
NAUCZANIE ZDALNE w PSM I st. w DYWITACH

PLAN PRACY NA OKRES 20.04-25.04.2020 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. Wyślij na maila kartę pracy (pkt2), zad. z podr. (pkt 3) – do
dnia 27.04.2020 włącznie

Zakres materiału 
z podziałem 
na tygodnie

20.04-25.04.
1. Sprawdź odpowiedzi na zadania z okresu 06.04-18.04.2020:

2. Rozpoznawanie oraz budowanie interwałów, trójdźwięków i gam
– zestaw zadań kl.IV/6-l.
 https://1drv.ms/u/s!Al22o0baIm6Vh1o9DHqmJveKEQky?
e=wq3Iq9 - uzupełnij kartę pracy, wyślij odpowiedzi na maila.

3. Wykonaj zadanie nr 2/ str. 46 (Nasza Muzyka 4),
wyślij odpowiedzi na maila.

Karta pracy - odpowiedzi
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Pracuj uczciwie! Robisz to dla siebie :)
Pamiętaj, że na wykonanie zadań masz 7 dni! Powodzenia!

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

Przedmiot Audycje muzyczne. Wyślij na maila k.p. o wiolonczeli i kontrabasie (pkt 2); 
odpowiedz w mailu na pytanie (pkt 4) – do dnia 27.04.2020 włącznie

Zakres materiału 
z podziałem 
na tygodnie

20.04-25.04.
1. Sprawdź odpowiedzi na zadania z okresu 06.04-18.04.2020: 
https://1drv.ms/b/s!Al22o0baIm6Vh19C8VwyQkpOUlp2?
e=hMAwzB

2. Wejdź na: https://padlet.com/wikgorzynska/s44qvld6bnl9?
fbclid=IwAR3D5hOovUjH_Br6iamXFanvjJE7f7JTnrUEE7z9qes-
4BnRKRllh0X8wB0 i wykonaj zadania dotyczące wiolonczeli i 
kontrabasu – wyślij na maila uzupełnioną kartę pracy.

3. Zapisz w zeszycie notatkę:

Instrumenty strunowe smyczkowe – nazwy włoskie, skróty partyturalne, klucze:
a) skrzypce – violino – vn. lub vno. (klucz wiolinowy); skrzypek - skrzypaczka
b) altówka – viola – vl. lub vla. (klucz wiolinowy, altowy); altowiolista - altowiolistka
c) wiolonczela – violoncello – Vc. (klucz basowy, tenorowy, wiolinowy); wiolonczelista - 

wiolonczelistka
d) kontrabas – contrabbasso (klucz basowy); kontrabasista - kontrabasistka

4. Obejrzyj film o lutniku: https://www.youtube.com/watch?v=6iRIbJDtlfM
Wyślij na maila odpowiedź na pytanie: Kto to jest lutnik? Czy chciałbyś zostać lutnikiem – 
uzasadnij odpowiedź (3-4 zdania).

5. Ciekawostki – dla chętnych:
         a)    wiolonczela elektryczna: https://www.youtube.com/watch?v=DRVvFYppU0w 
         b)    oktobas: https://www.youtube.com/watch?v=jCEYPyUBDAU 
         c)     oktobas w orkiestrze symfonicznej: https://www.youtube.com/watch?v=1s0tZmKsqA4
         d)     najszybszy skrzypek świata: 3’52” https://www.youtube.com/watch?v=k_tQk25pR60 

Pracuj uczciwie! Robisz to dla siebie :)
Pamiętaj, że na wykonanie zadań masz 7 dni! Powodzenia!

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

Przedmiot Kształcenie słuchu. Wyślij na maila notatkę (pkt 1) oraz kartę pracy (pkr 3);
dla chętnych: wysłać nagranie zad.3/str. 31 (pkt 2) – do dnia 27.04.2020 
włącznie

Zakres materiału 
z podziałem 
na tygodnie

20.04-25.04.
1. Wprowadzenie gamy G-dur:
https://www.youtube.com/watch?v=JvCBeE-
kQKw&t=35s&fbclid=IwAR0kGud7WVFUV2ivdR6M97BjTfuaIhVLJM1ypvAeYOLQWgtgiu4qW
pQn0pk 

– zrób notatkę w zeszycie – zapisz gamę i zaznacz w niej:
• Tonikę dolną (I stopień)
• dźwięk prowadzący (VII stopień)
• Tonikę górną (VIII stopień)
• podział na tetrachordy
• półtony w gamie

Wyślij zdjęcie notatki na maila.

2. Wykonaj zadanie 2 oraz 3/str. 31 (Nasza Muzyka 2). Dla 
chętnych: wyślij na maila nagranie zadania 3/str.31 (śpiewaj 
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literowo)

3. Rozpoznawanie oraz budowanie interwałów oraz trójdźwięków –
zestaw zadań kl.I/4-l: https://1drv.ms/u/s!
Al22o0baIm6Vh2A9Pi8UoGAqkJkZ?e=xhVvjd 

- uzupełnioną kartę pracy wyślij na maila

Pracuj uczciwie! Robisz to dla siebie :)
Pamiętaj, że na wykonanie zadań masz 7 dni! Powodzenia!

