
Dzień dobry. 

 

Moi drodzy przede wszystkim mam nadzieję, że wszyscy czujecie się dobrze :) 

 

  

W związku z zaistniałą sytuacją przygotowałam dla Was zadania do wykonania w domu. Zadania te 

są formą utrwalenia wiedzy oraz powtórzeniem wiadomości z kształcenia słuchu. 

Zadania można sobie wydrukować, albo wykonywać w zeszytach od KS, patrząc na ekran 

komputera/telefonu. 

 

- Przybliżony czas na wykonanie zadań – 2 - 2,5 tygodnia od 18 marca licząc. 

- Nie róbcie wszystkich zadań naraz :))) 

- Macie do dyspozycji: zeszyty w których są niezbędne informacje, solfeż, instrument. 

- Wybierzcie sobie z solfeża po 2 ćwiczenia ( jedno w dur, drugie w moll) – śpiewajcie solmizacją 

   oczywiście każda klasa wybiera ćwiczenia w tonacjach które omówiliśmy na kształceniu. 

- ćwiczenia słuchowe można ćwiczyć na    dur-moll.pl 

– tylko z głową tak jak Wam tłumaczyłam w klasie :) 

 

Zrobione ćwiczenia przysyłajcie do sprawdzenia na adres : 
 

 j.jerzak@psm.elodz.edu.pl 
 

- jeśli będziecie mieć pytania, nie będziecie sobie umieli poradzić z zadaniem – piszcie, będę starała 

się odpowiadać i pomagać na bieżąco. 

 

- klasy IV a i V a – Jeśli chodzi o audycje muzyczne- powtarzajcie przerobiony materiał – 

wszystko jest na kserówkach lub w podręczniku. Odtwarzajcie utwory których słuchaliśmy i 

omawialiśmy na lekcjach. 

-wchodźcie na stronę naszej szkoły i korzystajcie również z ćwiczeń wstawianych przez innych 

nauczycieli- wszystko jest dla wszystkich. 

- klasa VI audycje – w oparciu o utwory do słuchania (35 utworów) możemy określać : elementy 

dzieła muzycznego, fakturę, epokę, zespół wykonawczy, budowę, instrumenty, głosy. Dostaliście 

ode mnie kserówki – proszę utrwalajcie to co na nich jest. (S. Moniuszko-również) 

 

Na razie nikt nie wie ile czasu nie będziemy się widzieć- ja za Wami tęsknię:)))) 

Nie martwcie się o materiał – damy radę jesteście zdolni i pracowici :) 

Pamiętajcie, że zdrowie jest bezcenne, stosujcie się do wszystkich zaleceń a będzie dobrze.   

 

Gorąco Was i Wasze rodziny pozdrawiam – Joanna Jerzak ;))))) 
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