
https://learningapps.org/10168834?
fbclid=IwAR1GczpHLQh4dB1M0EIuSdxCOpusSnbNxWdzDCdV9R
ZBnk9zMX5iCEzNJek

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

Małgorzata Książek

Adres 
mailowy
nauczyciela

gsantor@wp.pl

Klasa (filia) I C4 Filia w Olsztynku

Przedmiot Kształcenie słuchu

Zakres 
materiału 
z podziałem 
na tygodnie

06.04 
– 
08.04

15.04 
- 
18.04

1. Wykonaj ćwiczenie, które znajduje się w podanym poniżej linku. Po 

usłyszeniu melodii wybierz właściwy takt.

2. Zaklaszcz rytm, razem z nagraniem:
https://www.youtube.com/watch?v=V4klCGTlaeg

1. Wejdź na stronę internetową www.dur-moll.pl

- Ćwicz nazwy dźwięków w kluczu wiolinowym- zakładka „Jaka to nuta?” 
Wykonaj 10 przykładów. Zapisz dźwięki w zeszycie i podpisz je.

- Ćwicz rozpoznawanie interwałów - zakładka „Interwały”, (pryma, sekunda
mała, sekunda wielka, tercja mała, tercja wielka, kwinta, oktawa 
POZOSTAŁE WYŁĄCZ naciskając na ikonę głośniczka po lewej stronie 
nazwy interwału)
Wykonaj 10 przykładów. Swój wynik zapisz w zeszycie. 

- Ćwicz rozpoznawanie trójdźwięków bez przewrotów - zakładka 
„Trójdźwięki w postaci zasadniczej”, (dur, moll, zw, TRÓJDŹWIĘK 
ZMNIEJSZONY WYŁĄCZ). Wykonaj 10 przykładów. Swój wynik zapisz 
w zeszycie.
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https://www.youtube.com/watch?
v=WBeVP798ba4&feature=youtu.be&fbclid=IwAR15OBMtdq8u7xY
l8DnCFYg_7Xhm97gH8x-xyk9uOp3PSo1ogEDik0u1v-Q

https://www.minstructor.pl/embed/5169905816043520?
fbclid=IwAR3g59mW616lhyjqjrYxfWArUJ2uqxAsPY6HWksEPcJI
WmwM400-iUeSwz4

Klasa (filia) II C4 Filia w Olsztynku

Przedmiot Kształcenie słuchu

Zakres 
materiału 
z podziałem 
na tygodnie

06.04 
– 
08.04

15.04 
- 
18.04

 

1. Zaśpiewaj gamę G-dur razem z nagraniem poniżej:
 

2. Wykonaj ćwiczenia rytmiczne, które znajdują się w podanym poniżej linku. 
Zrób zdjęcie ekranu z ostatniej strony z podsumowaniem i wyślij do 
nauczyciela przez telefon lub na email: gsantor@wp.pl

1. Wejdź na stronę internetową www.dur-moll.pl

- Ćwicz nazwy dźwięków w kluczu wiolinowym i basowym - zakładka 
„Jaka to nuta?” Wykonaj 10 przykładów. Zapisz dźwięki w zeszycie i 
podpisz je.

- Ćwicz rozpoznawanie interwałów - zakładka „Interwały”, 
Wykonaj 10 przykładów. Swój wynik zapisz w zeszycie. 

- Ćwicz rozpoznawanie trójdźwięków bez przewrotów - zakładka 
„Trójdźwięki w postaci zasadniczej”. 
Wykonaj 10 przykładów. Swój wynik zapisz w zeszycie.

Klasa (filia) II C4

Przedmiot Audycje muzyczne

Zakres 
materiału 
z podziałem 
na tygodnie

15.04 
- 
18.04

1. Utrwal informacje o instrumentach perkusyjnych.
2. Obejrzyj filmy:

https://www.youtube.com/watch?v=R8_GAMDePkI
https://www.youtube.com/watch?v=ix-QW-BShPY&list=PL9kl-
tfJAjAWhqX7vZPoiK7ZXu98lT-Md&index=1

Na jakich instrumentach w drugim filmie zagrał Christoph Sietzen? 
Odpowiedź napisz w zeszycie.

