
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

Wojciech Kowalewski

Adres mailowy
nauczyciela

woj.kowalewski@gmail.com

Klasa (filia) II C4 (Barczewo/Biskupiec)

Przedmiot Kształcenie słuchu

Zakres materiału 
z podziałem 
na tygodnie

25.03 – 28.03 Powtórzenie gam C-dur, G-dur, F-dur i D-dur oraz triad w tych 
tonacjach. (BARCZEWO-książka s. 11) (BISKUPIEC-solfeż s. 10,
42,70,93). 

Ćwiczenia w pisemnym rozpoznawaniu interwałów 
( http://www.dur-moll.pl/ „interwały na pięciolinii”)
minimum 30 przykładów

Wyniki w postaci zrzutu z ekranu proszę wysyłać na adres 
mailowy. 

Klasa (filia) II C4 (Barczewo/Biskupiec)

Przedmiot Audycje muzyczne 

Zakres materiału 
z podziałem 
na tygodnie

25.03 – 28.03 Materiał nowy – Instrumenty smyczkowe – wiolonczela, 
kontrabas. (podręcznik s. 116-120)

Powtórzenie wiadomości o wszystkich instrumentach 
smyczkowych. (podręcznik s. 111-120)

materiały online: (opcjonalnie do obejrzenia w aplikacji 
orkiestrownik) 

SKRZYPCE - IMIT
https://www.youtube.com/watch?v=OUMAFezdk_w

https://www.youtube.com/watch?v=OUMAFezdk_w
http://www.dur-moll.pl/
mailto:woj.kowalewski@gmail.com


ALTÓWKA – IMIT
https://www.youtube.com/watch?v=gcY14zEeGAc
WIOLONCZELA – IMIT
https://www.youtube.com/watch?v=RjyrNNjIrL4
KONTRABAS – IMIT
https://www.youtube.com/watch?v=CMZlcD32bGU 
LUTNIK – IMIT
https://www.youtube.com/watch?v=6iRIbJDtlfM

dodatkowo:
„Instrumenty z duszą” – odc. 4 – Złóbcoki
https://www.youtube.com/watch?v=Wzwbvt1hzYE
„Instrumenty z duszą” – odc. 4 – Skrzypce
https://www.youtube.com/watch?v=m-kGriKYIo8 

Klasa (filia) III C4 (Barczewo/Biskupiec)

Przedmiot Kształcenie słuchu

Zakres materiału 
z podziałem 
na tygodnie

25.03 – 28.03 Powtórzenie odmian gamy a-moll -eolska, harmoniczna, dorycka, 
melodyczna.
(Barczewo  ćwiczenia 11-15 s. 10 - książka)
(Biskupiec – solfeż – s. 28 ćw. 73-77) 

Realizacja ćwiczenia udostępnionego pod linkiem:
https://www.minstructor.pl/embed/6047297086423040

Wyniki w postaci zrzutu z ekranu proszę wysyłać na adres 
mailowy:
woj.kowalewski@gmail.com

Klasa (filia) III C4 (Barczewo/Biskupiec)

Przedmiot Audycje muzyczne 

Zakres materiału 
z podziałem 
na tygodnie

25.03 – 28.03 Temat: Suita (powtórzenie wiadomości)

Wysłuchaj w całości Suity orkiestrowej nr 2 J.S.Bacha – pod 
linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=w26Qkm4wbGk 

Kolejne części suity:
00:00 Overture 
07:00 Rondo 
08:55 Sarabande 
11:44 Bourree I&II 
13:28 Polonaise 
16:42 Menuet 
17:58 Badinerie

Na podstawie informacji w podręczniku (głównie tabele s. 46-50) 
sporządź notatkę uwzględniając, które z części tej suity są taneczne (i
z jakich krajów pochodzą tańce),a które części są nietaneczne. 
Opisz charakter (także funkcję w utworze) części nietanecznych.

