
NAUCZANIE ZDALNE w PSM I st. w DYWITACH

PLAN PRACY NA OKRES 25.03 – 28.03.2020 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 Audycje muzyczne. Temat: Akordeon – instrument dęty miechowy.

Zakres materiału 
z podziałem 
na tygodnie

25.03 – 28.03 1. Obejrzyj prezentację o akordeonie, klikając w link*:
https://1drv.ms/b/s!Al22o0baIm6VcMlIkWOazuwNUv8
*uwaga! Prezentacja zawiera ikonki „ ”, w które należy 
kliknąć, by wyświetlić materiały video
2. Pobierz kartę pracy pod linkiem: https://1drv.ms/b/s!
Al22o0baIm6VbzZc_UK24jNn2HU i uzupełnij ją. Następnie 
wepnij do teczki z kartami pracy.

Powodzenia! :-)

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

Przedmiot Kształcenie słuchu. Temat: Piosenka „Figlarny Trytonik” U. Rosół-Knapik.
Ćwiczenia z trytonami: rozpoznawanie, rozwiązanie trytonu.

Zakres materiału 
z podziałem 
na tygodnie

25.03 – 28.03 1. Naucz się śpiewać piosenkę „Figlarny trytonik” U. Rosół-
Knapik. Znajdziesz ją w podręczniku „Nasza muzyka 4”: ćw.4/ str. 
54. Oto link do akompaniamentu (aranżacja własna)
https://1drv.ms/u/s!AreQZDcnZdBIhEmwh5VjAQXkg8LZ?
e=9mYs2v 

2. Znajdź wszystkie trytony w piosence (jest ich 8). Przepisz je do 
zeszytu oraz prawidłowo rozwiąż (instrukcja do rozwiązania 
trytonu jest w podręczniku na str. 53).

3. Zaśpiewaj lub zagraj trytony wraz z ich rozwiązaniem

4. Wejdź na http://www.dur-moll.pl/fortepian.htm  i rozpoznaj

http://www.dur-moll.pl/fortepian.htm
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https://1drv.ms/b/s!Al22o0baIm6VbzZc_UK24jNn2HU
https://1drv.ms/b/s!Al22o0baIm6VbzZc_UK24jNn2HU
https://1drv.ms/b/s!Al22o0baIm6VcMlIkWOazuwNUv8
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a) 6 interwałów – zaznaczając opcję: 7, 7<, tryton
b) 6 interwałów – wszystkie, wraz z trytonem.

Powodzenia! :-)

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

Przedmiot Kształcenie słuchu. Temat: Wprowadzenie triady harmonicznej.

Zakres materiału 
z podziałem 
na tygodnie

25.03 – 28.03 1. Otwórz podręcznik „Nasza Muzyka 2”, str. 19. Dziś 
wprowadzam triadę. Uwaga! Pełna nazwa triady to „triada 
harmoniczna” - zapisz w zeszycie.
wykonaj zadania:
a) Zad.1/str.19 – wykonując to zadanie patrz na pięciolinię wyżej – 
tam masz sporo podpowiedzi :)
b) Przeanalizuj dokładnie notatkę na żółtym tle, przepisz do zeszytu
triadę. Do każdego trójdźwięku dopasuj akordy:

C,   F,   G  (przypomnij sobie z wcześniejszych lekcji nazewnictwo 
akordów)

c) Zaśpiewaj (i ewentualnie zagraj) oba ćwiczenia z Zad.2/str. 19

d) Wykonaj zadanie 3/str.19

e) Naucz się śpiewać piosenkę „Pani Triada” ze strony 20.
Autorski akompaniament do piosenki znajdziesz tutaj: 
https://1drv.ms/u/s!Al22o0baIm6VgUYTFR5wM504iCyP 

Powodzenia! :-)

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

Przedmiot Kształcenie słuchu. Temat: Piosenka „Figlarny Trytonik” U. Rosół-Knapik.
Ćwiczenia z trytonami: rozpoznawanie, rozwiązanie trytonu.

Zakres materiału 
z podziałem 
na tygodnie

25.03 – 28.03 1. Naucz się śpiewać piosenkę „Figlarny Trytonik” U. Rosół-
Knapik. Znajdziesz ją w podręczniku „Nasza muzyka 4”: ćw.4/ str. 
54. Oto link do akompaniamentu (aranżacja własna)
https://1drv.ms/u/s!AreQZDcnZdBIhEmwh5VjAQXkg8LZ?
e=9mYs2v 

2. Znajdź wszystkie trytony w piosence (jest ich 8). Przepisz je do 
zeszytu oraz prawidłowo rozwiąż (instrukcja do rozwiązania 
trytonu jest w podręczniku na str. 53).

