
NAUCZANIE ZDALNE w PSM I st. w DYWITACH

PLAN PRACY NA OKRES 6.04 – 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

Klasa IVC6 – Biskupiec – Zagadnienia i polecenia w tym tygodniu są powtórzeniem tych z tygodnia
ubiegłego – proszę WSZYTKICH UCZNIÓW o odesłanie wykonanych ćwiczeń. 

Imię i nazwisko 
nauczyciela

Wojciech Kowalewski

Adres mailowy
nauczyciela

 woj.kowalewski@gmail.com

Klasa (filia) IIC4 (Barczewo/Biskupiec)

Przedmiot Kształcenie słuchu

Zakres 
materiału 
z podziałem 
na tygodnie

6.04 – 18.04 Pokrewieństwo gam durowych i mollowych – gamy równoległe. 
Powtórzenie wiadomości - Gama a-moll. Odmiany gamy,
(Biskupiec – solfeż – ćwiczenia 73-77 s. 28) 
(Barczewo – książka – s. 18, 20 i 22) 

Materiały do powtórzenia:
a-moll eolska:
https://www.youtube.com/watch?v=vedg9Bxo8ug
a-moll harmoniczna:
https://www.youtube.com/watch?v=_sNBGiXy8AI
a-moll dorycka:
https://www.youtube.com/watch?v=uR_8IwbCxAc
a-moll melodyczna:
https://www.youtube.com/watch?v=_DmYvk5bDtA
TRIADA:
https://www.youtube.com/watch?v=Fq25RXmlXb8

Materiał na temat gam równoległych:
https://www.youtube.com/watch?v=fbJlbPU23cw

Ćwiczenia w słuchowym rozpoznawaniu interwałów i akordów
( http://www.dur-moll.pl/  lub www.gimnastykasluchu.pl)
po 20 przykładów interwałów i akordów

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

Klasa (filia) IIC4 (Barczewo/Biskupiec)

http://www.gimnastykasluchu.pl/
http://www.dur-moll.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=fbJlbPU23cw
https://www.youtube.com/watch?v=Fq25RXmlXb8
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Przedmiot Audycje muzyczne 

Zakres 
materiału 
z podziałem 
na tygodnie

6.04 – 18.04 Podsumowanie – instrumenty smyczkowe. Odpowiedzi uczniów z 
oceną – wideokonferencja – termin do ustalenia w grupach.

Klasa (filia) IIIC4 (Barczewo/Biskupiec)

Przedmiot Kształcenie słuchu

Zakres 
materiału 
z podziałem 
na tygodnie

6.04 – 18.04 Powtórzenie odmian gamy e-moll: 
https://www.youtube.com/watch?v=uWVp3IhMC4I&fbclid=IwA

Barczewo: Ćwiczenia ze strony 93 – „Kącik kompozytorski” 
Biskupiec – link do pobrania ćwiczenia: 
https://wetransfer.com/downloads/cc8281b9e1
Zanim przystąpisz do komponowania - przypomnij sobie informacje 
o polskich tańcach narodowych – podręcznik do audycji str – 39-42 
oraz pod tym linkiem:
https://www.youtube.com/watch?v=Y8hanyUm1N8

Gotowy plik wyślij na adres mailowy:
woj.kowalewski@gmail.com

Klasa (filia) IIIC4 (Barczewo/Biskupiec)

Przedmiot Audycje muzyczne 

Zakres 
materiału 
z podziałem 
na tygodnie

6.04 – 18.04 Temat: Forma sonatowa – allegro sonatowe. 
Obejrzyj poniższy materiał:
https://www.youtube.com/watch?v=rx8TOJPSsOg 
W podręczniku temat opisany jest na stronach 55-57. 

Klasa (filia) IVC4 (Biskupiec)

Przedmiot Kształcenie słuchu

Zakres 
materiału 
z podziałem 
na tygodnie

6.04 – 18.04 Dominanty septymowe ciąg dalszy – obejrzyj materiały: 
https://www.youtube.com/watch?v=H9lohj2VtEc
https://www.youtube.com/watch?v=xAhE_5RObPs
https://www.youtube.com/watch?v=3j0tpZ5q3dk
https://www.youtube.com/watch?v=Vn5zuqMX0AI
https://www.youtube.com/watch?v=954pOWYXmBU 
https://www.youtube.com/watch?v=niHxc7qsuZA
https://www.youtube.com/watch?v=0p3Nnn2jhY4

Klasa (filia) IVC4 (Biskupiec)

Przedmiot Audycje muzyczne
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Zakres 
materiału 
z podziałem 
na tygodnie

6.04 – 18.04 Fryderyk Chopin.
Obejrzyj poniższe materiały:
https://www.youtube.com/watch?v=12UMs4pUi1g
https://www.youtube.com/watch?v=938FVnYfHa8
https://www.youtube.com/watch?v=wFj4_vXmyj4

Klasa (filia) IC4 (Biskupiec)

Przedmiot Kształcenie słuchu

Zakres 
materiału 
z podziałem 
na tygodnie

6.04 – 18.04 Przypomnij sobie czym są znaki przykluczowe i czym się różnią od 
przygodnych – obejrzyj poniższy materiał:
https://www.youtube.com/watch?v=HW8sTPbbhDQ
Przypomni sobie poznane wartości rytmiczne i pauzy – obejrzyj 
materiał: 
https://www.youtube.com/watch?v=0yAHk5kK854
Przypomnij sobie czym jest metrum i jak je oznaczamy – obejrzyj 
materiał:
https://www.youtube.com/watch?v=tpMCTcdspy4
Trójdźwięki:
https://www.youtube.com/watch?v=Uq3V5YDrAOs
Trójdźwięk durowy:
https://www.youtube.com/watch?v=O0h7kAc4IHk
Trójdźwięk mollowy:
https://www.youtube.com/watch?v=GRnFl6p0_TE

 http://www.dur-moll.pl/ lub www.gimnastykasluchu.pl 
(sekcja – ćwiczenia słuchowe – dźwięk fortepianu)
(sekcja – ćwiczenia z wiedzy teoretycznej – interwały na pięciolinii) 
po 20 przykładów obu ćwiczeń
wyniki w postaci zrzutu z ekranu wyślij pod adres:
woj.kowalewski@gmail.com 

