
Kształcenie słuchu 1.06

Kl. V/6 i III/4

Temat: Progresja.

1. Porcja wiedzy:
https://www.youtube.com/watch?v=QLN519i0Giw

2. Puzzle
Proszę uporządkować takty w kolejności, w jakiej zostaną zagrane - wpisujemy cyfry 1-8 nad 
taktami. W melodii występuje progresja - zauważcie, czy jest wznosząca, czy opadająca. Wtedy z 
łatwością uporządkujecie takty o podobnej melodii.

https://www.dropbox.com/s/vg95ol1lx0bwuf3/Kl.%20V%20174.png?dl=0

https://www.dropbox.com/s/rdiagqlkbslmnfw/Kl.%20V%20174.mp3?dl=0

3. Zapis melodii
Proszę zapisać melodię w kluczu wiolinowym, tonacji C-dur, metrum 3/4. Zaczynamy ćwierćnutą 
c2. Jest 8 taktów. W dyktandzie występują progresje - jeżeli słyszycie, że melodia się powtarza 
ustalcie tylko pierwszy dźwięk, a dalej wystarczy przepisać te same interwały.

https://www.dropbox.com/s/7y9k5vv67g4yx7r/Kl.%20V%20173.mp3?dl=0

Kl. VI/6 i IV/4

Temat: Polimetria.

1. Porcja wiedzy
Polimetria to zjawisko, w którym różne partie kompozycji utrzymane są w różnym metrum (np. 
dolny głos w 2/4, a górny w 3/4). 

2. Zadanie
Proszę uzupełnić kreski taktowe w górnym głosie (zadanie 118 - zapis w linku w punkcie 3)

Nagranie:
https://www.dropbox.com/s/xk6sjevljlf0plh/Kl.%20VI%20118.mp3?dl=0

3. Uzupełnianie melodii
Proszę uzupełnić brakujące dźwięki w górnym głosie i ostatni takt w dolnym głosie. Pamiętajcie, że
każdy głos ma inne metrum. 

Zapis nutowy obu zadań:
https://www.dropbox.com/s/c3jrilfgu2nm4u5/kl.%20VI%20118%20i%20119.png?dl=0

Nagranie melodii:
https://www.dropbox.com/s/ne6bfsrynjgmhrk/Kl.%20VI%20119.mp3?dl=0

https://www.youtube.com/watch?v=QLN519i0Giw
https://www.dropbox.com/s/ne6bfsrynjgmhrk/Kl.%20VI%20119.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xk6sjevljlf0plh/Kl.%20VI%20118.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rdiagqlkbslmnfw/Kl.%20V%20174.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7y9k5vv67g4yx7r/Kl.%20V%20173.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/c3jrilfgu2nm4u5/kl.%20VI%20118%20i%20119.png?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vg95ol1lx0bwuf3/Kl.%20V%20174.png?dl=0


Kl. II/4

Temat: Metrum 3/8.

1. Porcja wiedzy

2. Ćwiczenie rytmiczne
Proszę liczyć ósemkami (raz, dwa, trzy).
https://www.dropbox.com/s/1igbabdlo5a9f13/NS%2082%20rytm.png?dl=0

3. Zapis rytmu
Proszę zapisać rytm w metrum 3/8. Pamiętajcie o prawidłowym grupowaniu wartości.

https://www.dropbox.com/s/ogppeua3pxcl4zn/KL.%20III%2047.mp3?dl=0

https://www.dropbox.com/s/uya269xim3ab09t/Kl.%20III%2047.png?dl=0

Kl. I/4

Temat: Kwinta czysta.

1. Porcja wiedzy
https://www.dropbox.com/s/0wdw6f1s1r37tpp/Kwinta%20czysta.pdf?dl=0

2. Ćwiczenia słuchowe 
Ta sama strona co tydzień temu. Tym razem wybieramy do ćwiczeń kwartę czystą i kwintę czystą. 
Pozostałe interwały odznaczamy (mają być na szarym tle). Po lewej stronie na dole wybieramy 
sposób gry - najpierw dźwięki osobno, potem razem (trzeci kwadracik). Możecie też ćwiczyć 
innymi sposobami.

http://www.dur-moll.pl/fortepian.htm

3. Ćwiczenie solfeżowe
Do śpiewania jest tylko górna pięciolinia. Proszę zaznaczyć kwinty czyste.

https://www.dropbox.com/s/nqwsm9bl08hyqv5/SE1%20152.pdf?dl=0

4. Budowanie
Proszę zbudować kwinty czyste od każdego stopnia gamy C-dur (od c, d, e, f, g, a, h). Jedna kwinta 
jest "za mała", trzeba ją powiększyć krzyżykiem. Sprawdzajcie za pomocą dźwięków 
pomocniczych z ilu całych tonów i półtonów się składają.
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