
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

Małgorzata Książek

Adres 
mailowy
nauczyciela

gsantor@wp.pl

Klasa (filia) I C4 Filia w Olsztynku

Przedmiot Kształcenie słuchu

Zakres 
materiału 
z podziałem 
na tygodnie

25.03 
– 
28.03

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

3. Zaśpiewaj melodię, razem z nagraniem:
https://www.youtube.com/watch?v=YN5vsSitLK0

4. Zaklaszcz rytm, razem z nagraniem:
https://www.youtube.com/watch?v=WIxq-
1a_810&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0k6utajeE8Bqnq-oWgmd5fsh-
y0s0TDXLIZiMVZ_cj4U9oLHAuWhclDfU

Klasa (filia) II C4 Filia w Olsztynku

Przedmiot Kształcenie słuchu

Zakres 
materiału 
z podziałem 
na tygodnie

25.03 
– 
28.03

1. Zaśpiewaj gamę G-dur oraz triadę harmoniczną.
2. Zapisz w zeszycie gamę G-dur zaznacz tetrachordy i półtony. Zapisz triadę 

harmoniczną (T,S,D,T).
3. Zaklaszcz rytm, razem z nagraniem:

https://www.youtube.com/watch?v=K27IJcOXZs0&list=PLzPP1Evz0WkRAkDUUT-
KvVs1CbRbgtdyu&index=11

4. Zaśpiewaj ćwiczenie 1b ze strony 42 (Nasza Muzyka 3). Pomoże Ci w tym nagranie:
https://www.youtube.com/watch?v=EtpZTF_be2E

https://learningapps.org/display?
v=pidbm1vr520&fbclid=IwAR3dzvyWrVsJaLOAwcMTfYfWV9pwQzaPTIy
Gh0re8Je1xpwtuxBn4k2Xhig

https://www.youtube.com/watch?v=EtpZTF_be2E
https://www.youtube.com/watch?v=K27IJcOXZs0&list=PLzPP1Evz0WkRAkDUUT-KvVs1CbRbgtdyu&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=K27IJcOXZs0&list=PLzPP1Evz0WkRAkDUUT-KvVs1CbRbgtdyu&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=WIxq-1a_810&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0k6utajeE8Bqnq-oWgmd5fsh-y0s0TDXLIZiMVZ_cj4U9oLHAuWhclDfU
https://www.youtube.com/watch?v=WIxq-1a_810&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0k6utajeE8Bqnq-oWgmd5fsh-y0s0TDXLIZiMVZ_cj4U9oLHAuWhclDfU
https://www.youtube.com/watch?v=WIxq-1a_810&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0k6utajeE8Bqnq-oWgmd5fsh-y0s0TDXLIZiMVZ_cj4U9oLHAuWhclDfU
https://www.youtube.com/watch?v=YN5vsSitLK0
https://learningapps.org/display?v=pidbm1vr520&fbclid=IwAR3dzvyWrVsJaLOAwcMTfYfWV9pwQzaPTIyGh0re8Je1xpwtuxBn4k2Xhig
https://learningapps.org/display?v=pidbm1vr520&fbclid=IwAR3dzvyWrVsJaLOAwcMTfYfWV9pwQzaPTIyGh0re8Je1xpwtuxBn4k2Xhig
https://learningapps.org/display?v=pidbm1vr520&fbclid=IwAR3dzvyWrVsJaLOAwcMTfYfWV9pwQzaPTIyGh0re8Je1xpwtuxBn4k2Xhig
mailto:gsantor@wp.pl


Klasa (filia) II C4

Przedmiot Audycje muzyczne

Zakres 
materiału 
z podziałem 
na tygodnie

25.03 
– 
28.03

1. Powtórz wiadomości o instrumentach strunowych smyczkowych, w tym celu otwórz 
książkę (W krainie muzyki) na stronie 111.

