
TEMATY LEKCJI DLA KLAS P. AGNIESZKI KUDASIK 04.-08.05.2020 

Kl. I c.4 

Temat: Budowanie , określanie w tekście nutowym interwału kwarty i kwinty. 

Zadanie: 

1.Nowy solfeż str. 43 ćw. 129- zaznacz ołówkiem interwał kwarty i kwinty, sekundę małą( półton), 

dźwięk prowadzący oraz toniczny. Pamiętaj, że jesteśmy w tonacji G-dur! 

2.Zagraj ćwiczenie na swoim instrumencie, lub w aplikacji z pianinem, naucz się śpiewać melodię 

nazwami literowymi i z tekstem. 

3.Zbuduj interwał kwarty od podanych dźwięków we wskazanym kierunku posiłkując się klawiaturą:  
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Kl. II c. 4 

Temat: Utrwalamy klucz basowy, oktawy i przenośniki oktawowe. 

ZADANIE: Wklej do zeszytu poniższe przykłady: 

-Zapisz podane dźwięki na pięciolinii, przed każdym wpisz właściwy klucz. 

 

 



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

 

NA ODPOWIEDŹ CZEKAM DO 08.05.2020 

 

 

Kl. IV c. 4 

TEMAT: Utrwalamy wiadomości z zasad muzyki. 

ZADANIE: 

1. Wklej poniższy przykład do zeszytu ,od podanych dźwięków zbuduj trytony i rozwiąż w gamie 

durowej lub molowej. Znaki zapisz przy nutach. Podpisz interwał wynikający z rozwiązania. 

 

 

2. Wklej poniższy przykład do zeszytu i określ interwały. 



 

3. . Wklej poniższy przykład do zeszytu ,określ trójdźwięki , podpisz symbolami. 

 

4. Na koniec trochę zabawy 

https://www.youtube.com/watch?v=tPlOGvlMUmI 
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Kl. IV c. 6 

TEMAT: Grupy ósemkowe – powtórzenie.  

1.Wklej do zeszytu: 

 

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


2.Nasza muzyka kl. III  

- zapoznaj się z treściami żółtych ramek ze strony:26,27,32,36,62,71,102 

-wejdź w podany link i zapoznaj się z nim.  

https://www.youtube.com/watch?v=KK9sh9J5ajs 

ZADANIE: 

1.Nowy solfeż str.262 ćw.81,82, 83 

- naucz się klaskać z liczeniem. Pamiętaj, że w takcie ósemkowym ósemkę liczymy na „raz”, 

ćwierćnutę do  „dwóch”. 

2. Zbuduj w zeszycie swój rytm z zastosowaniem grup rytmicznych ósemkowych ( patrz ramka 

powyżej): sześć taktów, metrum 3/8, naucz się klaskać z liczeniem. Powodzenia  
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AUDYCJE MUZYCZNE DLA KLAS: III, IV c.4, Vc.6 

Temat lekcji: Ilustracje muzyczne- instrumenty dęte blaszane. 

Zapoznaj się z poniższymi linkami: 

https://www.youtube.com/watch?v=uF4MOfTyRgw 

https://www.youtube.com/watch?v=p9lGeoKM3Yg 

https://www.youtube.com/watch?v=Hz2nethR2Jw  

https://www.youtube.com/results?search_query=muzyczne+abecad%C5%82o+puzon 

 

ZADANIE: 

1.Znajdź na youtub lub muzykoteka szkolna utwory i je przesłuchaj zwracając uwagę na barwę 

instrumentu solowego: 

- Dymitr Szostakowicz Koncert c-moll na fortepian, trąbkę i orkiestrę smyczkową 

- Wolfgang Amadeusz Mozart-Tuba mirum z Requiem 

- Piotr Czajkowski V Symfonia e-moll, cz. II  
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