
SM KLASA I/6 

01-05.06.20 

KS 

Str.108 (do odesłania) 

 

RYTMIKA 

Str.110  

Pliki dźwiękowe wysłane na adres email. 

 

25-29.05.20 

KS 

Str.103 (do odesłania) 

 

RYTMIKA 

Str.107 (do odesłania) 

Pliki dźwiękowe wysłane na adres email. 

 

18– 22.05.2020 

KS 

Str.102 

           

RYTMIKA 

Str.106 (do odesłania) 

Pliki dźwiękowe wysłane na adres email. 

 

11– 15.05.2020 

KS 

Str.101 

           

RYTMIKA 

Str.100 (do odesłania) 



Pliki dźwiękowe wysłane na adres email. 

 

04.05– 08.05.2020 

KS 

Str.98/ Ćw.1 D - śpiewaj solmizacją 

             Piosenka o sekundach – naucz się śpiewać  

           

RYTMIKA 

Str.99 - przeanalizuj 

          Ćw.2 - zapisz miary taktu do 5 i wstaw kreski taktowe oraz znak zakończenia 

Pliki dźwiękowe wysłane na adres email. 

 

27.04 – 01.05.2020 

KS 

1.Przepisz do zeszytu definicję sekundy małej i wielkiej str. 97 (żółta ramka) 

2.Zadanie 1 A,B,C/str.97 (do odesłania) 

 

RYTMIKA 

1.Naucz się śpiewać piosenkę „Rytmiczna gra” z klaskaniem uzupełnienia str.95 (do odesłania 

nagranie) 

2.Zadanie 2,3 str.95 (do odesłania) 

Pliki dźwiękowe wysłane na adres email. 

 

20-24.04.2020 

KS 

1.Przepisz do zeszytu informację o Polce str. 96 (niebieska ramka) 

2.Zadanie 2/str.96. 

 

 

RYTMIKA 

Zadanie 5, 6 str.94 (do odesłania) 

Pliki dźwiękowe wysłane na adres email. 



 

 

13-17.04.2020 

KS 

1.Przepisz do zeszytu definicję formy AB str. 96 (żółta ramka) 

2.Naucz się śpiewać „Piosenkę na dwa i trzy”. Zwróć uwagę na zmianę metrum. 

 

 

RYTMIKA 

1.Zadanie 2/str.94 

• górny głos tj.temat rytmiczny tataizuj 

• dolny głos tj.uzupełnienie ósemkowe wyklaszcz 

2.Zadanie 3, 4/ str.94 (do odesłania) 

Pliki dźwiękowe wysłane na adres email. 

 

 

 

 

06-10.04. 2020 

KS  

1.Śpiewaj z nut, a potem z pamięci „Piosenkę o prymie i oktawie” zad.3/str.92 

• zaśpiewaj piosenkę solmizacją 

• zaśpiewaj piosenkę literowo 

2.Zad.4 – 7/str.92 (do odesłania) 

Pliki dźwiękowe wysłane na adres email. 

 

 

 

 

31.03-02.04. 2020 

KS  

1.Zapisz w zeszycie notatkę: 

INTERWAŁ – odległość między dwoma dźwiękami. 

PRYMA CZYSTA – 1 - powtórzenie tego samego dźwięku. 



OKTAWA CZYSTA – 8 – odległość ośmiu stopni. 

 

 

2.Zaśpiewaj solmizacją piosenkę „Wyszły w pole kurki trzy”/str.91 - zwróć uwagę na interwał prymy 

czystej – 1  

3.Zaśpiewaj solmizacją piosenkę „Cztery mile za Warszawką”/str.91 - zwróć uwagę na interwał 

oktawy czystej – 8  

4.Zadania 3 i 4 /str.92 (do odesłania) 

 

 

RYTMIKA  

Zadanie 1 A,B, C/ str.93 (do odesłania) 

• wykonaj zadania w dwugłosie: górny głos tataizuj, dolny jednocześnie wyklaszcz (pamiętaj o 

pokazaniu pauzy na „raz”) 

 

 

 

 

26.03.2020 

RYTMIKA 

Zapisz w zeszycie temat rytmiczny 1A/ str.56 

• tataizuj z taktowaniem do 3  

• wykonaj krokami z taktowaniem 

• naucz się na pamięć krokami z taktowaniem 

 

 

KS  

Zaśpiewaj piosenkę „Tam na górze dębina” 

• solmizacją 

• z tekstem 

• dodaj ostinato rytmiczne 

 

 

 

 

24.03.2020 



KS  

Zapisz w zeszycie ćw.2/str.60 wraz z oznaczeniami dynamicznymi i artykulacyjnymi 

• naucz się śpiewać solmizacją i literami taktując do 2 

• śpiewając uwzględnij dynamikę i artykulację 

 

 

 

 

19.03.2020 

KS  

Zapisz w zeszycie gamę C-dur całymi nutami/str.51 

• podpisz dźwięki solmizacją i literami 

• zaznacz półtony i całe tony/str.54 

• śpiewaj z pamięci solmizacją i literami 

 

 

RYTMIKA 

Zapisz w zeszycie temat rytmiczny nr1/ str.46 

• wyklaszcz rytm z liczeniem 

• tataizuj z taktowaniem 

• wykonaj krokami z taktowaniem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


