
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

Małgorzata Książek

Adres 
mailowy
nauczyciela

gsantor@wp.pl

Klasa (filia) I C4 Filia w Olsztynku

Przedmiot Kształcenie słuchu

Zakres 
materiału 
z podziałem 
na tygodnie

30.03 
– 
04.04

1. Zaśpiewaj gamę C-dur i triadę harmoniczną.
2. Wykonaj ćwiczenia, które znajduje się w podanym poniżej linku:

            https://learningapps.org/display?v=pidbm1vr520
https://learningapps.org/display?v=p07fg44fa20
https://learningapps.org/8361054 

3. Zaśpiewaj piosenkę „Pani Triada” (strona 20, podręcznik Nasza Muzyka 2), 
razem z nagraniem:

4.

Zaklaszcz rytm, razem z nagraniem:
https://www.youtube.com/watch?v=Wk43IDUQmTk

Klasa (filia) II C4 Filia w Olsztynku

Przedmiot Kształcenie słuchu

Zakres 
materiału 
z podziałem 
na tygodnie

30.03 
– 
04.04

1. Zaśpiewaj gamę G-dur (strona 31, podręcznik Nasza Muzyka 2) oraz triadę 
harmoniczną (strona 33, podręcznik Nasza Muzyka 2).

2. Wykonaj ćwiczenie, które znajduje się w podanym poniżej linku:
https://learningapps.org/8569682

3. Ułóż dyktando melodyczne:
https://www.minstructor.pl/embed/6244794899628032

4. Wykonaj ćwiczenie rytmiczne, które znajduje się w podanym poniżej linku:

5. Wejdź na stronę internetową www.dur-moll.pl

wKwVGvw7QATc-kYQoTBHb5lw8fFW5ax8D0

https://onedrive.live.com/?authkey=%21ANXyW%5Fnsvm
%5FACXQ&cid=956E22DA46A3B65D&id=956E22DA46A3B65
D%21199&parId=root&o=OneUp

./www.dur-moll.pl%20
https://learningapps.org/display?v=priues04n20&fbclid=IwAR0LSzq7TSL51rTX6h6inRBSBwKwVGvw7QATc-kYQoTBHb5lw8fFW5ax8D0
https://www.minstructor.pl/embed/6244794899628032
https://learningapps.org/8569682
https://www.youtube.com/watch?v=Wk43IDUQmTk
https://onedrive.live.com/?authkey=!ANXyW_nsvm_ACXQ&cid=956E22DA46A3B65D&id=956E22DA46A3B65D!199&parId=root&o=OneUp
https://onedrive.live.com/?authkey=!ANXyW_nsvm_ACXQ&cid=956E22DA46A3B65D&id=956E22DA46A3B65D!199&parId=root&o=OneUp
https://onedrive.live.com/?authkey=!ANXyW_nsvm_ACXQ&cid=956E22DA46A3B65D&id=956E22DA46A3B65D!199&parId=root&o=OneUp
https://learningapps.org/8361054
https://learningapps.org/display?v=p07fg44fa20
https://learningapps.org/display?v=pidbm1vr520
mailto:gsantor@wp.pl


Wykonaj następujące zadania, ich wyniki zapisz w zeszycie: 
- Ćwicz rozpoznawanie interwałów, 10 przykładów (od prymy do oktawy)- 
zakładka „Interwały” 
- Ćwicz rozpoznawanie trójdźwięków bez przewrotów, 10 przykładów (dur, 
moll, zm, zw)- zakładka „Trójdźwięki w postaci zasadniczej”

Klasa (filia) II C4

Przedmiot Audycje muzyczne

Zakres 
materiału 
z podziałem 
na tygodnie

30.03 
– 
04.04

1. Po krótce zapoznaj się z wiadomościami o instrumentach perkusyjnych, w tym 
celu otwórz książkę (W krainie muzyki) na stronie 120.

2. Obejrzyj filmy o instrumentach perkusyjnych:
https://www.youtube.com/watch?v=ON28ryxzaEg
https://www.youtube.com/watch?v=DLXF_HcdeWY
https://www.youtube.com/watch?v=isF1KSklmuU

3. W zeszycie ułóż krzyżówkę z wiadomości o instrumentach perkusyjnych, tak 
aby hasłem była „CZELESTA”
Obejrzyj nagranie czeleście:
https://www.youtube.com/watch?v=oYamxCegYl0

Klasa (filia) III C4 Filia w Olsztynku

Przedmiot Kształcenie słuchu

Zakres 
materiału 
z podziałem 
na tygodnie

30.03 
– 
04.04

1. Przypomnij sobie nazwy dźwięków z krzyżykami i bemolami.
2. Wykonaj zadania:

https://learningapps.org/8572299
https://www.minstructor.pl/embed/5514964897890304

3. Utrwal rytm z zadania 20 ze strony 29 (Nasza Muzyka 4). Wykonaj osobno 
rytm dla prawej ręki i osobno dla lewej. Następnie połącz obie ręce.

