
                       -   Uwaga  -
                    Uczniowie  klas  p.Ewy Żuber
 
   W związku z zawieszeniem zajęć od 12 do 25 marca 2020r.
    bardzo proszę o przygotowanie zadań, które podaję dla
    poszczególnej klasy. Ułatwi nam to dalszą pracę i realizację 
    podstawy programowej.
    Życzę wszystkim powodzenia i przyjemności z wykonanej 
    pracy.
                                                              Ewa Żuber

 
                                        KLASA  I c6

1. Proszę podpisać miary ( liczenie ) w ćw. 17 i 18 str. 17 ( ksero ) 
    i przygotować te dwa rytmy stukając ołówkiem ( jedna ręka ) z pulsem
    ( druga ręka ). 
2. Śpiewamy solmizacją i literami, klaszcząc drugi rytm ćw. 14 str. 16 ( ksero ).

Po powrocie do szkoły lekka zmiana planu:
wtorek  14.00 do 15.10  I grupa
wtorek 17.35 do 18.45  II grupa       czwartek 17.00 do 18.00  cała klasa

                                                KLASA  II c6

1. Stukamy z pulsem ćw. 109,110 str. 63.
2. Proszę wykonać zadania na str. 65,66.
3. Proszę wykonać ćw. 2 i 3 str. 68.
4. Proszę wykonać ćw. 1B str. 67 według wzoru ćwiczenia 1A czyli:
    2> ( V ), 2 ( – ) , 3>, 3, prymę można podpisać symbolem 1.
5. Powtarzamy interwały, ćwicząc budowę i rozpoznawanie ze słuchu
    ( program komputerowy dur-moll ).
6. Śpiewamy gamę C-dur i G-dur łącznie z triadą harmoniczną.

    Bardzo proszę o sumienne przygotowanie zadań. Powodzenia!!!



                                                KLASA III c6

1. Stukamy ćw. 2 str. 62.
2. Idziemy i klaszczemy ćw. 3 str. 62 ( dół nogi, góra ręce ).
3. Śpiewamy gamy: C-dur, G-dur, F-dur z triadą str. 6 i 7
                                 a-moll ( odmiany ) i triada str. 11-16
                                 e-moll ( odmainy ) i triada str. 67.
4. Ćwiczymy poznane interwały i trójdźwięki przy pomocy programu
     komputerowego dur-moll.

Bardzo proszę o sumienne przygotowanie zadań. Powodzenia!!!

Po powrocie do szkoły zmiana planu w czwartek: 14.45 do 16.15, w piątek
bez zmian.

                                               KLASA IV c6

1. Stukamy ćw. 15 i 18 str. 39.
2. Proszę zbudować trójdźwięki na str. 54.
3. Proszę powtórzyć wiadomości o gamie i trójdźwięku na sprawdzian:
    - budowa gamy durowej i molowej w odmianach do 2 znaków.
    - gamy pokrewne do 2 znaków
    - budowa trójdźwięków dur i moll w postaciach oraz zwiększonego i
      zmniejszonego
    - rozpoznawanie gam i trójdźwięków ze słuchu.
4. Proszę przygotować wszystkie zaległe zadania, które należy zaliczyć
    do 17 kwietnia. 

Sprawdzian z gam i trójdźwięków piszemy na pierwszej lekcji po powrocie
do szkoły.

Po powrocie do szkoły zmiana planu zajęć: 
 wtorek   15.15 do 16.00
 środa    15.25 do 16.10     



                                   KLASA  V c6

1. Stukamy ćw. 11 str. 16 ( rytm dwugłosowy na 3/4 ).
2. Śpiewamy solmizacją ćw. 244 str. 90.                                                  
3. Powtarzamy wiadomości o dominancie septymowej na sprawdzian:

– co to jest dominanta septymowa
– w ilu postaciach występuje i jak się one nazywają
– jaki interwał jest charakterystyczny dla dominanty septymowej
– określ postać czterodźwięku septymowego
– zbuduj czterodźwięk septymowy od dźwięku 
– zbuduj dominantę septymową w tonacji np.C-dur w podanej postaci 

i rozwiąż na tonikę.
– jaką postać czterodźwięku słyszysz?

Sprawdzian z dominanty septymowej piszemy na pierwszej lekcji po powrocie
do szkoły.
Proszę o obecność, ponieważ jest to jedyny termin na napisanie sprawdzianu.

Proszę także przygotować wszystkie zaległe zadania, które należy zaliczyć
do 17 kwietnia.

Po powrocie do szkoły zmiana planu:
wtorek  16.00 do 17.35.
                                      

                                            KLASA  VI c6

1. Proszę określić interwały str. 26 przykład 6,7,8 i trójdźwięki str. 25
     przykład 7,8,10,11,12.
2. Śpiewamy solmizacją ćw. 818 str. 53.

Po powrocie do szkoły zmiana planu w środę: 17.40 do 18.25, w piątek
bez zmian.    

   



                                                KLASA  III c4        

1. Proszę określić  interwały str. 87 przykład 4,5,6  oraz trójdźwięki str. 88
    przykład 4,7.
2. Śpiewamy solmizacją lub literami ćw. 7 str. 53.
3. Powtarzamy wiadomości o dominancie septymowej na sprawdzian:

– co to jest  domianata septymowa
– w ilu występuje  postaciach i jak się one nazywają
– jaki interwał jest charakterystyczny dla dominanty septymowej
– określ postać czterodźwięku septymowego z zapisu
– zbuduj czterodźwięk septymowy od dźwięku
– zbuduj dominantę septymową w tonacji np. C-dur w podanej postaci 

i rozwiąż na tonikę
– jaką postać czterodźwięku słyszysz?

Sprawdzian z dominanty septymowej piszemy na pierwszej lekcji po powrocie 
do szkoły. 
Proszę o obecność, ponieważ jest to jedyny termin na napisanie sprawdzianu.

Proszę także przygotować wszystkie zaległe zadania, które należy zaliczyć
do 17 kwietnia.

      
Po powrocie do szkoły zmiana planu:
środa        16.55 do 17.40
czwartek  18.00 do 18.45
                                    
                            

                                              KLASA IV c4

1. Proszę określić interwały: str. 26 przykład 7,8  oraz trójdźwięki str. 25
    przykład 11,12.
2. Śpiewamy solmizacją ćw. 818 str. 53.

Po powrocie do szkoły zmiana planu:
środa             16.10 do 16.55
czwartek       16.15 do 17.00


