
   PODRĘCZNIKI NA ROK SZKOLNY 2017/2018 : 

 

 
CYKL 6 LETNI: 
 

przedmiot: Kształcenie Słuchu, Rytmika, Audycje Muzyczne 

 

Klasa I : 

1)„Nasza muzyka 1” Lidia Florek, Ilona Tomera -Chmiel,Tatiana Stachak , 

wyd. Euterpe      www.euterpe.pl 

2) „Zeszyt ćwiczeń dla szkół muzycznych klasa 1” Małgorzata Chowaniec 

       www.nuty.pl 

3) Zeszyt do nut z szeroką  pięciolinią www.euterpe.pl 

 

Klasa II : 

1)„Nasza muzyka 2” Lidia Florek, Ilona Tomera -Chmiel,Tatiana Stachak , 

wyd. Euterpe     www.euterpe.pl 

 2) „Zeszyt ćwiczeń dla szkół muzycznych klasa 2” Małgorzata Chowaniec 

       www.nuty.pl 

3) Zeszyt do nut z szeroką  pięciolinią  ( może być zeszłoroczny!)www.euterpe.pl 

 

Klasa III: 

1)„Nasza muzyka 3” Lidia Florek, Ilona Tomera -Chmiel,Tatiana Stachak , 

wyd. Euterpe        www.euterpe.pl 

2)Zeszyt ćwiczeń dla szkół muzycznych klasa 3” Małgorzata Chowaniec 

       www .nuty.pl 

3) Zeszyt do nut z  pięciolinią (może być zeszłoroczny) 

  

 

Klasa IV: 

1)„Nasza muzyka 4” Lidia Florek, Ilona Tomera -Chmiel,Tatiana Stachak , 

wyd. Euterpe        www.euterpe.pl 

2)Zeszyt ćwiczeń dla szkół muzycznych klasa 4” Małgorzata Chowaniec 

       www .nuty.pl 

3) „ W krainie muzyki” Podręcznik Agnieszka Krainer -Bogdańska 

                      www.nuty.pl 

5) „Nowy solfeż „wyd.Euterpe  www.euterpe.pl 

4) Zeszyt do nut z  pięciolinią (może być zeszłoroczny) 
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CYKL 4 LETNI: 

Kształcenie Słuchu, Audycje Muzyczne 

 

Klasa I : 1)„Zeszyt ćwiczeń i definicji dla młodzieży kl.1 „ Anna Warmińska 

                     www.nuty.pl 

             2) „Dyktanda elementarne I, zeszyt ucznia „. M. Ćwiklińska,M.Rogozińska 

              3) „Nowy solfeż „wyd.Euterpe ; www.euterpe.pl 

              4)Zeszyt do nut. 

 

Klasa II: 1)„Zeszyt ćwiczeń i definicji dla młodzieży kl.2 „ Anna Warmińska 

                     www.nuty.pl „ 

                 2) „Dyktanda elementarne II, zeszyt ucznia „ M.Ćwiklińska,M.Rogozińska 

                3)„ W krainie muzyki” Podręcznik Agnieszka Krainer -Bogdańska 

                      www.nuty.pl 

                4)  „Nowy solfeż „wyd.Euterpe  www.euterpe.pl 

               5)Zeszyt do nut oraz zeszyt w kratkę(może być z zeszłego roku) 

 

Klasa III: 1)„ Zeszyt ćwiczeń i definicji dla młodzieży kl.3 „ Anna Warmińska 

                     www.nuty.pl „ 

                2) „Dyktanda elementarne III, zeszyt ucznia „M.Ćwiklińska,M.Rogozińska 

               3) „Dyktanda elementarne IV, zeszyt ucznia „M.Ćwiklińska,M.Rogozińska 

               4) „ W krainie muzyki” Podręcznik Agnieszka Krainer -Bogdańska 

                      www.nuty.pl 

                5) „Nowy solfeż „wyd.Euterpe  www.euterpe.pl 

                6) Zeszyt do nut oraz zeszyt w kratkę(może być z zeszłego roku) 

 

Klasa IV: 

                 1)„ Zeszyt ćwiczeń i definicji dla młodzieży kl.4„ Anna Warmińska 

                     www.nuty.pl „ 

                 2) „Dyktanda elementarne V, zeszyt ucznia „.MĆwiklińska,M.Rogozińska 

                3) „Dyktanda elementarneVI, zeszyt ucznia „.M.Ćwiklińska,M.Rogozińska 

                4) „ W krainie muzyki” Podręcznik Agnieszka Krainer -Bogdańska 

                      www.nuty.pl 

                 5) „Nowy solfeż „wyd.Euterpe  www.euterpe.pl 

                 6) Zeszyt do nut oraz zeszyt w kratkę(może być z zeszłego roku) 
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