
Kształcenie słuchu kl. V c/6

1. Dziś przypomnimy sobie wiadomości o interwałach.

INTERWAŁ SYMBOL
STOPNIE

PÓŁ 
-TONY

PODPOWIEDŹ

Pryma czysta 1  0 Ten sam dźwięk
Sekunda mała 2>  1 Półton, mocno zgrzyta
Sekunda wielka 2  2 Cały ton, mniej zgrzyta
Tercja mała 3>  3 Początek trójdźwięku molowego

„Wlazł kotek na płotek”
Tercja wielka 3  4 Początek trójdźwięku durowego

„Stary niedźwiedź mocno śpi”
Kwarta czysta 4  5 „Płonie ognisko w lesie”
Tryton (Kwarta zw.
lub Kwinta zm.)

4< 
5>

 6 Połowa gamy

Kwinta czysta 5  7 „Wyszły w pole kurki trzy”
Seksta mała 6>  8 „Love story”
Seksta wielka 6  9 „Już lato odeszło”
Septyma mała 7 10 Rozwiązuje się na 3
Septyma wielka 7< 11 Rozwiązuje się na 8
Oktawa czysta 8 12 „Na dole, na górze”, pierwszy i 

ostatni dźwięk gamy

2. Jeśli nie masz tej tabelki w zeszycie możesz ją wydrukować i wkleić do zeszytu 
(jeśli masz taką możliwość).

3. Posłuchaj interwałów i spróbuj odgadnąć wisując cyferki do zeszytu tak jak 
robimy to na lekcji. Możesz słuchać tyle razy ile potrzebujesz.

a) https://www.youtube.com/watch?v=JYltko0JVL4 

b)  https://www.youtube.com/watch?v=IzufU9WcZcE 

https://www.youtube.com/watch?v=IzufU9WcZcE
https://www.youtube.com/watch?v=JYltko0JVL4


4. Przeczytaj, wklej lub przepisz notatkę do zeszytu od kształcenia słuchu.

KONSONANS I DYSONANS

Konsonanse i dysonanse to podział współbrzmień np. interwałów czy akordów.

Konsonanse  brzmią ze sobą zgodnie, ładnie.

           

Dysonanse brzmią ostro, ze zgrzytem. 

     

http://www.gimnastykasluchu.pl/pl/blog/200-trojdzwieki


Audycje muzyczne kl. V c/6

1. Przepisz do zeszytu lub wklej notatkę. Przeczytaj uważnie.

MUZYKA POLIFONICZNA

Polifonia polega na równoczesnym prowadzeniu kilku głosów (każdy
ma swoją melodię, która jest tak samo ważna!). Powstała przed homofonią!
Głosy  w polifonii  mogą  kontrastować ze  sobą  lub  naśladować się,  czyli
tworzyć kontrapunkt lub imitację.

• kontrapunkt – druga melodia, kontrast do tematu,
•  imitacja –  (naśladowanie), powtarzanie motywu lub tematu przez inny
głos, 

Utwory polifoniczne:
• ricercar,
• toccata,
•  kanon –  imitacja  ścisła,  kolejny  głos  wchodzi  z  opóźnieniem  do
poprzedzającego,  kanony  pisali  -  Johann  Pachelbel,  J.  S.  Bach,  Józef
Haydn, W. A. Mozart, L. Van Beethoven, i inni.
•  inwencja –  krótki  utwór  instrumentalny  (dwu  lub  trzygłosowy),  w
okresie baroku budową zbliżony do uproszczonej fugi,
• fuga.

FUGA

Fuga oznacza „ucieczkę” (ucieczka tematu przez wszystkie głosy).
Może mieć dwa głosy lub więcej (najczęściej 3 - 4). Stanowi samodzielny
utwór muzyczny lub część większej formy (mszy, sonaty, opery itd.). Do
szczytu doskonałości doprowadził ją J. S. Bach. 

2  .   Przeczytaj ciekawostkę  .

Chopin o Bachu - "Bach miał u Chopina priorytet absolutny". "Grać Bacha,
zawsze  grać  Bacha"  -  oto,  jakiej  rady  i  zachęty  udzielał Chopin  swej



uczennicy.  Preludia  i  fugi  znał  Chopin  dogłębnie,  wiele  z  nich  grywał  z
pamięci, podkreślając, iż "tego nie zapomina się nigdy". To właśnie Bacha,
a nie własne utwory, ćwiczył przed swymi koncertami. 

Swój stosunek do Bacha wyraził Chopin w jednym z listów do Delfiny
Potockiej mówiąc, iż:  "Jeśli  jaka epoka odwróci się od Bacha, da sobie
smutne  świadectwo  płytkości,  głupoty  i  zepsutego  smaku...  Mało  jest
takich  geniuszów,  które  wszystkie  instrumenty  czują  i  wszystko  z
każdego wydobyć potrafią. Ja znam dwóch takich: Bacha i Mozarta." 
 

Bardzo proszę o przesyłanie
zdjęć wszystkich zadań
(również zaległych z
poprzednich tygodni) na
mój numer telefonu lub
mail.