2. Obejrzyj filmy o skrzypcach, altówce, wiolonczeli i kontrabasie:
https://www.youtube.com/watch?v=OUMAFezdk_w
https://www.youtube.com/watch?v=gcY14zEeGAc
https://www.youtube.com/watch?v=RjyrNNjIrL4
https://www.youtube.com/watch?v=CMZlcD32bGU

3. W zeszycie ułóż krzyżówkę z wiadomości o instrumentach strunowych 
smyczkowych, tak aby hasłem był „LUTNIK”.
Obejrzyj nagranie kim jest lutnik:
https://www.youtube.com/watch?v=6iRIbJDtlfM

Klasa (filia) III C4 Filia w Olsztynku

Przedmiot Kształcenie słuchu

Zakres 
materiału 
z podziałem 
na tygodnie

25.03 
– 
28.03

1. Zaśpiewaj gamę D-dur oraz triadę harmoniczną.
2. Zapisz w zeszycie gamę D-dur zaznacz tetrachordy i półtony. Zapisz triadę 

harmoniczną (T,S,D,T).
3. Zaklaszcz 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 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) III C4 Filia w Olsztynku

Przedmiot Audycje muzyczne

Zakres 
materiału 
z podziałem 
na tygodnie

25.03 
– 
28.03

1. Powtórz wiadomości o rondzie. W tym celu otwórz książkę (W krainie muzyki) na 
stronie 51.

2. Posłuchaj dwóch wersji utworu „Kukułka” Louis-Claude Daquin.
W zeszycie napisz, która z nich bardziej Ci się podoba i dlaczego. Określ metrum 
(parzyste/nieparzyste), tempo, tonację (dur/moll), jaki rodzaj artykulacji występuje. 
https://ninateka.pl/filmy?SearchQuery=rondo
oraz transkrypcję tego utworu: 
https://www.youtube.com/watch?v=LkEXNv3Qkeg

3. W zeszycie wyjaśnij pojęcie transkrypcja.

https://www.youtube.com/watch?v=LkEXNv3Qkeg
https://ninateka.pl/filmy?SearchQuery=rondo
file:///home/mp3cut/123apps/sites/pdf/public/uploads/www.dur-moll.pl%20
https://www.youtube.com/watch?v=6iRIbJDtlfM
https://www.youtube.com/watch?v=CMZlcD32bGU
https://www.youtube.com/watch?v=RjyrNNjIrL4
https://www.youtube.com/watch?v=gcY14zEeGAc
https://www.youtube.com/watch?v=OUMAFezdk_w


Klasa (filia) IV C4

Przedmiot Kształcenie słuchu

Zakres 
materiału 
z podziałem 
na tygodnie

25.03 
– 
28.03

1. Zaśpiewaj gamę A-dur oraz triadę harmoniczną.
2. Zapisz w zeszycie gamę A-dur zaznacz tetrachordy i półtony. Zapisz triadę 

harmoniczną.
3. Zaśpiewaj ćwiczenie 11 ze strony 74 (Nasza Muzyka 4), a następnie posłuchaj w 

całości tego utworu:
https://www.youtube.com/watch?v=MWx64KJ8Jzk

4. Wejdź na stronę internetową www.dur-moll.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”
- 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

25.03 
– 
28.03

1. Otwórz książkę (W krainie muzyki) na stronie 174.  Przeczytaj informacje o 
Fryderyku Chopinie.
Zrób w zeszycie krótką notatkę o kompozytorze (5 zdań).

2. Obejrzyj film:
https://www.youtube.com/watch?v=wFj4_vXmyj4

3. Posłuchaj:
https://www.youtube.com/watch?v=Y6RIwVi1Mjs
W zeszycie napisz co to jest etiuda. A po wysłuchaniu określ metrum 
(parzyste/nieparzyste), tempo, tonację (dur/moll), jaki rodzaj artykulacji występuje.

4. Znajdź informacje na temat Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. 
Fryderyka Chopina. W zeszycie napisz od kiedy się odbywa, co ile lat jest 
przeprowadzany, gdzie się odbywa.