3. Stwórz własnoręcznie instrument perkusyjny np. marakasy, klawesy itp. 
Zrób zdjęcie wykonanego instrumentu i wyślij do nauczyciela przez telefon 
lub na email: gsantor@wp.pl
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https://learningapps.org/10217404?
fbclid=IwAR1dtyMfR_FD6N6DlyJQboelVr3VEPpctjxm-
GEPFxLOoaYMju0iMlPPe98

Klasa (filia) III C4 Filia w Olsztynku

Przedmiot Kształcenie słuchu

Zakres 
materiału 
z podziałem 
na tygodnie

06.04 
– 
08.04

15.04 
- 
18.04

1. Zaśpiewaj gamę F-dur oraz triadę harmoniczną (strona 16, podręcznik Nasza
Muzyka 4).

2. Zapisz w zeszycie gamę F-dur zaznacz tetrachordy i półtony. Zapisz triadę 
harmoniczną (T, S, D, T).

3. Wykonaj ćwiczenie, które znajduje się w podanym poniżej linku. 

1. Wejdź na stronę internetową www.dur-moll.pl

- Ćwicz nazwy dźwięków w kluczu wiolinowym i basowym - zakładka 
„Jaka to nuta?” Wykonaj 10 przykładów. Zapisz dźwięki w zeszycie i 
podpisz je.

- Ćwicz rozpoznawanie interwałów - zakładka „Interwały”, 
Wykonaj 10 przykładów. Swój wynik zapisz w zeszycie. 

- Ćwicz rozpoznawanie trójdźwięków bez przewrotów - zakładka 
„Trójdźwięki w postaci zasadniczej”. 

            Wykonaj 10 przykładów. Swój wynik zapisz w zeszycie.

Klasa (filia) III C4 Filia w Olsztynku

Przedmiot Audycje muzyczne

Zakres 
materiału 
z podziałem 
na tygodnie

06.04 
– 
08.04

15.04 
- 
18.04

1. Zapoznaj się z wiadomościami o instrumentalnych formach cyklicznych. 
W tym celu otwórz książkę W krainie muzyki na stronach 54-60.

2. Przeczytaj informacje i wykonaj ćwiczenie, które znajduje się w podanym 
niżej linku:
https://www.ekreda.pl/embed/4904786825576448  
Zrób zdjęcie ekranu z ostatniej strony z podsumowaniem i wyślij do 
nauczyciela przez telefon lub na email: gsantor@wp.pl

1. Utrwal wiadomości o instrumentalnych formach cyklicznych.

Klasa (filia) IV C4

Przedmiot Kształcenie słuchu

Zakres 
materiału 
z podziałem 
na tygodnie

06.04 
– 
08.04

1. Zaśpiewaj gamę fis-moll harmoniczną oraz triadę harmoniczną (strona 83, 
podręcznik Nasza Muzyka 4).

2. Wykonaj ćwiczenie, które znajduje się w podanym niżej linku:
https://www.ekreda.pl/embed/5137167025176576 
Zrób zdjęcie ekranu z ostatniej strony z podsumowaniem i wyślij do 
nauczyciela przez telefon lub na email: gsantor@wp.pl
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15.04 
- 
18.04

1. Ułóż dyktando melodyczne, które znajduje się w podanym niżej linku:
https://www.ekreda.pl/embed/5184631593762816 
Zrób zdjęcie ekranu z ostatniej strony z podsumowaniem i wyślij do 
nauczyciela przez telefon lub na email: gsantor@wp.pl

2. Wysłuchaj nagrania, jego początek to dyktando melodyczne, które przed 
chwilą ułożyłaś/ułożyłeś:
https://www.youtube.com/watch?v=CDTu0jqyOEE

Klasa (filia) IV C4 Filia w Olsztynku

Przedmiot Audycje muzyczne

Zakres 
materiału 
z podziałem 
na tygodnie

15.04 
- 
18.04

1. W zeszycie ułóż krzyżówkę z wiadomości o Fryderyku Chopinie, tak aby hasłem 
był „FORTEPIAN”.
Zrób zdjęcie krzyżówki i wyślij do nauczyciela przez telefon lub na email: 
gsantor@wp.pl

2. Obejrzyj nagranie utrwalające wiadomości o fortepianie:
            https://www.youtube.com/watch?v=eOse2TX6Ueg 

Klasa (filia) IV C6 Filia w Olsztynku

Przedmiot Audycje muzyczne

Zakres 
materiału 
z podziałem 
na tygodnie

06.04 
– 
08.04

15.04 
- 
18.04

1. Zapoznaj się z wiadomościami o instrumentach elektrycznych. W tym celu 
otwórz książkę W krainie muzyki na stronach 130-134.
2. Wykonaj zadania, które znajdują się w podanym niżej linku:
https://www.ekreda.pl/embed/5762072766840832 
Zrób zdjęcie ekranu z ostatniej strony z podsumowaniem i wyślij do nauczyciela
przez telefon lub na email: gsantor@wp.pl

