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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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Piątek 
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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 

prześledź rozwój poszczególnych głosów 

pamiętaj o rytmie 

GOTOWA/GOTOWY? Po wyświetleniu ćwiczenia zatrzymaj pokaz 

zwróć uwagę na palcowanie 

wyprzedzaj wzrokiem w czasie gry 

nie graj za szybko 

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



Opracowanie	własne	na	
podstawie	F.	Beyer	– 
Vorschule	im	
Klavierspiel,	op.	101	 G.	Mania	-	Czytanie	a	vista	-	tygodniowy	zestaw	ćwiczeń	-	kl.	V/VI	(I	st.),	fortepian	dodatkowy	(II	st.)	-	tydzień	I	

J.S. Bach - II Suita angielska, Sarabanda
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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 (♩ = 60)  

pamiętaj o wartościach rytmicznych 

GOTOWA/GOTOWY? Po wyświetleniu ćwiczenia zatrzymaj pokaz 
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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 

zidentyfikuj i przeanalizuj miejsca trudne,  
miejsca szczególnego zagęszczenia 

zidentyfikuj – jeśli to możliwe – schematy, powtórzenia, miejsca podobne 

GOTOWA/GOTOWY? Po wyświetleniu ćwiczenia zatrzymaj pokaz,  
następnie wznów pokaz, by wyświetlić kolejne ćwiczenie 

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 (I: ♩ = 60, II: ♩ = 75)  



A.	Malawski	–	A	wczora	z	wieczora,	[w:]	J.	Hoffman,	A.	Rieger,	
Szkoła	czytania	nut	na	fortepian,	Wyd.	Czytelnik,	Kraóww	1953,	
s.	149	[za:]	G.	Mania,	Czytanie	a	vista	na	fortepianie	w	szkole	
muzycznej	I	stopnia,	[w:]	Konteksty	kultury,	konteksty	edukacji.	
Profesjonalne	kształcenie	i	upowszechnianie	muzyki,	red.	M.	
Gardoń-Preinl,	G.	Mania,	Zielona	Góra-Skarbona	2017,	s.	183	
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F.	Beyer	– Vorschule	im	
Klavierspiel,	op.	101	
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Sobota/Niedziela 
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wybierz własne 3-4 fragmenty 

pamiętaj, by nie były za długie (3 systemy maksymalnie)  
- nie czytaj długich fragmentów przez przerwy! 

nie sięgaj po fragmenty zbyt trudne 

możesz zajrzeć do swoich starych utworów,  
zbiorów nut, z których pochodzą, szkół pianistycznych 

pamiętaj, by dokonać ich analizy przed przystąpieniem do gry  
- nie kładź od razu rąk na klawiaturę 

nie poprawiaj się, nie przystawaj, wyprzedzaj wzrokiem  
– odpocznij dopiero po zakończeniu danego fragmentu 

Poświęć na ćwiczenie ok. 15 minut dziennie  
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Do zobaczenia ponownie 
w poniedziałek! 

mania.grzegorz@gmail.com 
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