Klasa (filia) IVC6 (Biskupiec)

Przedmiot Kształcenie słuchu

Zakres 
materiału 
z podziałem 
na tygodnie

6.04 – 18.04 Powtórzenie odmian gamy e-moll -eolska, harmoniczna, dorycka, 
melodyczna.
(Biskupiec – solfeż – s. 57 ćw. 170-174) 

Ćwiczenie realizowane w ubiegłym tygodniu przetransponuj do 
tonacji e-moll. Poćwicz śpiewanie i granie w tonacji oryginalnej a-
moll i w transpozycji. Ćwiczenie nagraj na dyktafon, lub przez stronę
https://online-voice-recorder.com/pl/ 

Możesz też nagrać filmik jak śpiewasz to ćwiczenie lub grasz je na 
instrumencie. 

Gotowy plik wyślij na adres mailowy:
woj.kowalewski@gmail.com 
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Klasa (filia) IVC6 (Biskupiec)

Przedmiot Audycje muzyczne

Zakres 
materiału 
z podziałem 
na tygodnie

6.04 – 18.04 Podsumowanie – instrumenty smyczkowe. Odpowiedzi uczniów z 
oceną – wideokonferencja – termin do ustalenia w grupach.

Klasa (filia) VC6 (Barczewo, Biskupiec) 

Przedmiot Kształcenie słuchu

Zakres 
materiału 
z podziałem 
na tygodnie

6.04 – 18.04 Powtórzenie odmian gamy e-moll: 
https://www.youtube.com/watch?v=uWVp3IhMC4I&fbclid=IwA

Barczewo: Ćwiczenia ze strony 93 – „Kącik kompozytorski” 
Biskupiec – link do pobrania ćwiczenia: 
https://wetransfer.com/downloads/cc8281b9e1
Zanim przystąpisz do komponowania - przypomnij sobie informacje 
o polskich tańcach narodowych – podręcznik do audycji str – 39-42 
oraz pod tym linkiem:
https://www.youtube.com/watch?v=Y8hanyUm1N8

Gotowy plik wyślij na adres mailowy:
woj.kowalewski@gmail.com

(Przypominam o zadaniach z ubiegłego tygodnia) 
Pobierz i zainstaluj darmowy program do edycji nut Musescore – link
do pobrania:
https://musescore.org/pl/download

Przepisz ćwiczenie z ubiegłego tygodnia do programu Musescore, 
w obu transpozycjach które zrealizowałeś/aś. 
Pod tym linkiem znajdziesz tutorial – jak wpisywać nuty w 
programie:
https://www.youtube.com/watch?v=2YGhAyi8q18&t=281s

Dokomponuj temat rytmiczny (drugi głos) do melodii ćwiczenia
- w obu tonacjach różny 😊 
Plik programu Musescore lub pdf wyślij pod adres: 
woj.kowalewski@gmail.com

Klasa (filia) VC6 (Barczewo/Biskupiec)

Przedmiot Audycje muzyczne

Zakres 
materiału 
z podziałem 
na tygodnie

6.04 – 18.04 Temat: Forma sonatowa – allegro sonatowe. 
Obejrzyj poniższy materiał:
https://www.youtube.com/watch?v=rx8TOJPSsOg 
W podręczniku temat opisany jest na stronach 55-57.
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https://musescore.org/pl/download
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https://www.youtube.com/watch?v=uWVp3IhMC4I&fbclid=IwA


Klasa (filia) VIC6 (Barczewo/Biskupiec)

Przedmiot Kształcenie słuchu

Zakres 
materiału 
z podziałem 
na tygodnie

6.04 – 18.04 Dominanty septymowe ciąg dalszy – obejrzyj materiały: 
https://www.youtube.com/watch?v=H9lohj2VtEc
https://www.youtube.com/watch?v=xAhE_5RObPs
https://www.youtube.com/watch?v=3j0tpZ5q3dk
https://www.youtube.com/watch?v=Vn5zuqMX0AI
https://www.youtube.com/watch?v=954pOWYXmBU 
https://www.youtube.com/watch?v=niHxc7qsuZA
https://www.youtube.com/watch?v=0p3Nnn2jhY4

Klasa (filia) VIC6 (Barczewo/Biskupiec)

Przedmiot Audycje muzyczne

Zakres 
materiału 
z podziałem 
na tygodnie

6.04 – 18.04 Fryderyk Chopin.
Obejrzyj poniższe materiały:
https://www.youtube.com/watch?v=12UMs4pUi1g
https://www.youtube.com/watch?v=938FVnYfHa8
https://www.youtube.com/watch?v=wFj4_vXmyj4

Klasa (filia) Kandydaci do PSM II st. 
IVC4 i VIC6 (Biskupiec)

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

Zakres 
materiału 
z podziałem 
na tygodnie

6.04 – 18.04 Wideokonferencja – omówienie zrealizowanego w poprzednich 
dwóch tygodniach arkusza testowego. Termin do ustalenia. 
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