
TEMATY LEKCJI DLA KLAS P. AGNIESZKI KUDASIK 11-14.05.2020 

Kl. I c.4 

Temat: Utrwalenie wiadomości rytmicznych i interwałowych. 

1. Przepisz temat rytmiczny zastępując wartości pod łukiem jedną wartością rytmiczną.                                                         

 

 

2. Uzupełnij temat rytmiczny .Wykorzystaj znane wartości i grupy rytmiczne: ćwierćnuta, 

półnuta, ósemki, ćwierćnuta z kropką, szesnastki, pauzy.  

 

 

3. Wpisz metrum do okienek przy każdym przykładzie. 

 

 
4. Podpisz interwały: 

 

 

 



5. Zbuduj od podanych dźwięków interwały we wskazanych kierunkach:  

  

 

Kl. II c. 4 

Temat: Wprowadzenie gamy D-dur. 

1.Pod tematem lekcji : 

- zapisz gamę D-dur z solfeża str.93 

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

- zapisz triadę harmoniczną w gamie D-dur z solfeża str. 93 

- naucz się śpiewać nazwami literowymi gamę i triadę harmoniczną- koniecznie z                      

instrumentem lub aplikacją pianina w telefonie. 

ZADANIE: 

2. Nowy solfeż str. 93, ćw. 293. 

-a)zapisz w zeszycie ćwiczenie zamieniając podane stopnie na dźwięki  (pamiętaj że dźwięk „d” jest 
pierwszym stopniem gamy). 

b)wytłumacz co znaczy: poco allegro,  

c)co to jest kontredans 

d) w jakiej epoce tworzył W.A. Mozart 

e)zagraj na swoim instrumencie ćwiczenie  

f)naucz się śpiewać stopniami i dźwiękami . 

3. Nowy solfeż str. 94 ,ćw.299 

a)zagraj na swoim instrumencie ćwiczenie 

b)naucz się śpiewać literowo, solmizacją i z tekstem 

c)zaznacz ołówkiem z ćwiczeniu trójdźwięki, określ ich tryby (dur, moll),oraz dopasuj i podpisz pod 
nimi funkcje triady harmonicznej. 

NA ZADANIA CZEKAM DO PIĄTKU 15.05.2020  

 



Kl. IV c. 4 

TEMAT: Budowanie rtójdźwięków w przewrotach. 

1 Wklej do zeszytu poniższą ramkę: 

 

ZADANIE: 

1Wklej do zeszytu ,podpisz tryb i postać trójdźwięków. 

 

 

 

 

 



2.Wklej do zeszytu, zbuduj trójdźwięki. Podane dźwięki to prymy.  

 

NA ZADANIA CZEKAM DO PIĄTKU 15.05.2020  

 

Kl. IV c. 6 

TEMAT: Grupowanie wartości rytmicznych w taktach ósemkowych. 

ZADANIE:  

1.Nasza muzyka kl III, str 107 ćw. 4A i  B. 

-posiłkując się tabelką z ostatniej lekcji zawierającą ósemkowe grupy rytmiczne, połącz podane 

wartości rytmiczne w grupy. Pamiętaj , że ósemkowa grupa rytmiczna musi mieścić się w ćwierćnucie 

z kropką.’ NA ZADANIA CZEKAM DO PIĄTKU 15.05.2020  



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

Temat lekcji: Instrumenty dęte klawiszowe(miechowe) 

1.Przeczytaj i naucz się na temat instrumentów dętych miechowych  z książki „W krainie muzyki” 
str.99-102 plus chmurki. 

 2.Przesłuchaj podane poniżej linki. 

https://www.youtube.com/watch?v=zpf6FePpg_U 

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

https://www.youtube.com/watch?v=CcC8hVsBpmc 

https://www.youtube.com/watch?v=zpf6FePpg_U 
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