https://www.youtube.com/watch?v=w26Qkm4wbGk&t=1078s
https://www.youtube.com/watch?v=w26Qkm4wbGk&t=1002s
https://www.youtube.com/watch?v=w26Qkm4wbGk&t=808s
https://www.youtube.com/watch?v=w26Qkm4wbGk&t=704s
https://www.youtube.com/watch?v=w26Qkm4wbGk&t=535s
https://www.youtube.com/watch?v=w26Qkm4wbGk&t=420s
https://www.youtube.com/watch?v=w26Qkm4wbGk
mailto:woj.kowalewski@gmail.com
https://www.minstructor.pl/embed/6047297086423040
https://www.youtube.com/watch?v=m-kGriKYIo8
https://www.youtube.com/watch?v=Wzwbvt1hzYE
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


Pracę wyślij na adres mailowy nauczyciela:
woj.kowalewski@gmail.com

Klasa (filia) IV C4 (Biskupiec)

Przedmiot Kształcenie słuchu

Zakres materiału 
z podziałem 
na tygodnie

25.03 – 28.03 Ćwiczenie solfeżowe z akompaniamentem rytmicznym
 ćw. 496 s. 158. 
Uczniowie proszeni są o nauczenie się melodii ćwiczenia oraz 
rytmu, następnie o nagranie wykonania ćwiczenia (wraz z 
akompaniamentem) na dyktafonie telefonu, lub przez stronę https://
online-voice-recorder.com/pl/ i wysłanie pliku dźwiękowego na 
adres mailowy nauczyciela:
woj.kowalewski@gmail.com

Klasa (filia) IV C4 (Biskupiec)

Przedmiot Audycje muzyczne

Zakres materiału 
z podziałem 
na tygodnie

25.03 – 28.03 Do 30.03. należy wykonać pracę polegającą na samodzielnej 
recenzji dwóch filmów biograficznych o Beethovenie i Mozarcie. 
„Kopia Mistrza” oraz „Amadeusz” – minimum na jedną stronę A4.
– zadane  w tygodniu 16-21.03.

Klasa (filia) I C4 (Biskupiec)

Przedmiot Kształcenie słuchu

Zakres materiału 
z podziałem 
na tygodnie

25.03 – 28.03 Ćwiczenia w rozpoznawaniu poznanych interwałów w zapisie oraz 
w brzmieniu (1, 2>, 2, 3, 3, 4, 5, 8) na stronie:
 http://www.dur-moll.pl/ 
(sekcja – ćwiczenia słuchowe – dźwięk fortepianu)
(sekcja – ćwiczenia z wiedzy teoretycznej – interwały na 
pięcolinii) 
po 20 przykładów obu ćwiczeń

Wyniki w postaci zrzutu z ekranu proszę wysyłać na adres 
mailowy: 
woj.kowalewski@gmail.com

Klasa (filia) IV C6 (Biskupiec)

Przedmiot Kształcenie słuchu

Zakres materiału 
z podziałem 
na tygodnie

25.03 – 28.03 Powtórzenie odmian gamy a-moll -eolska, harmoniczna, dorycka, 
melodyczna. (solfeż – s. 28 ćw. 73-77) 

mailto:woj.kowalewski@gmail.com
http://www.dur-moll.pl/
mailto:woj.kowalewski@gmail.com
https://online-voice-recorder.com/pl/
https://online-voice-recorder.com/pl/
mailto:woj.kowalewski@gmail.com


Realizacja ćwiczenia udostępnionego pod linkiem:
https://www.minstructor.pl/embed/6047297086423040

Wyniki w postaci zrzutu z ekranu proszę wysyłać na adres 
mailowy:
woj.kowalewski@gmail.com

Klasa (filia) IV C6 (Biskupiec)

Przedmiot Audycje muzyczne

Zakres materiału 
z podziałem 
na tygodnie

25.03 – 28.03 Materiał nowy – Instrumenty smyczkowe – wiolonczela, 
kontrabas. (podręcznik s. 116-120)

