
SM/ KLASA II/6  

 

01-05.06.20 

 

KS gr.A 

1.Wysłuchaj utworu 

https://www.youtube.com/watch?v=Jg459959VdY 

2.Przeczytaj informacje o życiu i twórczości Fryderyka Chopina ze str.114. 

3.Zapisz w zeszycie utwory, które tworzył kompozytor (żółta ramka). 

 

 

 

RYTMIKA gr.A i B 

Str.115  

Fryderyk Chopin Preludium A-dur op.28 nr 7 

Wybierz jeden instrument spośród trzech instrumentów perkusyjnych (trójkąt, tamburyn, bębenek) i 

naucz się grać jego partię zgodnie z partyturą, a następnie wykonaj utwór z nagraniem. 

Zwróć uwagę na przedtakt oraz tempo rubato. 

 

Rubato (z wł., dosł. „obrabowanie”) – chwiejność tempa wynikająca z dowolnego 
wydłużania i skracania dźwięków podczas wykonywania utworów.  
https://www.youtube.com/watch?v=yLU4wgtpjGs 

 

 

 

25-29.05.20 

 

KS gr.A 

Str.129 (do odesłania) 

 

RYTMIKA gr.A i B 

Str.133 (do odesłania hasło krzyżówki) 

 

Pliki dźwiękowe wysłane adres email. 

 

 

18-22.05.20 

KS gr.A 

 

Str.128 (do odesłania) 

 

RYTMIKA gr.A i B 

Str.116 Śpiewaj piosenkę “Bardzo kocham moją mamę” 

 

Pliki dźwiękowe wysłane adres email. 

 

 

11-15.05.20 

KS gr.A 

 

1.Zapisz w zeszycie dźwięki zapisane w kluczu basowym (żółta ramka str.124). 

2.Śpiewaj Piosenkę o kluczu basowym str.125 

https://www.youtube.com/watch?v=Jg459959VdY
https://www.youtube.com/watch?v=yLU4wgtpjGs


3.Zadanie 2 i 3/str.125 (do odesłania) 

 

RYTMIKA gr.A i B 

Śpiewaj dolny głos piosenki “Stary niedźwiedź mocno śpi” zapisany w kluczu basowym/str.124. 

 

Pliki dźwiękowe wysłane adres email. 

 

04.05-08.05.20 

KS gr.A 

Str.122 -123 – przeanalizuj 

Śpiewaj Piosenkę w formie ABA  

 

RYTMIKA gr.A i B 

Str.127 zad.6,7,8  

 

Pliki dźwiękowe wysłane adres email. 

 

 

27.04-01.05.20 

KS gr.A 

1.Śpiewaj ćw. F/str.119, G, H/str.120 

2.Zadanie 5, 6,7 /str.121 (do odesłania) 

 

RYTMIKA gr.A i B 

Zadanie 1, 2, 3, 4, 5/str.126 (do odesłania) 

 

Pliki dźwiękowe wysłane adres email. 

 

20-24.04.20 

KS gr.A 

1.Przepisz do zeszytu definicję taktu alla breve /str.118 (żółta ramka) 

2.Śpiewaj Gawot /str.118 solmizacją z taktowaniem do 4.  

Zwróć uwagę, że utwór rozpoczyna przedtakt tzn. zaczynasz śpiewać na 3-cią miarę (do 

odesłania). 

 

RYTMIKA gr.A i B 

1.Śpiewaj piosenkę „Kukułeczka” 

• wyklaszcz rytm z liczeniem  

• wybierz dowolną zwrotkę i naucz się śpiewać (do odesłania nagranie) 

 

Pliki dźwiękowe wysłane adres email. 

 

 

13-17.04.20 

KS gr.A 

1.Zaśpiewaj literami gamę i triadę D-dur 

2.Naucz się śpiewać ćw.4B „Melodia ludowa” solmizacją (do odesłania), a 4C „Menuet” 

literowo. 

 

 

07.04.20 

KS gr.A 



Zaśpiewaj literami gamę i triadę D-dur/str.117  

Zadanie 1 

Zadanie 2 

Zadanie 3 – zrytmizuj triadę D- dur tzn. zapisz triadę w dowolnym rytmie w metrum 3/4 lub 4/4 

(Spójrz na wzór - zadanie 5/str.103) 

Przepisz gamę i triadę D-dur do zeszytu (do odesłania) 

 

RYTMIKA gr.A i B 

1.Zaśpiewaj piosenkę „Krakowskie pisanki”/str.112  

• wyklaszcz rytm z liczeniem  

 

2.Zadanie 4A/str.118 (do odesłania): 

• górny głos śpiewaj solmizacją 

• dolny głos klaszcz  

Zwróć uwagę, że dolny głos to ostinato tj. stale powtarzający się rytm. 

 

Pliki dźwiękowe wysłane na adres email. 

 

 

31.03-02.04.20 

KS gr.A 

1.Zapisz w zeszycie notatkę: 

TRANSPOZYCJA to przeniesienie melodii z jednej tonacji do innej. 

2.Przeanalizuj zapis piosenki „Kurki trzy” w różnych tonacjach/ str.113 

3.Zadanie do odesłania 1/str.113 (zdjęcie) 

 

RYTMIKA gr.A i B 

Piosenka „Krakowskie pisanki”/str.112  

• wyklaszcz rytm z liczeniem  

• wybierz z piosenki 4 dowolne takty, w których występuje synkopa i przepisz do 

zeszytu (zdjęcie zadania do odesłania) 

 

 

26.03.2020 

KS 

Zapisz w zeszycie całymi nutami gamę G-dur i triadę/str.31 i 33 

• podpisz stopnie  

• podpisz trójdźwięki triady (T, S, D) 

• śpiewaj z pamięci gamę i triadę solmizacją i literami 

 

 

24.03.2020 

KS gr.A 

Powtórz nazwy krzyżyków i bemoli/ str.25 i 27 

• śpiewaj literami  Serenadę J. Haydna/ str.26  

• dodaj taktowanie do 4 

Przypomnij sobie i zaśpiewaj piosenkę „Bemolowy rock and roll”/str.28 

 

RYTMIKA gr.A i B 

Utrwal dwugłos rytmiczny 1C/str.35 

• I głos tataizuj 

• II głos klaszcz 



• wykonaj oba głosy jednocześnie 

 

 

19.03.2020 

KS gr.A 

Zapisz w zeszycie całymi nutami gamę C-dur i triadę/str.19 

• podpisz stopnie  

• podpisz trójdźwięki triady (T, S, D) 

• śpiewaj z pamięci gamę i triadę solmizacją i literami 

 

RYTMIKA gr.A i B 

Zapisz w zeszycie temat rytmiczny C/str.23 

• wyklaszcz rytm z liczeniem 

• tataizuj z taktowaniem 

• wykonaj krokami z taktowaniem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


