
NAUCZANIE ZDALNE w PSM I st. w DYWITACH

PLAN PRACY NA OKRES 30.03 – 04.04.2020 r.

Życzymy Naszym Uczniom przede wszystkim ZDROWIA, 
a także rekordów w rozpoznawaniu zagadek muzycznych  !

Mamy nadzieję, że karty pracy nie będą dla Was tylko „robotą”, 
ale powodem do uśmiechu i radością z poznawania piękna muzyki! 

Obiecujemy, że o Was nie zapomnimy  !
Wasi Nauczyciele teorii

Imię i nazwisko 
nauczyciela

 

Erna Zawistowska

Adres mailowy
nauczyciela

Dla uczniów z Dywit: 
zawistowska.psmdywity@gmail.com
Dla uczniów z Dobrego Miasta: 
zawistowska.psmdobremiasto@gmail.com

Klasa (filia) Klasa IV a, IV b cyklu 6-letniego, Dywity oraz Dobre Miasto

Przedmiot Kształcenie słuchu. Wysłać na maila jedno zadanie (pkt 2 – zad. nr 5) (do dnia 
06.04.2020 włącznie) 

Zakres materiału 
z podziałem 
na tygodnie

30.03 – 04.04

1. Odpowiedzi na zadanie nr 2 z dnia 25-28.03:

*odpowiedzi: brzmienie trytonów (przydatne do śpiewania lub 
grania):
https://1drv.ms/v/s!Al22o0baIm6VghMT5aMudNkVDAxV?
e=2WWI2j

2. Pobierz pod poniższym linkiem kartę pracy oraz zadania 
słuchowe. Masz cały tydzień na rozwiązanie karty pracy. Zadania 
możesz słuchać tyle razy, ile potrzebujesz. 

https://1drv.ms/u/s!Al22o0baIm6VgX-IyfZMLTW4NhTv?
e=dR5JFI

Wyślij na maila odpowiedź na zadanie nr 5. (Ułóż takty w 
odpowiedniej kolejności). 

Pamiętaj, że na wykonanie zadań masz 7 dni! Powodzenia! :-)
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Klasa (filia) Klasa IV a, IV b  cyklu 6-letniego, Dywity oraz Dobre Miasto

Przedmiot Audycje muzyczne. Wysłać dwa zadania (Pkt 2 – zad.A, pkt.3 – zad.B)
-do dnia 06.04.2020 włącznie

Zakres materiału 
z podziałem 
na tygodnie

30.03 – 04.04
1. ODPOWIEDZI – karta pracy „AKORDEON”:
https://1drv.ms/b/s!Al22o0baIm6VggupUxWrhUci9ayH?
e=mWNsrZ

2. Zadanie A: Pobierz pod poniższym linkiem kartę pracy i spróbuj 
samodzielnie ją uzupełnić. Jeśli będziesz miał/a problem z jakimś 
zadaniem, zajrzyj do swoich kart pracy lub podręcznika

https://1drv.ms/b/s!Al22o0baIm6Vggq3VTOE-Nfr9dDg?e=mg0iXI

3. Zadanie B – rozpoznaj instrumenty oraz zespół (link poniżej)
https://learningapps.org/watch?v=ptgtiqvi320

Wyślij na maila kartę pracy z zadania A oraz zdjęcie 
wykonanego zadania B

Pamiętaj, że na wykonanie zadań masz 7 dni! Powodzenia! :-)

Klasa (filia) Klasa I A cyklu 4-letniego, Dobre Miasto

Przedmiot Kształcenie słuchu. Wysłać na maila dwa zadania: (pkt 5 – zad.6/21 str., pkt 6- 
zad.7/21 str.) - do dnia 06.04.2020 włącznie

Zakres materiału 
z podziałem 
na tygodnie

30.03 – 04.04
1. Odpowiedzi do zadania 1/str. 19 (Nasza Muzyka 2):
T T S S D D T T

2. Odpowiedzi do zadania w zeszycie (1b z poprzedniej tabeli):

3. Wykonaj zadanie zamieszczone w poniższym linku:
https://learningapps.org/view8361054

4. Podręcznik Nasza Muzyka 2 -  zaśpiewaj ćwiczenie 5A/ str. 21 
(graj również na instrumencie). Podpisz trójdźwięki triady („T”- 
Tonika, „S”- Subdominanta, „D” - Dominanta)

