1 kwiecień 2020 r.
Klasa 3 cykl sześcioletni

Kształcenie słuchu
T: Gama d – moll dorycka.
Triada harmoniczna d- moll

Czytaj uważnie!
Witajcie Kochani,
Dzisiaj poznamy gamę d – moll dorycką i zbudujemy triadę harmoniczną d – moll.
Ale najpierw kilka pytań na karteczkę:
1)
2)
3)
4)

Jakie odmiany gamy d – moll poznaliśmy na poprzedniej lekcji?
Jakie znaki przykluczowe ma gama d – moll?
W którym miejscu na pięciolinii piszemy ten znak?
Który stopień podwyższamy w gamie harmonicznej?
Odpowiedzi prześlijcie mi WhatsApp.

Kto nie zna odpowiedzi na te pytania proszę zajrzeć do poprzedniej lekcji.
I jeszcze dwie zagadki.
Jaka to gama?

Jaka to gama?

Przepisz obie gamy do zeszytu, nazwij je i zaznacz półtony.
W jednej z nich jest ukryta 2< (sekunda zwiększona) zaznacz ją klamerką. Zaznacz też
stopień, który jest podwyższony.

A teraz przechodzimy do naszego tematu – gama d – moll dorycka

1. Napisz w zeszycie klucz wiolinowy i bemol b. Zapisz gamę od dźwięku d1 do d2.

Gama d – moll dorycka ma podwyższone stopnie VI i VII. Jakie to są dźwięki?
Pamiętaj o znaku przy kluczu.
Pomyśl w jaki sposób je podwyższysz?
Krzyżykiem? A może będziesz musiał użyć
kasownika? Napisz odpowiednie znaki
przed VI i VII stopniem gamy.
A teraz sprawdź swój zapis:

To jest gama d – moll dorycka
Zaśpiewaj kilka razy z nagraniem, solmizacją i literami. (zwróć uwagę na II tetrachord (brzmi durowo)
https://www.youtube.com/watch?v=kGHQDaDCBls

2. Triada harmoniczna d – moll – budujemy ją wykorzystując dźwięki gamy harmonicznej.
Przypomnij sobie na których stopniach gamy budujemy triadę.
Napisz gamę harmoniczną, zaznacz na niej T, S, D

T

S
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Przepisz dźwięki od których zbudujesz triadę i na każdym z nich zbuduj trójdźwięki.
Nazwij każdy z nich. Pamiętaj, że trójdźwięk toniczny i subdominantowy będą trójdźwiękami
molowymi, dominantowy będzie durowy. Prześlij mi zdjęcie twojej notatki z lekcji i triady
harmonicznej. Zbudowanie triady to praca domowa na ocenę.
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Życzę przyjemnej pracy i pozdrawiam
Materiały do rytmiki wysłałam w poniedziałek.

D