1. Utrwal wiadomości o instrumentach elektrycznych.

Klasa (filia) V C6 Filia w Olsztynku

Przedmiot Kształcenie słuchu

Zakres 
materiału 
z podziałem 
na tygodnie

06.04 
– 
08.04

15.04 
- 
18.04

1. Zaśpiewaj gamę F-dur oraz triadę harmoniczną (strona 16, podręcznik Nasza
Muzyka 4).

2. Zapisz w zeszycie gamę F-dur zaznacz tetrachordy i półtony. Zapisz triadę 
harmoniczną (T, S, D, T).

3. Wykonaj ćwiczenie, które znajduje się w podanym poniżej linku:

1. Wejdź na stronę internetową www.dur-moll.pl

- Ćwicz nazwy dźwięków w kluczu wiolinowym i basowym - zakładka 
„Jaka to nuta?” Wykonaj 10 przykładów. Zapisz dźwięki w zeszycie i 
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podpisz je.

- Ćwicz rozpoznawanie interwałów - zakładka „Interwały”, 
Wykonaj 10 przykładów. Swój wynik zapisz w zeszycie. 

- Ćwicz rozpoznawanie trójdźwięków bez przewrotów - zakładka 
„Trójdźwięki w postaci zasadniczej”. 

            Wykonaj 10 przykładów. Swój wynik zapisz w zeszycie.

Klasa (filia) V C6 Filia w Olsztynku

Przedmiot Audycje muzyczne

Zakres 
materiału 
z podziałem 
na tygodnie

06.04 
– 
08.04

15.04 
- 
18.04

1. Zapoznaj się z wiadomościami o instrumentalnych formach cyklicznych. 
W tym celu otwórz książkę W krainie muzyki na stronach 54-60.

2. Przeczytaj informacje i wykonaj ćwiczenie, które znajduje się w podanym 
niżej linku:
https://www.ekreda.pl/embed/4904786825576448  
Zrób zdjęcie ekranu z ostatniej strony z podsumowaniem i wyślij do 
nauczyciela przez telefon lub na email: gsantor@wp.pl

1. Utrwal wiadomości o instrumentalnych formach cyklicznych.

Klasa (filia) VI C6 Filia w Olsztynku

Przedmiot Kształcenie słuchu

Zakres 
materiału 
z podziałem 
na tygodnie

06.04 
– 
08.04

15.04 
- 
18.04

1. Zaśpiewaj gamę fis-moll harmoniczną oraz triadę harmoniczną (strona 83, 
podręcznik Nasza Muzyka 4).

2. Wykonaj ćwiczenie, które znajduje się w podanym niżej linku:
https://www.ekreda.pl/embed/5137167025176576 
Zrób zdjęcie ekranu z ostatniej strony z podsumowaniem i wyślij do 
nauczyciela przez telefon lub na email: gsantor@wp.pl

1. Ułóż dyktando melodyczne, które znajduje się w podanym niżej linku:
https://www.ekreda.pl/embed/5184631593762816 
Zrób zdjęcie ekranu z ostatniej strony z podsumowaniem i wyślij do 
nauczyciela przez telefon lub na email: gsantor@wp.pl

2. Wysłuchaj nagrania, jego początek to dyktando melodyczne, które przed 
chwilą ułożyłaś/ułożyłeś:
https://www.youtube.com/watch?v=CDTu0jqyOEE

Klasa (filia) VI C6 Filia w Olsztynku

Przedmiot Audycje muzyczne

Zakres 
materiału 
z podziałem 
na tygodnie

15.04 
- 
18.04

1. W zeszycie ułóż krzyżówkę z wiadomości o Fryderyku Chopinie, tak aby hasłem 
był „FORTEPIAN”.
Zrób zdjęcie krzyżówki i wyślij do nauczyciela przez telefon lub na email: 
gsantor@wp.pl

2. Obejrzyj nagranie utrwalające wiadomości o fortepianie:
            https://www.youtube.com/watch?v=eOse2TX6Ueg 
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