5. Podręcznik Nasza Muzyka 2 – Wykonaj Zad. 6/str. 21
Nagranie do zadania znajdziesz pod linkiem:
https://1drv.ms/u/s!Al22o0baIm6Vgg5AU07YH2w6Mv2i?
e=hAqagw
Słuchaj max 6 razy, wyślij zdjęcie z rozwiązaniem na maila.
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6. Podręcznik Nasza Muzyka 2 – Wykonaj Zad. 7/str.21
Nagranie do zadania znajdziesz pod linkiem:
https://1drv.ms/u/s!Al22o0baIm6Vgg_z19u6jfgS_aAg?e=gybzT9

Słuchaj max 8 razy. wyślij zdjęcie z rozwiązaniem na maila.

Pamiętaj, że na wykonanie zadań masz 7 dni! Powodzenia! :-)

Klasa (filia) Klasa III A cyklu 4-letniego, Dywity

Przedmiot Kształcenie słuchu. Wysłać na maila jedno zadanie (pkt 2 – zad. nr 5) 
-do dnia 06.04.2020 włącznie

Zakres materiału 
z podziałem 
na tygodnie

30.03 – 04.04
1. Odpowiedzi do zadanie nr 2 z dnia 25-28.03:

*odpowiedzi: brzmienie trytonów (przydatne do śpiewania lub 
grania):
https://1drv.ms/v/s!Al22o0baIm6VghMT5aMudNkVDAxV?
e=2WWI2j

2. Pobierz pod linkiem podanym niżej kartę pracy oraz zadania 
słuchowe. Masz cały tydzień na rozwiązanie karty pracy. Zadania 
możesz słuchać tyle razy, ile potrzebujesz. 

https://1drv.ms/u/s!Al22o0baIm6VgX-IyfZMLTW4NhTv?
e=dR5JFI

Wyślij na maila odpowiedź na zadanie nr 5. (Ułóż takty w 
odpowiedniej kolejności). Odpowiedzi na pozostałe zadania 
podam w następny poniedziałek.

Pamiętaj, że na wykonanie zadań masz 7 dni! Powodzenia! :-)

Klasa (filia) Klasa III A cyklu 4-letniego, Dywity

Przedmiot Audycje muzyczne. 

Zakres materiału 
z podziałem 
na tygodnie

30.03 – 04.04 1. Odpowiedzi do karty pracy „INSTRUMENTALNE FORMY 
CYKLICZNE”:
https://1drv.ms/u/s!Al22o0baIm6VghF8Y_6ISVF7iSnm?e=idnlvq

2. Przeczytaj informacje o :
• symfonii: https://1drv.ms/u/s!

Al22o0baIm6Vghbaa9QB4rLLf6SF?e=yrQBLG
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• koncercie solowym: https://1drv.ms/u/s!
Al22o0baIm6VghchXvdDgjQ81bBm?e=NXgS5u

3. Obejrzyj filmy:
• symfonia: https://www.youtube.com/watch?

v=23SmLjxZKTY 
• koncert: https://www.youtube.com/watch?

v=IrC9bnEjpPI&t=1s 

Pamiętaj, że na wykonanie zadań masz 7 dni! Powodzenia!

Klasa (filia) Klasa IV A cyklu 4-letniego, Dywity

Przedmiot Kształcenie słuchu. Wysłać na maila dwa zadania (pkt 4 oraz pkt 5) oraz dla 
chętnych: WYNIKI POPRZEDNICH ZADAŃ
-do dnia 06.04.2020 włącznie

Zakres materiału 
z podziałem 
na tygodnie

30.03 – 04.04 1. Odpowiedzi do poprzedniej lekcji:
• D7 z rozwiązaniem: 

https://drive.google.com/file/d/1OZyqwgvTaJ9S_TRIyoHK
l4iMQH0jZo2B/view?usp=sharing – 1 pkt za zbudowanie, 
1 pkt za rozwiązanie – razem 16 pkt

