
KLASA   I c6

Zadanie do wykonania na czas od 23 do 28 marca 2020r. Proszę przesłać 
odpowiedzi do dziennika elektronicznego lub do mnie na WhatsApp-a czy
 Messengera w podanym terminie. Zadanie będzie ocenione.

Odpowiedz na pytania!
1. Jakiego dźwięku brakuje w słowie?

…...... + ro + ta                  ka + …..... + re + pa

          pa + ra + …..... + ka

     2. Ile ćwierćnut mieści się w :                   3. Ile ósemek mieści się w :

     półnucie     …..........                                  ćwierćnucie      ….............       

     całej nucie  …..........                                  półnucie           ….............

    4. Repetycja to …........................................................

        Gama to …...............................................................

        Pauza to …...............................................................

        Tonika to ….............................................................

    5. Połącz dźwięki pasujące do siebie:

                do                             c                          f
                               re                             mi

           d                          g                e                             fa

                                                sol

    6. Ile to miar ćwierćnutowych?
              Pauza ćwierćnutowa   +  2 ósemki     …....................
     
                        Półnuta  +  4 ósemki  …..........................
      
        Ćwierćnuta    +   2 ósemki   +  półnuta    …........................



KLASA  II c6

Zadania do wykonania na czas od 23 do 28 marca 2020r. Proszę przesłać 
odpowiedzi do dziennika elektronicznego lub do mnie na WhatsApp-a czy
 Messengera w podanym terminie. Zadania będą ocenione.

1. Proszę wykonać zadania na str. 65 i 66 oraz ćw. 2 i 3 str. 68, które wcześniej 
    zadałam na  pierwszą lekcję po powrocie do szkoły.

2. Proszę posłuchać utworu Modesta Musorgskiego ,,Obrazki z wystawy”
    a dokładnie część ,,Taniec piskląt w skorupkach” i określić interwał jakim
    rozpoczyna się utwór. 
  
     Odpowiedź  [             ]

 

KLASA  III c6

Zadania do wykonania na czas od 23 do 28 marca 2020r. Proszę przesłać 
odpowiedzi do dziennika elektronicznego lub do mnie na WhatsApp-a czy
 Messengera w podanym terminie. Zadania będą ocenione.

1. Podpisz interwały w dwóch linijkach utworu: ,,Starodawna piosenka
    francuska” str. 70.

2. Wysłuchaj w programie dur-moll  - 20 interwałów i 20 trójdźwięków
    zostawiając tylko jeden zwiększony lub zmniejszony jako nieznany.
    Prześlij zdjęcie z wynikami.



KLASA  IV c6

Zadania do wykonania na czas od 23 do 28 marca 2020r. Proszę przesłać 
odpowiedzi do dziennika elektronicznego lub do mnie na WhatsApp-a czy
 Messengera w podanym terminie. Zadania będą ocenione.

1. Zbuduj trójdźwięki na str. 54 – to zadanie zadałam wcześniej, więc teraz
    proszę o wykonanie go.

2. W podanych przykładach zaznacz trójdźwięki, określ ich rodzaj oraz postać.
    ( Ćw. 101 )

KLASA  V c6

Zadania do wykonania na czas od 23 do 28 marca 2020r. Proszę przesłać 
odpowiedzi do dziennika elektronicznego lub do mnie na WhatsApp-a czy
 Messengera w podanym terminie. Zadania będą ocenione.

1. W podanym przykładzie dwugłosowym ćw. 81 określ interwały według
    wzoru ćw. 80.

2. Połączone wartości nut zastąp jedną wartością  ( przy nucie może być 
     jedna lub dwie kropki). Nutę możesz nazwać słownie. Zad. 16.

KLASA  VI c6

Zadania do wykonania na czas od 23 do 28 marca 2020r. Proszę przesłać 
odpowiedzi do dziennika elektronicznego lub do mnie na WhatsApp-a czy
 Messengera w podanym terminie. Zadania będą ocenione.

1. W podanych ćwiczeniach  dwugłosowych ćw. 87 i 88 określ interwały
     między głosami.

2.  Połączone wartości nut zastąp jedną wartością ( przy nucie może być jedna
     lub dwie kropki). Nutę możesz nazwać słownie. Zad. 16.



KLASA  III c4

Zadania do wykonania na czas od 23 do 28 marca 2020r. Proszę przesłać 
odpowiedzi do dziennika elektronicznego lub do mnie na WhatsApp-a czy
 Messengera w podanym terminie. Zadania będą ocenione.

1. W podanym przykładzie dwugłosowym ćw. 81 określ interwały według
    wzoru ćw. 80.

2. Połączone wartości nut zastąp jedną wartością  ( przy nucie może być 
     jedna lub dwie kropki). Nutę możesz nazwać słownie. Zad. 16.

KLASA  IV c4

Zadania do wykonania na czas od 23 do 28 marca 2020r. Proszę przesłać 
odpowiedzi do dziennika elektronicznego lub do mnie na WhatsApp-a czy
 Messengera w podanym terminie. Zadania będą ocenione.

1. W podanych ćwiczeniach  dwugłosowych ćw. 87 i 88 określ interwały
     między głosami.

2.  Połączone wartości nut zastąp jedną wartością ( przy nucie może być jedna
     lub dwie kropki). Nutę możesz nazwać słownie. Zad. 16.


