
KLASA V cykl 6-letni grupy a b      KLASA III cykl 4-letni grupa a                               4. ANEKS  

KSZTAŁCENIE   SŁUCHU     
Termin realizacji:  9. maja  2020 

Zadania z kształcenia słuchu służą do indywidualnej pracy domowej 
 i zgodnie z poleceniem proszę poćwiczyć 

 

1. Śpiewanie rytmizowanych odmian gamy i triady harmonicznej  g-moll  Skrypt 2018:  str. 12        
 

2. Interwały od prymy do oktawy (1-8)        Skrypt 2018:  str. 7 KLAWIATURA,     str. 9 INTERWAŁY 
               - budowanie z programem internetowym www.ksztalceniesluchu.edu.pl 
                   „klikając” w interwały proste, a następnie w klawisze 1- 45   
                  - określanie    „klikając” w interwały proste, a następnie w klawisze 46-60 
                  - rozpoznawanie z programem internetowym www.dur-moll.pl  
                     prezentowane na fortepianie i gitarze 
 

3. Trójdźwięki                                                                                       Skrypt 2018:  str. 10 AKORDY 
     - bez przewrotu durowe (majorowe), molowe (minorowe),  
       zwiększone i zmniejszone w postaci zasadniczej 
     - durowe w przewrotach oznaczone: + (zasadniczy)  +6 (I przewrót)  +6 (II przewrót) 
                                                                                                                 4 
     -molowe w przewrotach oznaczone: o (zasadniczy)  o6 (I przewrót)     o6 (II przewrót) 
                    4  
    - ćwiczenia z programem internetowym www.ksztalceniesluchu.edu.pl 
     - rozpoznawanie z programem internetowym www.dur-moll.pl 

 
4. Rozpoznawanie dźwięków  w kluczu wiolinowym i basowym  Skrypt 2018:  str. 7 NAZWY  OKTAW 
    w oktawie wielkiej, małej, razkreślnej, dwukreślnej  z programem internetowym 
          www.dur-moll.pl 

 

NUTA – DŹWIĘK - KLAWISZ 
 

5. Wartości i grupy rytmiczne         Skrypt 2018 str. 12 

 - wykonaj  zapisane przykłady od 1 do 13 
           - zapisz w zeszycie prawidłowo pogrupowane wartości rytmiczne w takcie 2/4  
           - nie zapomnij podpisać liczenia pod każdym taktem 

 
 

 

KLASA V cykl 6-letni grupy a b   KLASA III cykl 4-letni grupa a                4. ANEKS 

AUDYCJE  MUZYCZNE 

Termin realizacji:  9. maja  2020 
Zadania z audycji muzycznych  służą do indywidualnej pracy domowej 

 i zgodnie z poleceniem proszę przeczytać i nauczyć się 
 

Temat: Cykliczne gatunki XVIII wieczne. 
 

Przeczytaj ze  Skryptu 2018 str. 57 informacje o gatunkach muzyki klasycyzmu 
i odpowiedz: 
- jaka jest obsada wykonawcza w sonacie, symfonii i koncercie 
- jaka jest budowa poszczególnych części 
- literatura muzyczna (wysłuchanie fragmentów)  na youtube 
  W.A.Mozart: Sonata C-dur KV 545 cz. I 
  J.Haydn: Symfonia G-dur „Z uderzeniem w kotły” cz. II 
  L. van Beethoven: III koncert fortepianowy cz.III rondo 
   

          oprac. Grażyna Wójcik-Sowińska 

 


