
ZALECENIA EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW Z TEORII  

NA OKRES ODWŁANIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 

 

KLASY p. Pauliny Skrok 

Klasa 4/c.6 Kształcenie słuchu: Podpisz literowo z zastosowaniem nazw oktaw wszystkie dźwięki (w kluczu 

wiolinowym i basowym) w ćw. 20/str. 19 (M. Wacholc, Solfeż elementarny cz. IV) LUB ćw. 95/str. 45 (M. 

Wacholc, Solfeż elementarny cz. III). Naucz się zapisu nutowego i literowego dźwięków w poznanych 

rodzajach oktaw (M. Wacholc, Solfeż elementarny cz. IV, str. 5). Ćwicz rozpoznawanie poznanych interwałów 

i trójdźwięków na stronie www.dur-moll.pl 

Klasa I/c.4 Kształcenie słuchu: Naucz się na pamięć piosenki „Dwa trójdźwięki” (kserówka), ćwicz 

rozpoznawanie poznanych interwałów i trójdźwięków na stronie www.dur-moll.pl 

Klasa II/c.4 Kształcenie słuchu: Podpisz interwały między dźwiękami w ćwiczeniach nr 156, 157/str. 50 

(Nowy solfeż). Osoby, które nie zaliczały, proszę, aby nauczyły się stukać i śpiewać literowo ćw. nr 381/str. 

120 (Nowy solfeż).  

Klasa III/c.4 Kształcenie słuchu: Naucz się stukać ćwiczeń rytmicznych od 76-80/str. 50 (M. Wacholc, 

Solfeż elementarny, cz. V). 

AUDYCJE MUZYCZNE: Proszę o wysłanie na maila recenzji z koncertów muzyki klasycznej. 

Literatura muzyczna/II st. Słuchaj utworów z kanonu i przygotuj się do kartkówki z chordofonów 

(podręcznik D. Wójcik, Nauka o muzyce). 

Historia muzyki/II st. Słuchaj utworów z kanonu epoki renesansu. 

 

 

KLASY p. Anny Kozłowskiej 

KL.5A/ c.6; 5B/ c.6 

Kształcenie słuchu: Solfeż elementarny t. V  

1) stukaj dwugłos rytmiczny nr 99 

2) śpiewaj literowo, solmizacją i stopniami gamy (D-dur) ćw. nr 97 oraz dokonaj jego transpozycji do 

tonacji A-dur (w celu prawidłowej realizacji zadania, najpierw podpisz nr stopni w tonacji głównej, 

czyli D-dur) 

3) śpiewaj gamy durowe i molowe w odmianach (krzyżykowe i bemolowe) oraz triady do 3 znaków 

przykluczowych 

4) CODZIENNIE przez 10-15 min. ćwicz rozpoznawanie interwałów i trójdźwięków na platformie 

www.dur-moll.pl 

 

Audycje muzyczne: rozpoczynamy pisanie recenzji z dwóch koncertów muzyki klasycznej, aby zdążyć na 

majowy termin ich oddania ☺ (recenzje można przesyłać na adres : anna.kozlowska33@gmail.com) 

http://www.dur-moll.pl/
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KL. 6A/ c.6, 6B/ c.6 oraz kl.4/ c.4 

Kształcenie słuchu: 

1) śpiewaj gamy durowe i molowe (w odmianach) oraz triady w tonacjach do 5 znaków przykluczowych 

2) utrwalaj znajomość koła kwintowego oraz tonacji równoległych 

3) graj i śpiewaj z użyciem pianina  D7 w p.z. oraz w przewrotach z rozwiązaniem na T/ oT, w tonacjach 

durowych i molowych do 4 znaków przykluczowych 

4) Zbuduj: pisemnie: 

D7 w p.z. w tonacjach: H, b oraz od dźwięków: cis i f (rozw. na oT), w kluczu basowym 

D7 w tonacjach: h, E oraz od dźwięków: gis i e (rozw. na oT), w kluczu wiolonowym 
3 

D7 w tonacjach: gis, As oraz od dźwięków: c i h (z rozw. na T), w kluczu basowym 
5 

D7 w tonacjach: g, fis oraz od dźwięków: as i d (z rozw. na T), w kluczu wiolinowym 
7 

5) Ćwicz śpiewanie ćwiczeń z listy przeznaczonych do wykonania na końcowym teście ustnym (nr 

ćwiczeń były dostępne na grupie) 

6) CODZIENNIE przez 10-15 min. ćwicz rozpoznawanie interwałów, trójdźwięków i D7 na platformie 

www.dur-moll.pl 

Audycje muzyczne: 

1) Słuchaj kanonu z epoki klasycyzmu i romantyzmu. Na pierwszych zajęciach po przerwie odbędzie się 

zapowiedziany sprawdzian teoretyczno-słuchowy z epoki klasycyzmu! 

2) Rozpocznij przygotowanie recenzji z koncertu muzyki klasycznej (recenzje można przesyłać na  

adres : anna.kozlowska33@gmail.com) 

 

KL. II A i II B, SM II st. 

 

Kształcenie słuchu: 

1) Ćwicz realizację zapisu dyktand melodyczno-rytmicznych (wybór samodzielny w zależności od 

potrzeb i poziomu umiejętności), zamieszczonych na kanale: 

https://www.youtube.com/results?search_query=james+woodwoard 

2) Śpiewaj ćwiczenia ze zbioru „Materiały do kształcenia słuchu”: 

nr 46-49, str. 16 

nr 45-48, str. 43 (dwugłos: naprzemiennie graj i śpiewaj równocześnie oba głosy) 

3) Zbuduj pentatonikę anhemitoniczną (bezpółtonową, durową) od dźwięku c i ułóż w oparciu o nią 8 t. 

przebieg w metrum 4/4. 

 

Harmonia: (wokalistki) 

Ćwicz granie kadencji (doskonała, wielka doskonała, plagalna, zawieszona), w tonacjach durowych i 

molowych, do 3 znaków przykluczowych, w układzie skupionym, w pozycji 1, 3 lub 5 w sopranie. 

Drodzy Uczniowie i Rodzice, w razie pytań dotyczących m.in. przerabianych tematów, zaległości, 

brakujących notatek, czy też materiałów, uzyskanych ocen ze sprawdzianów lub jakichkolwiek problemów z 

rozwiązaniem zadań, uprzejmie prosimy o kontakt drogą mailową: paulina170@tlen.pl (Paulina Skrok) lub 

anna.kozlowska33@gmail.com (Anna Kozłowska). 
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