
KOCHANI CHÓRzyści 

 

Martwię się co Moi Drodzy będziecie pamiętać po tej przerwie. 

Dlatego nie marnujcie czasu - w załączniku wysyłam Wam ćwiczenia dykcyjne 

do nauki (każdego dnia ćwiczcie jedno ćwiczenie)! Zaliczycie je po powrocie do szkoły. 

Poniżej link do nagrania utworu  Heleny  Kaczmar    „Ćma", który macie  utrwalić w domu . 

Utwór ćwiczyliśmy na zajęciach, a zatem już go znacie. 

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

Na tym filmiku dzieci biorą często oddech i przerywają frazę lub tez skracają ostatnie dźwięki 

taktu. Wy już wiecie jak śpiewać prawidłowo, pamiętajcie o tym :) 

Na YouTube jest taki znaczek zębatki, tam proszę zmniejszyć początkowo 

prędkość odtwarzania do 0.75 i ćwiczcie dykcję, melodię na tzw. wolniejszych 

obrotach. 

 

Ćwiczenia dykcyjne 

 

Proponowane zbitki słowne wypowiadać należy kilkakrotnie, najpierw wolno, ale płynnie, w 

miarę możliwości zwiększając tempo: 

• Bolero Ravela 

• Cesarz czesze cesarzową, cesarzowa czesze cesarza 

• Czy tata czyta cytaty Tacyta? 

• Czyżby czyżyk zeżarł  ryżyk? 

• Jola lojalna, Jola nielojalna 

• Koszt poczt w Tczewie 

• Krnąbrna Barbara krnąbrnej Barbarze powtarzała wstrętne potwarze 

• Król Karol kupił królowej Karolinie korale koloru koralowego 

• Kruk przy kruku tkwi na bruku 

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


• Lira (x3), lera (x3), lara (x3), lora (x3), lura (x3) 

• Mam saski serwis w sasanki 

• No to co, że ze Szwecji 

• Pchła pchłę na płachtę pcha 

• Pewien Tatar miał katar 

• Popłakuje Paula w auli, że koala łka w Australii 

• Szczoteczka szczoteczce szczebiocze coś w teczce 

• Stół z powyłamywanymi nogami 

• Syczący wąż sunął w stronę suchego sarkofagu 

• Szedł Sasza suchą szosą 

• Szła Barbara do baru wypić kompot z rabarbaru 

• Ta tapeta tu, tamta tapeta tam 

• Trzy pstre przepiórzyce przeleciały przez trzy pstrokate kamienice 

• W czasie suszy szosa sucha 

• W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie 

• Wyindywidualizowaliśmy się z rozentuzjazmowanego tłumu indywidualistów 

• Z czeskich strzech szło Czechów trzech. 


