
TEMATY LEKCJI DLA KLAS P. AGNIESZKI KUDASIK 15-19.06.2020 

Kl. I c.4 Ćwiczymy słuch muzyczny z aplikacją dur-moll. 

-Poćwicz rozpoznawanie poznanych interwałów z programem dur-moll.pl 

 1. Otwórz program dur-moll.pl 

 2. Poszukaj poznane interwały w brzmieniu na fortepianie. 

 3. Wyłącz głośniki innych interwałów niż pryma , sekundy-mała i wielka, kwarta, kwinta oktawa. 

 4. Kliknij start i poćwicz rozpoznawanie tych interwałów melodycznie w górę i w dół. 

 5. Przypomnij sobie jakie znasz melodie rozpoczynające się naszymi interwałami. 

-Poćwicz położenie dźwięków na pięciolinii 

1. Otwórz program dur-moll.pl, 

2. Znajdź „Jaka to nuta” 

3. Zaznacz klucz wiolinowy 

4. Kliknij start i poćwicz położenie dźwięków na pięciolinii 

-Poćwicz określanie interwałów na pięciolinii 

1. Otwórz program dur-moll.pl 

 2. Poszukaj „interwały na pięciolinii” 

3.Wyłącz interwały których nie znasz 

4. Kliknij start i poćwicz określanie tych interwałów w zapisie nutowym. 

 

 Kl. II c. 4 

Temat: Ćwiczymy słuch muzyczny z aplikacją dur-moll. 

 

-Poćwicz rozpoznawanie poznanych interwałów z programem dur-moll.pl 

 1. Otwórz program dur-moll.pl 

 2. Poszukaj poznane interwały w brzmieniu na fortepianie lub innym instrumencie. 

 3. Wyłącz głośniki innych interwałów niż pryma , sekundy-mała i wielka, tercje-mała i wielka, kwarta, 

kwinta, oktawa. 

 4. Kliknij start i poćwicz rozpoznawanie tych interwałów melodycznie i harmonicznie w górę i w dół. 

 5. Przypomnij sobie jakie znasz melodie rozpoczynające się naszymi interwałami. 

-Poćwicz położenie dźwięków na pięciolinii 

1. Otwórz program dur-moll.pl, 



2. Znajdź „ Nuta- dźwięk- klawisz” 

3. Zaznacz klucz wiolinowy i basowy 

4. Kliknij start i poćwicz położenie dźwięków na pięciolinii i klawiaturze 

-Poćwicz określanie interwałów na pięciolinii 

1. Otwórz program dur-moll.pl 

 2. Poszukaj „interwały na pięciolinii” 

3.Wyłącz interwały których nie znasz 

4. Kliknij start i poćwicz określanie tych interwałów w zapisie nutowym. 

Kl. IV c. 4 

TEMAT: Ćwiczenia z aplikacją dur-moll w określaniu tonacji. 

1. Otwórz program dur-moll.pl 

 2. Poszukaj „Jaka to tonacja” 

3.Wybierz ilość znaków do czterech i tryb  

4. Kliknij start i poćwicz określanie tonacji . 

Kl. IV c. 6 

TEMAT: Ćwiczymy słuch muzyczny z aplikacją dur-moll. 

-Poćwicz rozpoznawanie poznanych interwałów z programem dur-moll.pl 

 1. Otwórz program dur-moll.pl 

 2. Poszukaj poznane interwały w brzmieniu na fortepianie lub innym instrumencie. 

 3. Kliknij start i poćwicz rozpoznawanie tych interwałów melodycznie i harmonicznie w górę i w dół. 

 4. Przypomnij sobie jakie znasz melodie rozpoczynające się naszymi interwałami. 

-Poćwicz położenie dźwięków na pięciolinii 

1. Otwórz program dur-moll.pl, 

2. Znajdź „ Nuta- dźwięk- klawisz” 

3. Zaznacz klucz wiolinowy i basowy 

4. Kliknij start i poćwicz położenie dźwięków na pięciolinii i klawiaturze 

-Poćwicz określanie interwałów na pięciolinii 

1. Otwórz program dur-moll.pl 

 2. Poszukaj „interwały na pięciolinii” 

3. Kliknij start i poćwicz określanie tych interwałów w zapisie nutowym. 



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

TEMAT: Membranofony 

 

1.W krainie muzyki -zapoznaj się z treścią tematu str.128-130. 

2.Znajdź na i posłuchaj brzmienia instrumentów perkusyjnych : 

Rodion Szczedrin Suita „Carmen”na smyczki i perkusję 

3.Chwila zabawy 

 https://www.youtube.com/watch?v=c-AiNLurgBw 

https://www.youtube.com/watch?v=7Ba-rDF_drg 

https://www.youtube.com/watch?v=pAZ4FzqgH0k 
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