
NAUCZANIE ZDALNE w PSM I st. w DYWITACH

PLAN PRACY NA OKRES 06.04-18.04.2020 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

 

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 Kształcenie słuchu. Wysłać na maila dwa zadania (pkt 2, pkt 4) - do dnia 
20.04.2020 włącznie) 

Zakres materiału 
z podziałem 
na tygodnie

06.04-18.04.
1. Odpowiedzi na zadanie nr 5 z dni 30.03-04.04:

2. Wejdź na https://www.ekreda.pl/embed/6498362420363264
i przejdź przez całą lekcję. Wykonaj zadania oraz wyśij na maila 
ostatni slajd

3. Wejdź na https://1drv.ms/u/s!
Al22o0baIm6Vhy_8lYNmyUcIesIb?e=cobGUs i uzupełnij 
zamieszczoną tam kartę pracy. Pod linkiem znajdziesz również 
stworzony specjalnie dla Ciebie akompaniament do piosenki.

4. Wejdź na 
https://www.minstructor.pl/embed/6345490642763776?
fbclid=IwAR3I-
MkRTCtXVPm4PyYONUdpIHpR0wWC7d3DKEK-uLccsHrF-
fHxDTbibkE i wykonaj zadanie. Wyśij na maila ostatni slajd

mailto:zawistowska.psmdywity@gmail.com
https://www.minstructor.pl/embed/6345490642763776?fbclid=IwAR3I-MkRTCtXVPm4PyYONUdpIHpR0wWC7d3DKEK-uLccsHrF-fHxDTbibkE
https://www.minstructor.pl/embed/6345490642763776?fbclid=IwAR3I-MkRTCtXVPm4PyYONUdpIHpR0wWC7d3DKEK-uLccsHrF-fHxDTbibkE
https://www.minstructor.pl/embed/6345490642763776?fbclid=IwAR3I-MkRTCtXVPm4PyYONUdpIHpR0wWC7d3DKEK-uLccsHrF-fHxDTbibkE
https://1drv.ms/u/s!Al22o0baIm6Vhy_8lYNmyUcIesIb?e=cobGUs
https://1drv.ms/u/s!Al22o0baIm6Vhy_8lYNmyUcIesIb?e=cobGUs
https://www.ekreda.pl/embed/6498362420363264
mailto:zawistowska.psmdobremiasto@gmail.com


Pamiętaj, że na wykonanie zadań masz tym razem 14 dni! 
Powodzenia! :-)

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

Przedmiot Audycje muzyczne. Nie wysyłamy żadnych zadań.

Zakres materiału 
z podziałem 
na tygodnie

06.04-18.04. 1. Wejdź na: https://padlet.com/wikgorzynska/s44qvld6bnl9?
fbclid=IwAR3D5hOovUjH_Br6iamXFanvjJE7f7JTnrUEE7z9qes-
4BnRKRllh0X8wB0
i wykonaj wszystkie zadania zamieszczone na stronie.

Pamiętaj, że na wykonanie zadań masz tym razem 14 dni! 
Powodzenia! :-)

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

Przedmiot Kształcenie słuchu. Wysłać na maila dwa zadania (pkt 1, pkt 2) – do dnia 
20.04.2020 włącznie

Zakres materiału 
z podziałem 
na tygodnie

06.04-18.04. 1. Wykonaj zadania pod linkiem
   http://ekreda.pl/embed/5045105621729280?public=1   
wyślij na maila ostatni slajd

2. Wykonaj zadania pod linkiem:
https://www.minstructor.pl/embed/5169905816043520 
wyślij na maila ostatni slajd

3. Wykonaj zadanie pod linkiem:
https://learningapps.org/display?v=p306s76hc20 

Pamiętaj, że na wykonanie zadań masz tym razem 14 dni! 
Powodzenia! :-)

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

Przedmiot Kształcenie słuchu. Wysłać na maila trzy zadania (pkt 2, 4, 5) - do dnia 
20.04.2020 włącznie) 

Zakres materiału 
z podziałem 
na tygodnie

06.04-18.04.
1. Odpowiedzi na zadanie nr 5 z dni 30.03-04.04:

2. Wejdź na https://www.ekreda.pl/embed/6498362420363264
i przejdź przez całą lekcję. Wykonaj zadania oraz wyśij na maila 
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ostatni slajd

3. Wykonaj zadanie nr 1 /str 46 (Nasza Muzyka 4).

4. Wejdź na https://www.ekreda.pl/embed/5423267157377024?
fbclid=IwAR19-BZFecx3PvqKYmC4RnQPLYChS_NbPssfN-
Ue4xcWGJfGuX6nwp1hKM4 i przejdź przez całą lekcję. Wyślij 
na maila ostatni slajd

