
SM/ KLASA III/6 

01-05.06.2020 

RYTMIKA 

Str.123 

Pliki dźwiękowe wysłane na adres email 

 

25-29.05.2020 

RYTMIKA 

Str.122 

Pliki dźwiękowe wysłane na adres email 

 

18-22.05.2020 

RYTMIKA 

Str. 119  (do odesłania) 

 

 

11-15.05.2020 

RYTMIKA 

Str.118 zadania 1-6 (do odesłania) 

      

Pliki dźwiękowe wysłane na adres email. 

 

04.05-08.05.2020 

RYTMIKA 

Str.114 - zadanie 4,5 

            - śpiewaj piosenkę Słoń i mrówka 

 

Pliki dźwiękowe wysłane na adres email. 

 

27.04-01.05.2020 

RYTMIKA 

1.Przepisz do zeszytu definicję podwójnej szybkości i podwójnego zwolnienia str.113 (żółta ramka) 

2.Zadanie 1 A,B,C,D str.113 (klaszcz z liczeniem lub tataizuj z taktowaniem) 

3.Zadanie 2, 3 str.113 (do odesłania). 

 

Pliki dźwiękowe wysłane na adres email. 

 

 

20-24.04.2020 

RYTMIKA 

1.Zadanie 4 A,B str.107  (do odesłania) 

• klaszcz z liczeniem (w metrum 3/4 licz do 3, w metrum 6/8 licz do 2 lub do 6) 

 

Pliki dźwiękowe wysłane na adres email. 

 

 

16.04.2020 

RYTMIKA 

Obejrzyj film i przeanalizuj: 

https://www.youtube.com/watch?v=XSKbhWy91cw  

Zadanie 3 A,B,C,D,E/str.107 (do odesłania zdjęcie) 

• wyklaszcz powyższe ćwiczenia z liczeniem lub tataizuj z taktowaniem 

https://www.youtube.com/watch?v=XSKbhWy91cw


• w metrum 3/4 taktuj lub licz do 3 i akcentuj „raz”  

• w metrum 6/8 taktuj lub licz do 2 i akcentuj „raz” i „dwa” 

• w metrum 12/8 taktuj lub licz do 4  

 

Pliki dźwiękowe wysłane na adres email. 

 

02.04.2020 

RYTMIKA 

1.Powtórz: 

• grupy rytmiczne w taktach ćwierćnutowych/ str.106 

• grupy rytmiczne w taktach ósemkowych/str.106 

2.Zapisz w zeszycie definicję:  

Przekształcenie taktów polega na zmianie metrum z ćwierćnutowego na ósemkowe lub odwrotnie. 

 

ZMIENIA SIĘ POZOSTAJE 

metrum ilość i długość wartości 

akcenty ilość taktów 

grupowanie  wartości   

 

 3.Tataizuj z taktowaniem lub klaszcz z liczeniem zad.1 A, B, C: 

• w metrum 3/4 taktuj lub licz na 3, akcentuj „raz” 

• w metrum 6/8 taktuj lub licz na 2, akcentuj „raz” i „dwa” 

 

4.Zadanie do odesłania (zdjęcie) – zapisz w zeszycie zad.2/str.106  

• w metrum 3/4 (grupuj wartości jak w taktach ćwierćnutowych, patrz 1-wsza żółta 

ramka) 

• w metrum 6/8 (grupuj wartości jak taktach ósemkowych, patrz 2-ga żółta ramka) 

 

 

26.03.2020 

RYTMIKA 

Zapisz w zeszycie temat rytmiczny nr 3/str.32 

• wystukaj górny głos prawą ręką 

• wystukaj dolny głos lewą ręką 

• wykonaj w równocześnie dwugłosie 

Przypomnij sobie i zaśpiewaj piosenkę „Kaczuszki” str.27 

• zaśpiewaj z taktowaniem do 2,  po zmianie metrum taktuj do 3 

 

 

19.03.2020 

RYTMIKA 

Zapisz w zeszycie temat rytmiczny 1A/str.26 

• wyklaszcz rytm z liczeniem do 2 

• tataizuj z taktowaniem do 2 

• wykonaj krokami z taktowaniem 

 

 

 

 


