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czytaj codziennie
opracuj własny zestaw zadań i swój harmonogram
pomyśl, zanim zaczniesz grać, nie graj od razu
nie ograniczaj czasu przeznaczonego na analizę zadania
(chyba że polecenie wyraźnie sugeruje inaczej)
skup się
podczas analizy zwróć uwagę się nie tylko na same nuty,
ale również ich wykonanie – wyobraź sobie,
jak zagrałbyś dany fragment, pomyśl o palcowaniu
podczas grania nie zatrzymuj i nie poprawiaj się
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za chwilę zobaczysz ćwiczenie, które rozpisano na czterech
pięcioliniach zamiast dwóch
przypatrz się uważnie, jak zmieniają się pięciolinie
wyprzedzaj wzrokiem w trakcie grania
zobacz, w których miejscach ręce grają razem

przeanalizuj dokładnie linię każdej ręki

GOTOWA/GOTOWY? Po wyświetleniu ćwiczenia zatrzymaj pokaz
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A. Różycki, Elementarna
szkoła ABC na
fortepian, op. 50, PWM
1956, s. 22
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Umiarkowanie, ♩ = 90

  

5


 



9





5

legato



 







      









      

   


 
 





 













    

 

 

                              


A. Różycki, Elementarna
szkoła ABC na
fortepian, op. 50, PWM
1956, s. 15

G. Mania - Czytanie a vista – zestaw
ćwiczeń nr 3 dla klasy III (I st.)
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A. Różycki, Elementarna
szkoła ABC na
fortepian, op. 50, PWM
1956, s. 14
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szkoła ABC na
fortepian, op. 50, PWM
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przed graniem popatrz na całą mapę, zobacz, jak układa się
ścieżka, ale dokładnie sprawdź jedynie dwie pierwsze nuty
podążaj za liniami
cały czas wyprzedzaj wzrokiem ścieżkę na mapie
pamiętaj o stałym pulsie (♩ = 50)

uważaj na zmiany kluczy!

GOTOWA/GOTOWY? Po wyświetleniu ćwiczenia zatrzymaj pokaz
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