3. Zaśpiewaj lub zagraj trytony wraz z ich rozwiązaniem

4. Wejdź na http://www.dur-moll.pl/fortepian.htm  i rozpoznaj
a) 6 interwałów – zaznaczając opcję: 7, 7<, tryton
b) 6 interwałów – wszystkie, wraz z trytonem. 

Powodzenia! :-)

http://www.dur-moll.pl/fortepian.htm
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Klasa (filia) Klasa III A cyklu 4-letniego, Dywity

Przedmiot Audycje muzyczne. Temat: Cykl klasyczny. Sonata. Forma sonatowa.

Zakres materiału 
z podziałem 
na tygodnie

25.03 – 28.03 1. Obejrzyj prezentację o akordeonie, klikając w link*:
https://1drv.ms/b/s!Al22o0baIm6VfYl73J_Fpb3FP78
*uwaga! Prezentacja zawiera ikonki „ ”, w które należy 
kliknąć, by wyświetlić materiały video

2. Przeczytaj temat w podręczniku „W krainie muzyki”, str.54-56
3. Pobierz kartę pracy pod linkiem: https://1drv.ms/b/s!
Al22o0baIm6Vfi1a67qHzmU4lZ8 i uzupełnij ją. Następnie wepnij 
do teczki z kartami pracy.

Powodzenia!

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

Przedmiot Kształcenie słuchu. Temat: Dyktando 

Zakres materiału 
z podziałem 
na tygodnie

25.03 – 28.03 1. Pobierz karty pracy ze strony, wydrukuj je i wykonaj.
Zadanie słuchowe również znajdziesz pod poniższym linkiem.

https://1drv.ms/f/s!Al22o0baIm6VgV1PJlJdLP3-pmAq

2. Zaśpiewaj gamy oraz triady, które zbudowałeś/aś.

Powodzenia!

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

Przedmiot Audycje muzyczne. Temat: Barok - cz.I: ramy czasowe, filozofia epoki, cechy 
muzyki barokowej, rozwój oraz powstawanie nowych instrumentów. Powstanie
opery oraz jej rodzaje: buffa i seria. Klasyfikacja barokowych gatunków 
muzycznych.

Zakres materiału 
z podziałem 
na tygodnie

25.03 – 28.03 1. Pobierz 2 strony karty pracy, które znajdziesz pod linkiem:
str. 1 z 2: https://1drv.ms/b/s!
Al22o0baIm6VgUiVNOhs8v5r8Ffx  

str. 2 z 2 : https://1drv.ms/b/s!
Al22o0baIm6VgUmoV6LSVTKAKajE 

2. Wydrukuj kartę pracy

3. Wejdź na https://learningapps.org/watch?v=pf20nn5nt20
oraz postępuj zgodnie z instrukcjami.

Twoim celem jest rozwiązanie karty pracy – uzupełnioną prześlij 
na e-mail nauczyciela.

Powodzenia! :-)

https://learningapps.org/watch?v=pf20nn5nt20
https://1drv.ms/b/s!Al22o0baIm6VgUmoV6LSVTKAKajE
https://1drv.ms/b/s!Al22o0baIm6VgUmoV6LSVTKAKajE
https://1drv.ms/b/s!Al22o0baIm6VgUiVNOhs8v5r8Ffx
https://1drv.ms/b/s!Al22o0baIm6VgUiVNOhs8v5r8Ffx
https://1drv.ms/f/s!Al22o0baIm6VgV1PJlJdLP3-pmAq
https://1drv.ms/b/s!Al22o0baIm6Vfi1a67qHzmU4lZ8
https://1drv.ms/b/s!Al22o0baIm6Vfi1a67qHzmU4lZ8
https://1drv.ms/b/s!Al22o0baIm6VfYl73J_Fpb3FP78


Klasa (filia) Kandydaci do PSM II st., Dywity

Przedmiot Fakultet z kształcenia słuchu (przygotowanie do egzaminu do PSM II st.)

Zakres materiału 
z podziałem 
na tygodnie

25.03 – 28.03 1. Wydrukuj kartę pracy – pobierz ją ze strony:
https://1drv.ms/u/s!Al22o0baIm6VgU1SsBT9pic1eFwn

2. Masz do wykonania 7 zadań, które należy pobrać klikając w 
poniższy link.

https://1drv.ms/f/s!Al22o0baIm6VgQKrPAMDUDDU_8C- 

Pracuj uczciwie! Pamiętaj, robisz to dla siebie!! Odpowiedzi do 
własnej weryfikacji pojawią się w następnym tygodniu.

Powodzenia! :-)
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