
Kształcenie słuchu - Agnieszka Cel 

W tym tygodniu (03.kwietnia – 10 kwietnia.2020r) ćwiczymy: 

KLASA 1 DZIECIĘCA 

Nauka piosenki „Na zielonej łące” – proszę przeczytać słowa, zapoznać się z linią melodyczną i śpiewać 

wspólnie z domownikami: 

https://www.youtube.com/watch?v=6LnE3YhvRTY 

NA ZIELONEJ ŁĄCE 

GDZIE KWIATY PACHNĄCE 

BRYKA KONIK POLNY 

LATA BĄK POWOLNY 

NA ZIELONEJ ŁĄCE 

 

NA ZIELONEJ ŁACE 

GDZIE KWIATY PACHNĄCE 

FRUWA MOTYL BIAŁY 

WAŻKA, TRZMIEL WSPANIAŁY 

NA ZIELONEJ ŁĄCE 

 

RĘCE W GÓRE 1,2,3 

WY ZAGRAJCIE TAK JAK MY 

RĘCE W GÓRE 1,2,3 

WY ZAGRAJCIE TAK JAK MY 

 

NA ZIELONEJ ŁĄCE GDZIE KWIATY PACHNĄCE 

JEST CAŁA ORKIESTRA BĘBEN I CZELESTA 

NA ZIELONEJ ŁĄCE 

 

KLASA 2 DZIECIĘCA: 

W dalszym ciągu utrwalanie interwałów. Nauka piosenki pt.”Na zielonej łące”: 

https://www.youtube.com/watch?v=6LnE3YhvRTY 

Słowa są powyżej. W zeszycie proszę wypisać instrumenty, które grają w piosence. 

Utrwalanie interwałów – ćwiczenia online z podpisywania interwałów 

http://www.durmoll.pl/teorinter.htm 

KLASA 3 DZIECIĘCA: 

Utrwalanie interwałów – ćwiczenie słuchowe online http://www.dur-moll.pl/fortepian.htm 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6LnE3YhvRTY
https://www.youtube.com/watch?v=6LnE3YhvRTY


W dalszym ciągu utrwalamy interwały. Nauka piosenki pt.”Na zielonej łące” 

https://www.youtube.com/watch?v=6LnE3YhvRTY 

Słowa są powyżej. W zeszycie proszę wypisać instrumenty, które grają w piosence oraz metrum w jakim 

jest piosenka. 

KLASA 4 DZIECIĘCA: 

Utrwalanie interwałów – ćwiczenie słuchowe online http://www.dur-moll.pl/fortepian.htm oraz 

podpisywanie interwałów http://www.dur-moll.pl/teorinter.htm 

Zadania z linków zapisujemy w zeszycie pisząc datę, temat oraz wynik zadania - do 10 przykładów. 

 

KLASA 5 DZIECIĘCA  

W tym tygodniu zadanie do wykonania zamieszczone w poniższym linku: zbudować interwały, zapisać w 

podanym rytmie, podać tytuł utworu i nazwisko kompozytora. 

https://www.youtube.com/watch?v=XztYiYgEM64 

 

Klasa 1 MŁODZIEŻOWA 

Utrwalanie interwałów – ćwiczenia online z podpisywania interwałów 

http://www.durmoll.pl/teorinter.htm 

Nauka piosenki „Na zielonej łące” – proszę przeczytać słowa, zapoznać się z linią melodyczną i śpiewać 

wspólnie z domownikami: 

https://www.youtube.com/watch?v=6LnE3YhvRTY 

 

Klasa 3 MŁODZIEŻOWA 

W tym tygodniu zadanie do wykonania zamieszczone w poniższym linku: zbudować interwały, zapisać w 

podanym rytmie, podać tytuł utworu i nazwisko kompozytora. 

https://www.youtube.com/watch?v=XztYiYgEM64 

 

 

KLASA 4 MŁODZIEŻOWA: 

Utrwalamy tonacje oraz znaki przykluczowe w kluczu wiolinowym i w kluczu basowym 

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

Zadania z linku zapisujemy w zeszycie pisząc datę, temat oraz wynik zadania - do 20 przykładów 
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CHÓR Fismollki: 

„Abba Ojcze” – nauka słów na pamięć razem z linią melodyczną 

https://www.youtube.com/watch?v=l7DJ4D6M4IA 

„Czarna Madonna” – nauka słów na  pamięć razem z linią melodyczną 

https://www.youtube.com/watch?v=8tTP891Xr5Q 

https://www.youtube.com/watch?v=l7DJ4D6M4IA
https://www.youtube.com/watch?v=8tTP891Xr5Q