Klasa (filia) IV C6 Filia w Olsztynku

Przedmiot Audycje muzyczne

Zakres 
materiału 
z podziałem 
na tygodnie

25.03 
– 
28.03

1. Powtórz wiadomości 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

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
https://www.youtube.com/watch?v=Y6RIwVi1Mjs
https://www.youtube.com/watch?v=wFj4_vXmyj4
file:///home/mp3cut/123apps/sites/pdf/public/uploads/www.dur-moll.pl
https://www.youtube.com/watch?v=MWx64KJ8Jzk


Klasa (filia) V C6 Filia w Olsztynku

Przedmiot Kształcenie słuchu

Zakres 
materiału 
z podziałem 
na tygodnie

25.03 
– 
28.03

1. Zaśpiewaj gamę D-dur oraz triadę harmoniczną.
2. Zapisz w zeszycie gamę D-dur zaznacz tetrachordy i półtony. Zapisz triadę 

harmoniczną (T,S,D,T).
3. Zaklaszcz 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 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) V C6 Filia w Olsztynku

Przedmiot Audycje muzyczne

Zakres 
materiału 
z podziałem 
na tygodnie

25.03 
– 
28.03

1. Powtórz wiadomości o rondzie. W tym celu otwórz książkę (W krainie muzyki) na 
stronie 51.

2. Posłuchaj dwóch wersji utworu „Kukułka” Louis-Claude Daquin.
W zeszycie napisz, która z nich bardziej Ci się podoba i dlaczego. Określ metrum 
(parzyste/nieparzyste), tempo, tonację (dur/moll), jaki rodzaj artykulacji występuje. 
https://ninateka.pl/filmy?SearchQuery=rondo
oraz transkrypcję tego utworu 
https://www.youtube.com/watch?v=LkEXNv3Qkeg

3. Wyjaśnij pojęcie transkrypcja

Klasa (filia) VI C6 Filia w Olsztynku

Przedmiot Kształcenie słuchu

Zakres 
materiału 
z podziałem 
na tygodnie

25.03 
– 
28.03

1. Zaśpiewaj gamę A-dur oraz triadę harmoniczną.
2. Zapisz w zeszycie gamę A-dur zaznacz tetrachordy i półtony. Zapisz triadę 

harmoniczną.
3. Zaśpiewaj ćwiczenie 11 ze strony 74 (Nasza Muzyka 4), a następnie posłuchaj w 

całości tego utworu:
https://www.youtube.com/watch?v=MWx64KJ8Jzk

4. Wejdź na stronę internetową www.dur-moll.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”
- Ćwicz rozpoznawanie D7 10 przykładów – zakładka „Dominanty septymowe z 
przewrotami”

file:///home/mp3cut/123apps/sites/pdf/public/uploads/www.dur-moll.pl%20
https://www.youtube.com/watch?v=MWx64KJ8Jzk
https://www.youtube.com/watch?v=LkEXNv3Qkeg
https://ninateka.pl/filmy?SearchQuery=rondo
file:///home/mp3cut/123apps/sites/pdf/public/uploads/www.dur-moll.pl%20


Klasa (filia) VI C6 Filia w Olsztynku

Przedmiot Audycje muzyczne

Zakres 
materiału 
z podziałem 
na tygodnie

25.03 
– 
28.03

1. Otwórz książkę (W krainie muzyki) na stronie 174. Przeczytaj informacje o Fryderyku
Chopinie.
Zrób w zeszycie krótką notatkę o kompozytorze (5 zdań).

2. Obejrzyj film:
https://www.youtube.com/watch?v=wFj4_vXmyj4

3. Posłuchaj:
https://www.youtube.com/watch?v=Y6RIwVi1Mjs
W zeszycie napisz co to jest etiuda. A po wysłuchaniu określ metrum 
(parzyste/nieparzyste), tempo, tonację (dur/moll), jaki rodzaj artykulacji występuje.

4. Znajdź informacje na temat Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. 
Fryderyka Chopina. W zeszycie napisz od kiedy się odbywa, co ile lat jest 
przeprowadzany, gdzie się odbywa.

https://www.youtube.com/watch?v=Y6RIwVi1Mjs
https://www.youtube.com/watch?v=wFj4_vXmyj4