4. Wejdź na stronę internetową www.dur-moll.pl
Wykonaj następujące zadania, ich wyniki zapisz w zeszycie: 
- Ćwicz nazwy dźwięków w kluczu wiolinowym i basowym, 10 przykładów- 
zakładka „Jaka to nuta?”. Zapisz dźwięki w zeszycie i podpisz je.
- Ćwicz rozpoznawanie interwałów, 10 przykładów (od prymy do oktawy)- 
zakładka „Interwały” 

Klasa (filia) III C4 Filia w Olsztynku

Przedmiot Audycje muzyczne

Zakres 
materiału 
z podziałem 
na tygodnie

30.03 
– 
04.04

1. Powtórz wiadomości o wariacjach. W tym celu otwórz książkę (W krainie 
muzyki) na stronie 53.

2. Wysłuchaj Wariacji „Ah vous dirai-je, Maman” Wolfganga Amadeusza 
Mozarta. 
https://www.youtube.com/watch?v=xyhxeo6zLAM

3. W zeszycie napisz jaki tytuł nosi popularna piosenka o tej melodii. Po 
wysłuchaniu wybierz dowolne 3 wariacje, które spodobały Ci się najbardziej, 
napisz ich numery i jakie elementy uległy zmianie (tonacja/ tempo/ 
artykulacja/ dynamika/ rejestr/ faktura akompaniamentu  itp.)

Klasa (filia) IV C4

https://www.youtube.com/watch?v=xyhxeo6zLAM
./www.dur-moll.pl%20
https://www.minstructor.pl/embed/5514964897890304
https://learningapps.org/8572299
https://www.youtube.com/watch?v=oYamxCegYl0
https://www.youtube.com/watch?v=isF1KSklmuU
https://www.youtube.com/watch?v=DLXF_HcdeWY
https://www.youtube.com/watch?v=ON28ryxzaEg


Przedmiot Kształcenie słuchu

Zakres 
materiału 
z podziałem 
na tygodnie

30.03 
– 
04.04

1. Zaśpiewaj gamę A-dur oraz triadę harmoniczną (strona 72, podręcznik Nasza 
Muzyka 4).

2. Wykonaj ćwiczenie, które znajduje się w podanym niżej linku:
https://www.minstructor.pl/embed/4853986946449408

3. Ułóż dyktando melodyczne, które znajduje się w podanym niżej linku:
https://www.ekreda.pl/embed/5485344735625216

4. Utrwal ćwiczenie 11 ze strony 74 (Nasza Muzyka 4).
5. Wejdź na stronę internetową www.dur-moll.pl

Wykonaj następujące zadania, ich wyniki zapisz w zeszycie:
- Ćwicz nazwy dźwięków w kluczu wiolinowym i basowym, 10 przykładów- 
zakładka „Jaka to nuta?”. Zapisz dźwięki w zeszycie i podpisz je.
- Ćwicz rozpoznawanie D7, 10 przykładów – zakładka „Dominanty septymowe
z przewrotami”

Klasa (filia) IV C4 Filia w Olsztynku

Przedmiot Audycje muzyczne

Zakres 
materiału 
z podziałem 
na tygodnie

30.03 
– 
04.04

1. Utrwal wiadomości o Fryderyku Chopinie, w tym celu obejrzyj filmy:
https://www.youtube.com/watch?v=fPNsyJN_Dsk
https://www.youtube.com/watch?v=P145ULbuzLw

2. Posłuchaj:
https://www.youtube.com/watch?v=Z6Q3eBjNW_8
Po wysłuchaniu, w zeszycie zapisz metrum (parzyste/nieparzyste), tempo, 
tonację (dur/moll), jaki rodzaj artykulacji występuje w prezentowanym 
utworze.

Klasa (filia) IV C6 Filia w Olsztynku

Przedmiot Audycje muzyczne

Zakres 
materiału 
z podziałem 
na tygodnie

30.03 
– 
04.04

1. Utrwal informacje o instrumentach perkusyjnych.
2. Obejrzyj filmy:

https://www.youtube.com/watch?v=R8_GAMDePkI
https://www.youtube.com/watch?v=ix-QW-BShPY&list=PL9kl-
tfJAjAWhqX7vZPoiK7ZXu98lT-Md&index=1
Na jakich instrumentach w drugim filmie zagrał Christoph Sietzen? 
Odpowiedź napisz w zeszycie.

