
ZADANIA OD 04.05.2020 DO10.05.2020 
 

KLASA 1 C6 i I C4 
 
 

Temat: Melodie z szesnastkami 
W książce „Nasza muzyka” śpiewamy literowo ćwiczenia ze strony 85. Klaszczemy rytm głośno licząc  „1 i 
2 i „. Ćwiczenia można zagrać na swoim instrumencie. 
W ćwiczeniu A proszę podpisać nuty literowo i przesłać na mojego maila: 
nauczyciel.agnieszka.cel@gmail.com 
 Proszę zrobić w książce ćwiczenie 6 – dokończyć pisanie nut wg wzoru. 
W ramach relaksu proszę posłuchać : https://www.youtube.com/watch?v=Z_tk-AhlA1o i narysować w 
zeszycie ilustrację do wysłuchanej muzyki. 
Dziękuję za współpracę i życzę zdrowia. 
 

KLASA 2 C6 
 
 
Temat: Piosenki wiosenne. 
W książce „Nasza muzyka” proszę przeczytać słowa piosenki pt.”Powitanie wiosenki” i posłuchać 
próbując śpiewać. https://www.youtube.com/watch?v=-KtfTG4Tx-0 
Utrwalamy piosenkę pt. “Była sobie żabka mała” – str.84 
https://www.youtube.com/watch?v=eKpJR3Svp-8 
Zadanie domowe: proszę uzupełnić w książce ćwiczenie 4 strona 92 oraz ćwiczenie 7 str.93 I przesłać na 
mojego maila: nauczyciel.agnieszka.cel@gmail.com 
Dziękuję za współpracę i życzę zdrowia. 
 

KLASA 3 C6 
 
Temat: Grupy szesnastkowe w taktach ósemkowych. Piosenka pt. „Interwały”. 
W książce „Nasza muzyka” proszę przeczytać słowa piosenki pt. „ Interwały” ( str. 70 )  i wypisać do 
zeszytu nazwy interwłów z piosenki. 
Następnie proszę posłuchać i przypomnieć sobie brzmienie poznanych interwałów dobrze się bawiąc 
https://www.youtube.com/watch?v=Rpo6yYthdkU 
Proszę przeczytać wiadomości o grupach szesnastkowych (str.71 – żółte pole) oraz wypisać to zeszytu 
poznane grupy szesnastkowe. 
Proszę posłuchać: https://www.youtube.com/watch?v=KK9sh9J5ajs a następnie wyklaskać ćwiczenie 3 
A,B,C,D – każdy głos osobno. 
Zadanie domowe: proszę zrobić w książce ćwiczenie 4 A, B – przepisz te same wartości rytmiczne tylko 
połącz w grupy szesnastkowe oraz ćwiczenie 7 dopasowując słowa do rytmu. 
Zdjęcie zadania domowego proszę przesłać na mojego maila: nauczyciel.agnieszka.cel@gmail.com 
Dziękuję za współpracę i życzę zdrowia. 
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KLASA 5 C6 i III C4 
Temat: Ćwiczenia solfeżowe z D7. 
W książce „Nasza muzyka” proszę śpiewać codziennie po jednym ćwiczeniu ze str. 87 ( 3, 4, 5, 6, 7). 
Zadanie domowe: nad ćwiczeniem proszę napisać ołówkiem jego tonację, a w zeszycie proszę napisać 
gamę z każdej tonacji i triadę harmoniczmą. Zdjęcie zadania domowego proszę przesłać na mojego maila: 
nauczyciel.agnieszka.cel@gmail.com 
Dziękuję za współpracę i życzę zdrowia. 
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KLASA IV C4 

 
Temat: Piosenka „Kukułeczka”. 
Proszę otworzyć „Nowy solfeż” na stronie 183, przeczytać słowa piosenki, nazwy nut literowo (uwaga na 
tonację) i posłuchać https://www.youtube.com/watch?v=qqR_OUhDwqQ 
Zadanie domowe: proszę napisać w zeszycie game i triadę harmoniczną tonacji, w której jest piosenka w 
kluczu wiolinowym i basowym. Zdjęcie zadania domowego proszę przesłać na mojego maila: 
nauczyciel.agnieszka.cel@gmail.com 
Dziękuję za współpracę i życzę zdrowia. 
 
P.S. Czekam na zadania z poprzedniego tygodnia od osób, które nie przesłały lub które wysłały tylko 
część. 
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