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Dzień dobry     

Utrwalmy co już umiemy:  

Przypomnijmy sobie zasady układania i wykonania rytmów: 

1. 

 

 

Dolna cyfra w zapisie metrum oznacza, że miarą jest        ( wg. niej liczymy)       

a górna cyfra oznacza ile ćwierćnut jest w takcie.       

Pamiętajcie, że każdą ćwierćnutę możemy zastąpić innymi wartościami i 

grupami, które są jej równe lub odpowiednio dłuższymi.  



 

 

Pamiętajcie, że gdy zapisujemy w rytmach wartości krótsze niż       

 to łączymy je w grupy po tyle ile ich się mieści w ćwierćnucie !!!  

2. Grupy rytmiczne: 

  

3. Pauzy 

Dotychczas w rytmach stosowaliśmy tylko pauzę ćwierćnutową. Poniżej             

w tabelce możecie zobaczyć inne pauzy odpowiadające wartościom 

rytmicznym, które już znacie  

 

    Zwróćcie uwagę, że pauzę półnutową piszemy nad 3 linią 

a całonutową pod czwartą linią. 

 



ZADANIA: 

1. Poćwicz klaskanie rytmów z pauzami: ćwierćnutową, półnutową                         

i całonutową w rytmie, który widzicie poniżej ( tylko 4 takty, do znaku 

repetycji). Wykonujemy każdą linijkę oddzielnie z liczeniem do 4. Podczas 

klaskania i gry na instrumencie perkusyjnym pauzy pokazujemy 

rozłożeniem rąk, a dźwięki dłuższe niż ćwierćnuty –ruchem kolistym. 

2. Spróbuj wyklaskać rytmy lub wykonaj je na samodzielnie wykonanym 

instrumencie perkusyjnym ( możesz wykorzystać do tego drewniane, 

metalowe lub plastkiowe naczynia kuchenne i pojemniki np. łyżki, 

pokrywki, pudełeczka, butelki po napojach ( wypełnione ryżem, kaszą, 

grochem itp.).  

3. Wykonaj jednocześnie ćwiczenia z linijki 1 i 2, 1 i 3 oraz 1 i 4 ( oddzielnie 

prawą i lewą ręką lub rękoma i nogami). Nagraj swoje wykonanie                

i prześlij je do mnie  

 

 

4. Policz na ile liczy się każdy rytm z ćwiczenia poniżej i wpisz oznaczenie 

metrum a następnie dopasuj rytmy do podanych słów (połącz używając 

kolorowych kredek). Pamiętaj, że podczas wykonywania lub zapisywania 

rytmu słów piosenki albo wiersza jedna sylaba = jednej wartości ( jedno 

klaśnięcie).  

 



5. Jeśli chcesz się trochę pobawić z muzyką poproś rodziców o odtworzenie 

na kanale YouTube poniższego filmiku. Spróbuj obserwować to co dzieje 

się na ekranie i klaskać lub wykonać w inny wymyślony przez Ciebie 

sposób pojawiający się na nim rytm  Dobrej zabawy !!! 

 

https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=Wk43IDUQmTk&fbclid=IwAR1VLRVY

aNZak2nrSPKWxBgV3p5G3yRY2r6zYAwK2HNb2ypMPCf4Lo1UqXw&app=desktop 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qC3ZlV0ppAc 

Zadania pisemne wykonaj  samodzielnie  i przyślij mi zdjęcie wykonanych 

zadań do następnego poniedziałku  Podczas pracy dokładnie przeczytaj 

polecenia. Jeśli masz problem z odczytaniem poleceń poproś o pomoc 

rodziców lub rodzeństwo     POWODZENIA ! 

       

 