Powtórzenie wiadomości o wszystkich instrumentach 
smyczkowych. (podręcznik s. 111-120)

materiały online: (opcjonalnie do obejrzenia w aplikacji 
orkiestrownik) 

SKRZYPCE - IMIT
https://www.youtube.com/watch?v=OUMAFezdk_w
ALTÓWKA – IMIT
https://www.youtube.com/watch?v=gcY14zEeGAc
WIOLONCZELA – IMIT
https://www.youtube.com/watch?v=RjyrNNjIrL4
KONTRABAS – IMIT
https://www.youtube.com/watch?v=CMZlcD32bGU 
LUTNIK – IMIT
https://www.youtube.com/watch?v=6iRIbJDtlfM

dodatkowo:
„Instrumenty z duszą” – odc. 4 – Złóbcoki
https://www.youtube.com/watch?v=Wzwbvt1hzYE
„Instrumenty z duszą” – odc. 4 – Skrzypce
https://www.youtube.com/watch?v=m-kGriKYIo8 

Klasa (filia) V C6 (Barczewo, Biskupiec) 

Przedmiot Kształcenie słuchu

Zakres materiału 
z podziałem 
na tygodnie

25.03 – 28.03 Powtórzenie gam wraz z odmianami: a-moll, e-moll, d-moll, h-
moll i g-moll (Barczewo  - wszystkie gamy rozpisane są na 
początku książki w sekcji „kartki z solfeżu s.8-21)
(Biskupiec – solfeż – s. 28 ćw. 73-77) 

Realizacja ćwiczenia udostępnionego pod linkiem:
https://www.minstructor.pl/embed/6047297086423040
Wyniki w postaci zrzutu z ekranu proszę wysyłać na adres 
mailowy: woj.kowalewski@gmail.com.

https://www.minstructor.pl/embed/6047297086423040
https://www.youtube.com/watch?v=m-kGriKYIo8
https://www.youtube.com/watch?v=Wzwbvt1hzYE
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
mailto:woj.kowalewski@gmail.com
https://www.minstructor.pl/embed/6047297086423040


Po przepisaniu poprawnej melodii ćwiczenia w tonacji a-moll  
należy ją przetransponować do jednej z powtórzonych tonacji:
h-moll lub g-moll, a następnie zaśpiewać lub zagrać na 
instrumencie dwa warianty – w tonacji oryginalnej i w 
transpozycji. Ćwiczenie należy zarejestrować dyktafonem 
w telefonie lub przez stronkę https://online-voice-recorder.com/pl/, 
a plik dźwiękowy wysłać pod adres mailowy:
woj.kowalewski@gmail.com

Klasa (filia) V C6 (Barczewo/Biskupiec)

Przedmiot Audycje muzyczne

Zakres materiału 
z podziałem 
na tygodnie

25.03 – 28.03 Temat: Suita (powtórzenie wiadomości)

Wysłuchaj w całości Suity orkiestrowej nr 2 J.S.Bacha – pod 
linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=w26Qkm4wbGk 

Kolejne części suity:
00:00 Overture 
07:00 Rondo 
08:55 Sarabande 
11:44 Bourree I&II 
13:28 Polonaise 
16:42 Menuet 
17:58 Badinerie

Na podstawie informacji w podręczniku (głównie tabele s. 46-50) 
sporządź notatkę uwzględniając, które z części tej suity są taneczne (i
z jakich krajów pochodzą tańce),a które części są nietaneczne. 

