
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

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

25.03 – 
28.03

Kształcenie słuchu:
Utrwalenie gamy C-dur

1. Zapisz gamę C-dur w zeszycie. Podpisz dźwięki. Zaśpiewaj ją z 
taktowaniem na 4. Najpierw solmizacją, potem literami. 

2. Utrwalaj poznane dźwięki, ich nazwy oraz umiejscowienie na 
pięciolinii:
https://learningapps.org/display?v=pidbm1vr520
https://learningapps.org/display?v=p07fg44fa20

Rytmika:
Utrwalanie poznanych wartości i grup rytmicznych.

1. Zapisz w zeszycie poznane grupy i wartości rytmiczne: cała nuta, 
półnuta, ćwierćnuta, ósemki, szesnastki.

2. Zapisz jednotaktowe dyktando rytmiczne.
https://1drv.ms/u/s!Ar_yxc377sAvbSA8Q1-2CJMKh5w?e=fPafvQ

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

25.03 – 
28.03

Kształcenie słuchu:
1. Zapisz w zeszycie triadę w tonacji F-dur. Podpisz trójdźwięki: Tonika,

Subdominanta i Dominanta. Zaśpiewaj ją z taktowaniem na 3.
2. Zapisz usłyszane interwały.

https://1drv.ms/u/s!Ar_yxc377sAvbSA8Q1-2CJMKh5w?e=fPafvQ
https://learningapps.org/display?v=p07fg44fa20
https://learningapps.org/display?v=pidbm1vr520


https://1drv.ms/u/s!Ar_yxc377sAvdbESOEs68iyB-Vk?e=wwYt9L

Rytmika: 
1. Zapisz dwu-taktowe dyktando rytmiczne w metrum 4/4.

https://1drv.ms/u/s!Ar_yxc377sAvdmnhTkiAJTwuV4s?e=Cb8BLG

2. Ćwicz poznane grupy rytmiczne z aplikacją:
https://learningapps.org/display?v=p31iawmca20

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

Przedmiot Kształcenie słuchu i Rytmika

Zakres 
materiału 
z podziałem 
na tygodnie

25.03 – 
28.03

Kształcenie słuchu:
1. Zapisz w zeszycie gamę e-moll harmoniczną. Zaznacz półtony oraz 

sekundę zwiększoną. Zaśpiewaj gamę nazwami literowymi z 
taktowaniem na 4.

2. Zapisz usłyszane interwały.
https://1drv.ms/u/s!Ar_yxc377sAvcGxcU4Yz3nUd5eE?e=9dyROm

3. Zapisz łańcuszek dźwięków w tonacji e-moll.
https://1drv.ms/u/s!Ar_yxc377sAvcWas9kIbfvvhYMY?e=YhIUMo

Rytmika: 
1. Ćwicz poznane grupy rytmiczne w metrum ćwierćnutowym i 

ósemkowym przy pomocy aplikacji:
https://learningapps.org/display?v=pq3esiok320

Klasa (filia) Klasa IV a   filia w Olsztynku

Przedmiot Kształcenie słuchu

Zakres 
materiału 
z podziałem 
na tygodnie

25.03 – 
28.03

1. Zapisz gamę h-moll harmoniczną. Zaznacz półtony oraz sekundę 
zwiększoną. Zaśpiewaj gamę nazwami literowymi z taktowaniem        
na 4.

2. Podpisz interwały.

3. Posłuchaj interwałów i trójdźwięków na stronie dur-moll.pl, zapisz 
swoje wyniki.

4. Posłuchaj i uzupełnij brakujące nuty: Anonim, Taniec polski.
https://1drv.ms/u/s!Ar_yxc377sAvciefOEiMozSsPXg?e=YM0xed

https://1drv.ms/u/s!Ar_yxc377sAvciefOEiMozSsPXg?e=YM0xed
https://learningapps.org/display?v=pq3esiok320
https://1drv.ms/u/s!Ar_yxc377sAvcWas9kIbfvvhYMY?e=YhIUMo
https://1drv.ms/u/s!Ar_yxc377sAvcGxcU4Yz3nUd5eE?e=9dyROm
https://learningapps.org/display?v=p31iawmca20
https://1drv.ms/u/s!Ar_yxc377sAvdmnhTkiAJTwuV4s?e=Cb8BLG
https://1drv.ms/u/s!Ar_yxc377sAvdbESOEs68iyB-Vk?e=wwYt9L



