
Karta pracy  (робоча картка) 
 
Imię i nazwisko (ім'я та прізвище) 
Przedmiot: Muzyka 
Klasa/ Клас:…..   
Polecenie (Команда ) 
Podpowiedź/Підказка  
 

 
 
Do (до) - c1   re(ре)-d1   mi(мі)-e1 fa(фа) -f1    sol(соль)-g1    la(ля)-a1   si(сі)-h1   do(до)-c2 
 
Zadanie 1/  
Podpisz literowo i solmizacyjnie nazwy dźwięków na pięciolinii. 
Завдання 1/ 
Підпишіть назви звуків буквами і  сольмізацією в нотному стані.  
 

 
 
Zadanie 2/  
Zagraj utwór na dzwonkach chromatycznych. 
Вправа 2/ 
Зіграйте пісню на ксилофоні.  
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