
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

Joanna Włodarczyk

Adres 
mailowy
nauczyciela

joannawlodarczyk08@gmail.com

Klasa (filia) Klasa I a   filia w Olsztynku i Dobrym Mieście

Przedmiot Kształcenie słuchu i Rytmika

Zakres 
materiału 
z podziałem 
na tygodnie

30.03 – 
04.04

Kształcenie słuchu:
Utrwalenie poznanych dźwięków.

1. Wejdź na stronę http://dur-moll.pl/nuta.htm i ćwicz rozpoznawanie 
dźwięków w kluczu wiolinowym „Jaka to nuta?”. Zrób 10 
przykładów.

2. Dopasuj melodie do obrazków. Zaśpiewaj te melodie solmizacją:
https://learningapps.org/display?v=p44vzmjg220
Pamiętaj o zalogowaniu się na swoje konto przed wykonaniem 
zadania.

Rytmika:
Utrwalanie poznanych wartości i grup rytmicznych.

1. Ćwicz wykonywanie i nazywanie poznanych grup i wartości 
rytmicznych z filmikiem:
https://www.youtube.com/watch?v=ZlbMyfCPOc0&f 
bclid=IwAR0Wga46dflTW2aqPcayGP23nyw7nk 
IwNKqYg_Fa26QGWxiiBm6ABIecxy0

2. Zapisz w zeszycie dwutaktowy rytm w metrum      :
https://1drv.ms/u/s!Ar_yxc377sAvf85_KclBsDW82gU?e=3nTjXN

https://1drv.ms/u/s!Ar_yxc377sAvf85_KclBsDW82gU?e=3nTjXN
https://www.youtube.com/watch?v=ZlbMyfCPOc0&f%20bclid=IwAR0Wga46dflTW2aqPcayGP23nyw7nk%20IwNKqYg_Fa26QGWxiiBm6ABIecxy0
https://www.youtube.com/watch?v=ZlbMyfCPOc0&f%20bclid=IwAR0Wga46dflTW2aqPcayGP23nyw7nk%20IwNKqYg_Fa26QGWxiiBm6ABIecxy0
https://www.youtube.com/watch?v=ZlbMyfCPOc0&f%20bclid=IwAR0Wga46dflTW2aqPcayGP23nyw7nk%20IwNKqYg_Fa26QGWxiiBm6ABIecxy0
https://learningapps.org/display?v=p44vzmjg220
http://dur-moll.pl/nuta.htm


Klasa (filia) Klasa II a i II b  filia w Olsztynku i Dobrym Mieście

Przedmiot Kształcenie słuchu i Rytmika

Zakres 
materiału 
z podziałem 
na tygodnie

30.03 – 
04.04

Kształcenie słuchu:
1. Ćwicz nazywanie dźwięków w poznanych oktawach:

https://www.minstructor.pl/embed/5514964897890304?fbc 
lid=IwAR1gz9AuZHFsjM8J8WMbVJ7gYCmGbmv_zv 
YJ1VyLhJoDeGh5dvUHcBXMbH4

2. Zapisz w zeszycie cztery usłyszane interwały:
https://1drv.ms/u/s!Ar_yxc377sAvgQD9sVvT0rdJu6C3?e=XfnIir

3. Zapisz w zeszycie pięć usłyszanych trójdźwięków:
https://1drv.ms/u/s!Ar_yxc377sAvgQHaWmcc_Ikzvc3R?e=Hk0cxb

Rytmika: 
1. Ćwicz poznane grupy rytmiczne z aplikacją:

https://learningapps.org/display?v=priues04n20
Pamiętaj o zalogowaniu się na swoje konto przed wykonaniem 
zadania.