• Test 1 (dyktando, gamy):
https://1drv.ms/u/s!Al22o0baIm6VgiM93ngXwr3Jp57P?
e=HWOCZJ

Uwaga! Dla chętnych: Sprawdź uważnie swoje prace, podlicz 
punkty i ogólny wynik wyślij na maila: 
zawistowska.psmdywity@gmail.com

2. Zaśpiewaj raz jeszcze gamę A-dur oraz triadę harmoniczną w 
gamie A-dur

3. Wykonaj zadanie pod linkiem: 
https://www.minstructor.pl/embed/4853986946449408?
fbclid=IwAR1OIHb0MIH96b09sDJXhuNkM7j0uR-
tllh6I6xVywZZmocQNlswDxRBgW4 

4. Wykonaj zadanie pod linkiem:
https://www.ekreda.pl/embed/5485344735625216?
fbclid=IwAR1uJkics3eXG8SCve020sdz9eRyp8qXHHcNB7NysGj
q7OjPypNfAX-QSxw , wyślij screen ostatniego slajdu na maila

5. Wykonaj zadanie pod linkiem:
https://learningapps.org/watch?
v=pssoh8daj20&fbclid=IwAR3zbTitJNwxPPB4xS3j8R6-
RRUwkvjPtK18Jz78U7MuGzIqBJHo00RGCsw, wyślij screen 
ostatniego slajdu na maila

Pamiętaj, że na wykonanie zadań masz 7 dni! Powodzenia!

Klasa (filia) Klasa IV A cyklu 4-letniego, Dywity

Przedmiot Audycje muzyczne. Dla chętnych na dodatkową ocenę: wyślij odpowiedzi do 
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pkt 3. 
Zakres materiału 
z podziałem 
na tygodnie

30.03 – 04.04 1. Ponaglam: Odpowiedzi na zadanie z dnia 25-28.03.2020 
nwysyłamy mailem.

2. Obejrzyj II część baroku oraz wykonaj dodatkowe zadania na 
platformie learningapps. Wszystko umieszczone jest pod linkiem:
https://learningapps.org/watch?v=phjk32zyk20

3. W czasie oglądania filmu oraz wykonywania zadań, uzupełniaj 
kartę pracy, którą znajdziesz tutaj: 
https://1drv.ms/b/s!Al22o0baIm6VgiSjaNz7GvfWPTNU?e=StytRf

4. Zadanie dla chętnych – na dodatkową ocenę:
https://learningapps.org/view4356241?
&fbclid=IwAR0WlR_L7VL7_SpAF-
WucBncLN0ZlX1msVSXYD-sEWwcKcnOExknqNClx8k

 (Wyślij screen’a z odpowiedziami do pkt 3 na mój adres 
mailowy).

Pracuj uczciwie! Pamiętaj, że robisz to dla siebie! :-)
Na rozwiązanie zadań masz 7 dni!

Powodzenia! :-)

Klasa (filia) Fakultet dla dyplomantów,
kl.IV/cykl 4-letni, kl. VI/ cykl 6-letni Dywity

Przedmiot Kształcenie słuchu i audycje muzyczne
Do wysłania na maila: wyniki poprzedniej pracy (z dnia 25-28.03.2020)

Zakres materiału 
z podziałem 
na tygodnie

30.03 – 04.04 1. Odpowiedzi na poprzednie zadania:
https://1drv.ms/u/s!Al22o0baIm6VghntQ-MaJixxaZ70?e=dHfNjp

Uwaga! Sprawdź uważnie swoją pracę, podlicz punkty i ogólny 
wynik wyślij na maila: zawistowska.psmdywity@gmail.com
(dotyczy również uczniów p. Szymona Górzyńskiego!!)

2. Wydrukuj kartę pracy oraz wykonaj zadania umieszczone pod 
linkiem:
https://1drv.ms/u/s!Al22o0baIm6VgiEL1UaLi4bkr08B?e=RnvZ1N

Pracuj uczciwie! Pamiętaj, robisz to dla siebie!! Odpowiedzi do 
własnej weryfikacji pojawią się w następnym tygodniu.
Masz 7 dni na rozwiązanie zadań.

Powodzenia! :-)
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