PAŃSTWOWA

SZKOŁA

MUZYCZNA

I i II stopnia w Suwałkach

Sekcja Teorii
V Makroregionalny TURNIEJ SOLFEŻOWY
dla uczniów klas III szkół muzycznych I stopnia
Turniej odbędzie się 23 maja 2011 r. w sali koncertowej PSM I i II stopnia
Suwałkach ul. Noniewicza 91, o godz. 12.00

w

Zadania do wykonania:
Turniej składać się będzie z 5 bloków tematycznych:
1. Interwały
2. Gamy
3. Trójdźwięki
4. Rytm
5. Melodia
Ad.1
- łączenie w pary dźwięków tworzących interwal z odpowiadającym mu oznaczeniem.
- kolorowanka interwałowa / wyszukiwanie jednej, określonej przez jury odległości/
-rozpoznanie interwału rozpoczynającego melodię
Ad.2
- rozpoznawanie gam durowych granych od c, cis do dwóch znaków przykluczowych w górę
- łączenie w pary : gamy już zapisanej z określeniem jej trybu i odmiany
- triada harmoniczna w gamach do dwóch znaków dur i moll harmonicznej
- na jakiej gamie oparta jest melodia /ćw. słuchowe/
Ad.3
- rozpoznawanie i ułożenie w odpowiedniej kolejności trójdźwięków
/
+, o, >, < /
- wyszukanie trójdźwięku w melodii / podany zapis , melodia zagrana, uczniowie otaczają
właściwy fragment/
Ad.4
- ułożenie w odpowiedniej kolejności grup rytmicznych / metrum 4/4
- uzupełnienie grup rytmicznych / metrum 6/8
- korekta błędów
Ad.5
- ułożenie w odpowiedniej kolejności taktów melodii
- korekta błędów w melodii
- uzupełnienie brakujących taktów melodii
W konkursie uczestniczy zespół składający się z 3 osób . Zadania konkursowe rozwiązują
razem.
Forma Turnieju , czyli rywalizacji zespołowej sprawia, iż uczestnicy podchodzą do konkursu
bez stresu , współpracują, doskonale się integrują. Zadania konkursowe realizuje tez
zebrana na widowni publiczność, która dostaje karty pracy do wypełnienia z treścią taką
samą jak zadania uczestników Turnieju .
Wszyscy uczestnicy i nauczyciele przygotowujący otrzymują dyplomy. pamiątki.
Nad całością konkursu będzie czuwało jury powołane przez organizatorów.
Wpisowe konkursu wynosi 30 zł od osoby i nie podlega zwrotowi. Wpłata z dopiskiem
„Turniej Solfeżowy” należy dokonywać na konto do 20 maja.
NBP OO Białystok 76 1010 1049 0000 9713 9120 0000
Zgłoszenie powinno zawierać:
- imię i nazwisko ucznia, klasa/dział
- imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego, pełna nazwa szkoły
- telefon kontaktowy

Zgłoszenia przyjmowane są do 20 maja 2011 r.
Zapraszamy do udziału
Kierownik Sekcji Teorii mgr Beata Maria Michniewicz
Tel. 500-139-664