Klasa (filia) Klasa III a   filia w Olsztynku i Dobrym Mieście

Przedmiot Kształcenie słuchu i Rytmika

Zakres 
materiału 
z podziałem 
na tygodnie

30.03 – 
04.04

Kształcenie słuchu:
1. Zapisz w zeszycie cztery usłyszane interwały:

https://1drv.ms/u/s!Ar_yxc377sAvgQL8cmt6mJFa8NA1?e=DeHL54

2. Zapisz w zeszycie usłyszane trójdźwięki. Uwaga! Jeden                       
z trójdźwięków nie będzie ani molowy, ani durowy. Gdy go usłyszysz 
zapisz znak zapytania:
https://1drv.ms/u/s!Ar_yxc377sAvgQPpYIu-qeRQ1W5b?e=AgC0aK

3. Wykonaj ćwiczenie – dyktando układanka:
https://www.minstructor.pl/embed/6244794899628032?fbclid= 
IwAR3yVveKG1E4AhTOCjkrA37CucD-
WIx2RkDCEFQgS2wKcWLukGPL2YQWZfM

Rytmika: 
1. Ćwicz poznane grupy rytmiczne w metrum ćwierćnutowym                 

i ósemkowym przy pomocy aplikacji:
https://learningapps.org/display?v=p00j1ybva20
Pamiętaj o zalogowaniu się na swoje konto przed wykonaniem 
zadania.

https://learningapps.org/display?v=p00j1ybva20
https://www.minstructor.pl/embed/6244794899628032?fbclid=%20IwAR3yVveKG1E4AhTOCjkrA37CucD-WIx2RkDCEFQgS2wKcWLukGPL2YQWZfM
https://www.minstructor.pl/embed/6244794899628032?fbclid=%20IwAR3yVveKG1E4AhTOCjkrA37CucD-WIx2RkDCEFQgS2wKcWLukGPL2YQWZfM
https://www.minstructor.pl/embed/6244794899628032?fbclid=%20IwAR3yVveKG1E4AhTOCjkrA37CucD-WIx2RkDCEFQgS2wKcWLukGPL2YQWZfM
https://1drv.ms/u/s!Ar_yxc377sAvgQPpYIu-qeRQ1W5b?e=AgC0aK
https://1drv.ms/u/s!Ar_yxc377sAvgQL8cmt6mJFa8NA1?e=DeHL54
https://learningapps.org/display?v=priues04n20
https://1drv.ms/u/s!Ar_yxc377sAvgQHaWmcc_Ikzvc3R?e=Hk0cxb
https://1drv.ms/u/s!Ar_yxc377sAvgQD9sVvT0rdJu6C3?e=XfnIir
https://www.minstructor.pl/embed/5514964897890304?fbc%20lid=IwAR1gz9AuZHFsjM8J8WMbVJ7gYCmGbmv_zv%20YJ1VyLhJoDeGh5dvUHcBXMbH4
https://www.minstructor.pl/embed/5514964897890304?fbc%20lid=IwAR1gz9AuZHFsjM8J8WMbVJ7gYCmGbmv_zv%20YJ1VyLhJoDeGh5dvUHcBXMbH4
https://www.minstructor.pl/embed/5514964897890304?fbc%20lid=IwAR1gz9AuZHFsjM8J8WMbVJ7gYCmGbmv_zv%20YJ1VyLhJoDeGh5dvUHcBXMbH4


Klasa (filia) Klasa IV a   filia w Olsztynku

Przedmiot Kształcenie słuchu

Zakres 
materiału 
z podziałem 
na tygodnie

30.03 – 
04.04

1. Ćwicz rozpoznawanie interwałów w zapisie nutowym przy pomocy 
aplikacji:
https://learningapps.org/display?v=paj0zngcc20
Pamiętaj o zalogowaniu się na swoje konto przed wykonaniem 
zadania.

2. Ćwicz poznane gamy przy pomocy aplikacji:
https://learningapps.org/display?v=pc1iqo1yc20
Pamiętaj o zalogowaniu się na swoje konto przed wykonaniem 
zadania.

3. Posłuchaj 10-ciu interwałów i 10-ciu trójdźwięków na stronie dur-
moll.pl, zapisz je w zeszycie. 

4. Wykonaj ćwiczenie – dyktando układanka:
https://learningapps.org/display?v=pe5vv4x0k20
Pamiętaj o zalogowaniu się na swoje konto przed wykonaniem 
zadania.

https://learningapps.org/display?v=pe5vv4x0k20
https://learningapps.org/display?v=pc1iqo1yc20
https://learningapps.org/display?v=paj0zngcc20

