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Czwartek 
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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 

pomyśl, którą ręką zagrasz poszczególne partie 

prześledź rozwój poszczególnych głosów,  
jak również relacje między nimi 

pamiętaj o rytmie 

GOTOWA/GOTOWY? Po wyświetleniu ćwiczenia zatrzymaj pokaz 

G.	Mania	-	Czytanie	a	vista	-	tygodniowy	
zestaw	ćwiczeń	-	kl.	I	(II	st.)	-	tydzień	V	



Opracowanie	własne	na	
podstawie	L.	Köchler	– 
Praktische	Klavier-Schule,	op.	
300,	z.	I,	s.	50	
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   Andantino   



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

zidentyfikuj tonację, sprawdź, czy nie ma znaków chromatycznych 

zidentyfikuj i przeanalizuj miejsca trudne,  
miejsca odbiegające od przyjętego schematu.  
Zdecyduj samodzielnie, czy zrealizujesz ozdobniki 

GOTOWA/GOTOWY? Po wyświetleniu ćwiczenia zatrzymaj pokaz 

przeanalizuj warstwę rytmiczną, wyobraź ją sobie,  
„wystukaj” całe ćwiczenie w wyobraźni 
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Przygotuj ćwiczenie tak, by się nie zatrzymywać! Nie poprawiaj się!  

zwróć uwagę na tempo. Nagranie, które zaraz usłyszysz,  
przygotowane jest w tempie ♩ = 100. Zanim zaczniesz grać,  

usłyszysz wystukany jeden pusty takt,  
a następnie rozpoczynający się akcentem kolejny takt,  

w którym na ostatnią miarę przypada Twój przedtakt  
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F.	Beyer	– Vorschule	im	
Klavierspiel,	op.	101	



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 

pamiętaj o artykulacji 
pamiętaj o dynamice 

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

♩ = 100	



Do jutra! 

mania.grzegorz@gmail.com 
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