
01-05.06. Kształcenie słuchu klasa V/6 i VI/6

Naszykuj w zeszycie miejsce na cztery dyktanda (takie jak na załączonym obrazku. W ramach 
ćwiczenia swoich możliwości słuchowych, spróbuj zapisać dwa pierwsze z nich (dołączam dwa 
pliki dźwiękowe z dyktandami, które są zatytułowane: Dyktando 2 i dyktando 3). 
Zanim przystąpisz do pisania dyktanda, spróbuj odpowiedzieć sobie na następujące pytania:

Dyktando nr 2:

1)czy poprzednik i następnik są takie same, podobne, czy różne,
2)w jakiej jest tonacji,
3)czy ma charakterystyczny rytm,
4)od jakiego interwału się zaczyna,
5)na jakim dźwięku się kończy i ile trwa ten dźwięk,
6)może zapamiętasz dwa ostatnie takty...

Spróbuj zapisać w nutach swoje „odkrycia” po pierwszym wysłuchaniu dyktanda (zwłaszcza dwa 
ostatnie takty...).

Teraz wysłuchaj dyktanda 6 razy, spróbuj za każdym razem zapisać tylko jeden takt. Nie dawaj 
pauzy po każdym dźwięku, myśl większymi całościami.

Dyktando nr 3:

Zawsze pamiętajcie o tym, że pisanie dyktand to przede wszystkim ich dokładna analiza.

Umiejętność pisania dyktand, to umiejętność zadania odpowiednich pytań i udzielenia samemu sobie 
dobrych odpowiedzi, wynikających z uważnego, analitycznego słuchania dyktanda.

Zapis dyktanda jest tylko efektem tej uważnej analizy.

Patrząc na to co jest przy kluczu i na dźwięk od którego rozpoczyna się dyktando możemy przypuszczać,
że jesteśmy w tonacji F-dur. Przy pierwszym słuchaniu dyktanda upewnijcie się w tym, czy tak jest (jeśli 
to F-dur melodia będzie wesoła. Jeśli d-moll, melodia będzie smutna).

Pytania do pierwszego słuchania dyktanda:

-Czy jesteśmy w tonacji F-dur?

-Czy dyktando kończy się na dźwięku „f” i czy ten dźwięk wypełnia cały takt?

-Jaki jest ostatni interwał w dyktandzie?

-Czy druga połowa dyktanda jest podobna do drugiej?

-Jeśli jest podobna, jak bardzo jest podobna?

Moje podpowiedzi do kolejnego słuchania dyktanda:

-w 2 i 6 takcie jest trójdźwięk toniczny oparty na prymie,

-pierwsza i druga połowa dyktanda są bardzo podobne

Spróbujcie, korzystając z tych podpowiedzi, zapisać dyktando słuchając go tylko 4 razy.



Zapisane dyktanda prześlij na adres: agnieszka-misiak@wp.pl do 05.06. 
Skontaktuj się ze mną zwłaszcza, gdy nie wiesz, jaka jest Twoja ocena 
końcoworoczna z kształcenia słuchu.
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