3. Stwórz własnoręcznie instrument perkusyjny np. marakasy, klawesy itp.

https://www.youtube.com/watch?v=ix-QW-BShPY&list=PL9kl-tfJAjAWhqX7vZPoiK7ZXu98lT-Md&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=ix-QW-BShPY&list=PL9kl-tfJAjAWhqX7vZPoiK7ZXu98lT-Md&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=R8_GAMDePkI
https://www.youtube.com/watch?v=Z6Q3eBjNW_8
https://www.youtube.com/watch?v=P145ULbuzLw
https://www.youtube.com/watch?v=fPNsyJN_Dsk
www.dur-moll.pl
https://www.ekreda.pl/embed/5485344735625216
https://www.minstructor.pl/embed/4853986946449408


Klasa (filia) V C6 Filia w Olsztynku

Przedmiot Kształcenie słuchu

Zakres 
materiału 
z podziałem 
na tygodnie

30.03 
– 
04.04

1. Przypomnij sobie nazwy dźwięków z krzyżykami i bemolami.
2. Wykonaj zadania:

https://learningapps.org/8572299
https://www.minstructor.pl/embed/5514964897890304

3. Utrwal rytm z zadania 20 ze strony 29 (Nasza Muzyka 4). Wykonaj osobno 
rytm dla prawej ręki i osobno dla lewej. Następnie połącz obie ręce.

4. Wejdź na stronę internetową www.dur-moll.pl
Wykonaj następujące zadania, ich wyniki zapisz w zeszycie: 
- Ćwicz nazwy dźwięków w kluczu wiolinowym i basowym, 10 przykładów- 
zakładka „Jaka to nuta?”. Zapisz dźwięki w zeszycie i podpisz je.
- Ćwicz rozpoznawanie interwałów, 10 przykładów (od prymy do oktawy)- 
zakładka „Interwały”

Klasa (filia) V C6 Filia w Olsztynku

Przedmiot Audycje muzyczne

Zakres 
materiału 
z podziałem 
na tygodnie

30.03 
– 
04.04

1. Powtórz wiadomości o wariacjach. W tym celu otwórz książkę (W krainie 
muzyki) na stronie 53.

2. Wysłuchaj Wariacji „Ah vous dirai-je, Maman” Wolfganga Amadeusza 
Mozarta. 
https://www.youtube.com/watch?v=xyhxeo6zLAM

3. W zeszycie napisz jaki tytuł nosi popularna piosenka o tej melodii. Po 
wysłuchaniu wybierz dowolne 3 wariacje, które spodobały Ci się najbardziej, 
napisz ich numery i jakie elementy uległy zmianie (tonacja/ tempo/ 
artykulacja/ dynamika/ rejestr/ faktura akompaniamentu  itp.)

Klasa (filia) VI C6 Filia w Olsztynku

Przedmiot Kształcenie słuchu

Zakres 
materiału 
z podziałem 
na tygodnie

30.03 
– 
04.04

1. Zaśpiewaj gamę A-dur oraz triadę harmoniczną (strona 72, podręcznik Nasza 
Muzyka 4).

2. Wykonaj ćwiczenie, które znajduje się w podanym niżej linku:
https://www.minstructor.pl/embed/4853986946449408

3. Ułóż dyktando melodyczne, które znajduje się w podanym niżej linku:
https://www.ekreda.pl/embed/5485344735625216

4. Utrwal ćwiczenie 11 ze strony 74 (Nasza Muzyka 4).
5. Wejdź na stronę internetową www.dur-moll.pl

Wykonaj następujące zadania, ich wyniki zapisz w zeszycie:
- Ćwicz nazwy dźwięków w kluczu wiolinowym i basowym, 10 przykładów- 
zakładka „Jaka to nuta?”. Zapisz dźwięki w zeszycie i podpisz je.
- Ćwicz rozpoznawanie D7, 10 przykładów – zakładka „Dominanty septymowe
z przewrotami”

www.dur-moll.pl
https://www.ekreda.pl/embed/5485344735625216
https://www.minstructor.pl/embed/4853986946449408
https://www.youtube.com/watch?v=xyhxeo6zLAM
./www.dur-moll.pl%20
https://www.minstructor.pl/embed/5514964897890304
https://learningapps.org/8572299


Klasa (filia) VI C6 Filia w Olsztynku

Przedmiot Audycje muzyczne

Zakres 
materiału 
z podziałem 
na tygodnie

30.03 
– 
04.04

3. Utrwal wiadomości o Fryderyku Chopinie, w tym celu obejrzyj filmy:
https://www.youtube.com/watch?v=fPNsyJN_Dsk
https://www.youtube.com/watch?v=P145ULbuzLw

4. Posłuchaj:
https://www.youtube.com/watch?v=Z6Q3eBjNW_8
Po wysłuchaniu, w zeszycie zapisz metrum (parzyste/nieparzyste), tempo, 
tonację (dur/moll), jaki rodzaj artykulacji występuje w prezentowanym 
utworze.

https://www.youtube.com/watch?v=Z6Q3eBjNW_8
https://www.youtube.com/watch?v=P145ULbuzLw
https://www.youtube.com/watch?v=fPNsyJN_Dsk