5. Wejdź na 
https://www.minstructor.pl/embed/6345490642763776?
fbclid=IwAR3I-
MkRTCtXVPm4PyYONUdpIHpR0wWC7d3DKEK-uLccsHrF-
fHxDTbibkE i wykonaj zadanie. Wyśij na maila ostatni slajd

Pamiętaj, że na wykonanie zadań masz tym razem 14 dni! 
Powodzenia! :-)

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

Przedmiot Audycje muzyczne. Wysłać jedno zadanie (pkt 2) – do dnia 20.04.2020

Zakres materiału 
z podziałem 
na tygodnie

06.04-18.04. 1. Wykorzystując poprzednie materiały, utrwal wiadomości o: 
temacie z wariacjami, rondzie, koncercie, symfonii, sonacie, formie
sonatowej oraz formach pieśni.

2. Wykonaj zadanie: 
https://www.ekreda.pl/embed/6589456931880960 
oraz wyślij na maila ostatni slajd

Pamiętaj, że na wykonanie zadań masz tym razem 14 dni! 
Powodzenia! :-)

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

Przedmiot Kształcenie słuchu. Wysłać na maila dwa zadania (pkt 1 oraz pkt 4)
-do dnia 20.04.2020 (poniedziałek) włącznie

Zakres materiału 
z podziałem 
na tygodnie

06.04-18.04. 1. Wejdź na https://www.ekreda.pl/embed/5137167025176576?
fbclid=IwAR19-BZFecx3PvqKYmC4RnQPLYChS_NbPssfN-
Ue4xcWGJfGuX6nwp1hKM4, wykonaj zadania oraz Wyślij na 
maila ostatni slajd

2. Narysuj w zeszycie gamę fis-moll harmoniczną w kluczu 
basowym, zaznacz półtony

3. Narysuj w zeszycie triadę harmoniczną w gamie fis-moll (klucz 
basowy). Zacznij od dźwięku Fis (oktawy wielkiej)

4. Wejdź na https://www.ekreda.pl/embed/5184631593762816?
fbclid=IwAR0neBCdtf-yz90mHw80SLIkFxxfCgyEcXNAe_u-
0kAh2Nr51drVhY_TqwQ, wykonaj zadania oraz Wyślij na maila 
ostatni slajd
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5. Zaśpiewaj gamę fis-moll harmoniczną oraz naucz się śpiewać 
literowo pierwszą linijkę ćwiczenia 52/ str. 19 (Nasza Muzyka 5).

Pamiętaj, że na wykonanie zadań masz 14 dni! Powodzenia!

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

Przedmiot Audycje muzyczne. Nie wysyłamy żadnych zadań

Zakres materiału 
z podziałem 
na tygodnie

06.04-18.04. 1. Obejrzyj film o życiu i twórczości A.Vivaldiego:
https://www.youtube.com/watch?v=cg8wJxyFmt8

2. G.F.Haendel – obejrzyj film:
https://www.youtube.com/watch?v=25VJwAV81Ys

Pamiętaj, że na wykonanie zadań masz tym razem 14 dni! 

Życzę miłej pracy! :-)

Klasa (filia) Fakultet dla dyplomantów,
kl.IV/cykl 4-letni, kl. VI/ cykl 6-letni Dywity

Przedmiot Kształcenie słuchu i audycje muzyczne
Do wysłania na maila: wyniki poprzedniej pracy (okres 30.03-04.04.2020)

Zakres materiału 
z podziałem 
na tygodnie

06.04-18.04. 1. Sprawdź Odpowiedzi na zadania z okresu 30.03.-04.04.2020:
https://1drv.ms/u/s!Al22o0baIm6VhzpQTN5jObQr4_ri?
e=cKYhq1,  podlicz punktację (bez zadania nr 8 = max.19 pkt)
i wyślij wyniki na maila:  zawistowska.psmdywity@gmail.com
(dotyczy również uczniów p. Szymona Górzyńskiego!!)

2. Wydrukuj kartę pracy i wykonaj zadania umieszczone pod 
linkiem:
https://1drv.ms/u/s!Al22o0baIm6VhzKg_GQeyLd4GmqS?
e=hiEEC8

Pracuj uczciwie! Pamiętaj, robisz to dla siebie!! Odpowiedzi do 
własnej weryfikacji pojawią się w następnym tygodniu.
Masz tym razem 14 dni na rozwiązanie zadań.

Powodzenia! :-)
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