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

Przedmiot Kształcenie słuchu. Wyślij na maila kartę pracy (pkt 2), zad. z podr. (pkt 3) – 
do dnia 27.04.2020 włącznie

Zakres materiału 
z podziałem 
na tygodnie

20.04-25.04.
1. Sprawdź odpowiedzi na zadania z okresu 06.04-18.04.2020:

Zad.1/46 (Nasza Muzyka 4):

2. Rozpoznawanie oraz budowanie interwałów, akordów i gam – 
zestaw zadań kl. III/4-l. https://1drv.ms/u/s!Al22o0baIm6Vh1DhHIxx3Izg8l3P?

e=xcrheX - uzupełnij kartę pracy, wyślij odpowiedzi na maila.

3. Wykonaj zadanie nr 2/ str. 46 (Nasza Muzyka 4),
wyślij odpowiedzi na maila.

Pracuj uczciwie! Robisz to dla siebie :)
Pamiętaj, że na wykonanie zadań masz 7 dni! Powodzenia!

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

Przedmiot Audycje muzyczne. Wyślij na maila  zadania z punktu 1.

Zakres materiału 
z podziałem 
na tygodnie

20.04-25.04. Zakończyliśmy właśnie dział o instrumentalnych formach opartych 
na fakturze homofonicznej. Dzisiaj rozpoczynamy nowe tematy, a 
są nimi FORMY POLIFONICZNE.

1. Zrealizuj zadania z prezentacji. Znajdziesz ją pod linkiem

https://1drv.ms/b/s!Al22o0baIm6Vh2RhwOUg_g9YcDwK?
e=M7EK3H  - wyślij notatki na maila.

Pracuj uczciwie! Robisz to dla siebie :)
Pamiętaj, że na wykonanie zadań masz 7 dni! Powodzenia!

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

Przedmiot Kształcenie słuchu. Wyślij na maila dwa zadania (pkt 2 oraz pkt 3)
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-do dnia 27.04.2020 (poniedziałek) włącznie
Zakres materiału 
z podziałem 
na tygodnie

20.04-25.04.
1. Sprawdź odpowiedzi na zadania z okresu 06.04-18.04.2020:

2. Rozpoznawanie oraz budowanie interwałów, akordów i gam:
https://1drv.ms/u/s!Al22o0baIm6Vh0qolCFTOtEejR78?e=JhaRBA
- uzupełnij kartę pracy, wyślij odpowiedzi na maila.

3. Naucz się klaskać, stukać lub grać ćwiczenie 9/str.26 (Nasza 
Muzyka 5), wyślij na maila nagranie.

Pracuj uczciwie! Robisz to dla siebie :)
Pamiętaj, że na wykonanie zadań masz 7 dni! Powodzenia!

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

Przedmiot Audycje muzyczne. Wyślij na maila odp. do pkt 1, 2; dla chętnych również pkt 
3 – do dnia 27.04.2020 włącznie.

Zakres materiału 
z podziałem 
na tygodnie

20.04-25.04. 1. Rozpoznaj utwory: https://learningapps.org/watch?
v=pwzib2t5j20, wyślij zdjęcie odpowiedzi na maila.

2. Klasycyzm – cz. I. Wejdź na 
https://www.ekreda.pl/embed/6563056720019456, wykonaj 
wszystkie zadania oraz wyślij na maila zdjęcie ostatniego slajdu.

3. Dla chętnych: na podstawie pkt 3 oraz wiadomości z 
podręcznika, uzupełnij kartę pracy: https://1drv.ms/b/s!
Al22o0baIm6Vhz5B7WsZMI4nKTRs?e=BpeO80, wyślij zdjęcie 
k.p. na maila.

Pracuj uczciwie! Robisz to dla siebie :)
Pamiętaj, że na wykonanie zadań masz 7 dni! Powodzenia!

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

Przedmiot Kształcenie słuchu i audycje muzyczne
Wyślij na maila 2 zadania: wyniki poprzedniej pracy (okres 06.04-18.04.2020), 
uzupełniona karta pracy z pkt 2

Zakres materiału 
z podziałem 
na tygodnie

20.04-25.04.
1. Sprawdź odpowiedzi na zadania z okresu 06.04-18.04.2020:
https://1drv.ms/u/s!Al22o0baIm6Vh0WD7PDVfVrnBF4_?
e=vWZ2Li , podlicz punktację i wyślij wyniki  na maila:  
zawistowska.psmdywity@gmail.com (podaj ilość punktów, oprócz 
zadania 12 - dotyczy również uczniów p. Szymona Górzyńskiego!)

→ 2> 
→ 2< (zw.)

Odp. Zad. 2 – gama h-moll harm.

Odp. Zad. 3 - triada
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2. Wydrukuj kartę pracy i wykonaj zadania umieszczone pod 
linkiem: https://1drv.ms/u/s!
Al22o0baIm6Vhz9T6YWLcWPw9zdc?e=jqf9wq
uwaga! Tym razem są to zadania na ocenę – uzupełnioną kartę 
pracy wyślij mailem

Pracuj uczciwie! Robisz to dla siebie :)
Pamiętaj, że na wykonanie zadań masz 7 dni! Powodzenia!
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