaszane. 

Dokończ zdania w zeszycie : 

1.Instrumenty dęte blaszane mają kształt…………………………………………………………………………………………. 

zakończonych z jednej strony…………………………………………………………………., z drugiej……………………………. 

2. Pierwowzorem instrumentów dętych blaszanych były…………………………………………………………………… 

3.Źródłem dźwięku w tych instrumentach  jest………………………………………………………………………………….. 

4. Dźwięki  uzyskuje się dmuchając w………………………………………………………………………………………………… 

5. Wysokość dźwięku zależy od :……………………………………………………………………………………lub też za 

pomocą dodatkowych rurek, których jest dwa rodzaje:……………………………………………………………………….. 

6. Do instrumentów dętych blaszanych należą:……………………………………………………………………………………. 

7.Instrumenty dęte blaszane transponujące to:…………………………………………………………………………………..  

8. Glissando to artykulacja, którą najlepiej  z instrumentów dętych blaszanych wykonuje…………………… 

 