Opisz charakter (także funkcję w utworze) części nietanecznych.
Pracę wyślij na adres mailowy nauczyciela:
woj.kowalewski@gmail.com

Klasa (filia) VI C6 (Barczewo/Biskupiec)

Przedmiot Kształcenie słuchu

Zakres materiału 
z podziałem 
na tygodnie

25.03 – 28.03 Ćwiczenie solfeżowe z akompaniamentem rytmicznym
 ćw. 496 s. 158. 
Uczniowie proszeni są o nauczenie się melodii ćwiczenia oraz 
rytmu, następnie o nagranie wykonania ćwiczenia (wraz z 
akompaniamentem rytmicznym) na dyktafonie telefonu, lub przez 
stronę https://online-voice-recorder.com/pl/ i wysłanie pliku 
dźwiękowego na adres mailowy nauczyciela:
woj.kowalewski@gmail.com

Klasa (filia) VI C6 (Barczewo/Biskupiec)

Przedmiot Audycje muzyczne

mailto:woj.kowalewski@gmail.com
https://online-voice-recorder.com/pl/
mailto:woj.kowalewski@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=w26Qkm4wbGk&t=1078s
https://www.youtube.com/watch?v=w26Qkm4wbGk&t=1002s
https://www.youtube.com/watch?v=w26Qkm4wbGk&t=808s
https://www.youtube.com/watch?v=w26Qkm4wbGk&t=704s
https://www.youtube.com/watch?v=w26Qkm4wbGk&t=535s
https://www.youtube.com/watch?v=w26Qkm4wbGk&t=420s
https://www.youtube.com/watch?v=w26Qkm4wbGk
mailto:woj.kowalewski@gmail.com
https://online-voice-recorder.com/pl/


Zakres materiału 
z podziałem 
na tygodnie

25.03 – 28.03 Do 30.03. należy wykonać pracę polegającą na samodzielnej 
recenzji dwóch filmów kostiumowych/biograficznych o 
Beethovenie i Mozarcie. 
„Kopia Mistrza” oraz „Amadeusz” – minimum na jedną stronę A4.
– zadane w tygodniu 16-21.03.

Klasa (filia) Różne klasy

Przedmiot CHÓR (Biskupiec/Barczewo)

Zakres materiału 
z podziałem 
na tygodnie

25.03 – 28.03 Zadanie dla klas III i IV C4 oraz IV-VI C6: 

Na podstawie informacji w książce do audycji muzycznych (na 
stronach 76-81) oraz informacji dostępnych w internecie – 
przygotuj prezentację (może być w formie prezentacji w power 
point, lub w postaci referatu – plik doc, notatnik) pod tytułem 
„RODZAJE CHÓRÓW”. 

Dokonaj własnego podziału uwzględniając kryteria wiekowe 
(chóry dziecięce, młodzieżowe, chóry dorosłe), kryterium rodzaju 
głosów (chóry męskie, żeńskie, mieszane, chłopięce), funkcji 
chórów (chóry kościelne, chóry operowe itd.) Dla każdego typu 
chóru który opiszesz załącz link do nagrania, gdzie można będzie 
posłuchać przykładu muzycznego)

Zadanie na 2 tygodnie – termin wysłania na adres mailowy 
nauczyciela: - 5.04.2020 r.

Zadanie dla młodszych klas w kolejnym tygodniu. 

Klasa (filia) Kandydaci do PSM II st. Biskupiec

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

Zakres materiału 
z podziałem 
na tygodnie

25.03 – 28.03 Pobierz materiały umieszczone pod linkiem:
https://we.tl/t-mmeLw6IYOa

Plik dźwiękowy i arkusz stanowią całość. Wydrukuj plik pdf.
Odtwórz plik dźwiękowy jednocześnie otwórz arkusz. Wykonuj 
kolejne zadania w czasie przewidzianym przez autora testu. Po 
zakończeniu wszystkich zadań z arkusza wyślij wypełniony test na 
adres mailowy nauczyciela:
woj.kowalewski@gmail.com

- zadanie na 2 tygodnie zajęć – wypełniony arkusz należy wysłać 
do 5.04.2020 r.

javascript:void(0);
https://we.tl/t-mmeLw6IYOa?fbclid=IwAR1NdEYMisv9JwT6lNeq7M3wfBY5VVt8yQ8owznvP808WftEaGeU0JpT6ZQ

