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ćwicz codziennie 

przeznacz na ćwiczenie ok. 10-15 minut 

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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Wtorek 

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



przed graniem przeanalizuj całe ćwiczenie w głowie (nie 
dotykaj klawiatury, nie graj palcami „na sucho”!) 

zidentyfikuj tonację 

wyprzedzaj wzrokiem 

w tym ćwiczeniu podczas gry śledź rozwój poszczególnych linii,  
nie analizuj pojedynczych dźwięków 

pamiętaj o artykulacji 

GOTOWA/GOTOWY? Po wyświetleniu ćwiczenia zatrzymaj pokaz 
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pamiętajcie o logicznym palcowaniu 
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F.	Beyer	– Vorschule	im	
Klavierspiel,	op.	101	



graj partię lewej ręki jako jeden akord  
– powiąż pojedyncze nuty w jeden pion 

GOTOWA/GOTOWY? Po wyświetleniu ćwiczenia zatrzymaj pokaz 
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pamiętaj o stałym pulsie (♩ = 80,  
wykonaj akord w lewej na raz i trzymaj do końca taktu)  
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L.	Köchler	– Praktische	
Klavier-Schule,	op.	300,	
z.	I	



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 

GOTOWA/GOTOWY? Po wyświetleniu ćwiczenia zatrzymaj pokaz 

podczas analizy zwróć uwagę się nie tylko na same nuty,  
ale również ich wykonanie – wyobraź sobie,  

jak zagrałbyś dany fragment, pomyśl o palcowaniu 

przeanalizuj warstwę rytmiczną, wyobraź ją sobie, „wystukaj” w wyobraźni 
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sugerowane tempo (♩ = 85)  



L.	Köchler	– Praktische	
Klavier-Schule,	op.	300,	
z.	I	
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♩ = 85	



Do jutra! 

mania.grzegorz@gmail.com 
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