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Środa

G. Mania - Czytanie a vista - tygodniowy zestaw ćwiczeń - kl. V/VI (I st.), fortepian dodatkowy (II st.) - tydzień IV

przed graniem spójrz całościowo na ćwiczenie, zobacz
krótko, jakie są przerwy między taktami lub wartościami.
Analizą obejmij jedynie trzy pierwsze takty
zidentyfikuj tonację, zobacz, czy nie ma znaków chromatycznych
grając, cały czas wyprzedzaj wzrokiem
pamiętaj o stałym pulsie (♩ = 75)
pamiętaj o wartościach rytmicznych
GOTOWA/GOTOWY? Po wyświetleniu ćwiczenia zatrzymaj pokaz
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Opracowanie własne na podstawie F. Beyer
op. 101





 






 
























G. Mania - Czytanie a vista - tygodniowy zestaw ćwiczeń - kl. V/VI (I st.), fortepian
dodatkowy (II st.) - tydzień IV

przed graniem przeanalizuj całe ćwiczenie w głowie (nie
dotykaj klawiatury, nie graj palcami „na sucho”!)
zidentyfikuj tonację
to tradycyjny tekst, ale zapisany na czterech pięcioliniach.
Zwróć uwagę, gdzie pojawiają się zmiany w układzie pięciolinii
i gdzie pojawiają się zmiany klucza
pamiętaj o rytmie

prześledź rozwój poszczególnych głosów/rąk,
zastanów się, którą ręką zagrasz
zwróć uwagę na palcowanie

wyprzedzaj wzrokiem w czasie gry
nie graj za szybko
GOTOWA/GOTOWY? Po wyświetleniu ćwiczenia zatrzymaj pokaz
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Opracowanie własne na
podstawie J. Garścia, Abecadło
na fortepian, Wyd. PWM 2010,
s. 84 („Wróbelki”)
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G. Mania - Czytanie a vista - tygodniowy zestaw ćwiczeń - kl. V/VI (I st.), fortepian dodatkowy (II st.) - tydzień IV

przed graniem przeanalizuj całe ćwiczenie w głowie (nie
dotykaj klawiatury, nie graj palcami „na sucho”!)
zidentyfikuj tonację, weź pod uwagę znaki przykluczowe,
spójrz, czy nie ma znaków przygodnych
zidentyfikuj i przeanalizuj miejsca trudne,
miejsca szczególnego zagęszczenia
zidentyfikuj – jeśli to możliwe – schematy, powtórzenia, miejsca podobne
przeanalizuj warstwę rytmiczną, wyobraź ją sobie, „wystukaj” w wyobraźni
podczas analizy zwróć uwagę się nie tylko na same nuty,
ale również ich wykonanie – wyobraź sobie,
jak zagrałbyś dany fragment, pomyśl o palcowaniu
sugerowane tempo (♩ = 65)
GOTOWA/GOTOWY? Po wyświetleniu ćwiczenia zatrzymaj pokaz
G. Mania - Czytanie a vista - tygodniowy zestaw ćwiczeń - kl. V/VI (I st.), fortepian dodatkowy (II st.) - tydzień IV

♩ = 65

L. Köchler – Praktische
Klavier-Schule, op. 300,
z. I
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