
NAUCZANIE ZDALNE w PSM I st. w DYWITACH

PLAN PRACY NA OKRES 27.04-30.04.2020 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. Do wysłania dwa zadania – termin: do 4.05.2020 włącznie.

Zakres materiału 
z podziałem 
na tygodnie

27.04-30.04.
1. Gama d-moll i jej odmiany.
Wykonaj interaktywne zadania: 
https://www.ekreda.pl/embed/4946456698945536 – wyślij na 
maila ostatni slajd (raport lekcji)

2. Pary gam.
Pamiętaj o 3>, która jest odległością między parami gam!
Wykonaj interaktywne zadanie:
https://learningapps.org/watch?
v=pgghht61k20&fbclid=IwAR3SRVQ2ZXM57GxtWilV362fLOSn
Krg-9GhFF4Xi9CTkm6ionl3i9zjZvUM - wyślij na maila zdjęcie 
wykonanego zadania.

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. Do wysłania jedno zadanie – termin: do 4.05.2020 włącznie.

Zakres materiału 
z podziałem 
na tygodnie

27.04-30.04.
1. Osoby zainteresowane odpowiedziami na zadania z okresu 
20.04-25.04.2020, proszone są o zgłaszanie się do mnie poprzez 
wiadomość mailową.

2. Instrumenty strunowe uderzane.
Uzupełnij kartę pracy, przejdź wszystkie kroki na: 

https://learningapps.org/watch?v=pgghht61k20&fbclid=IwAR3SRVQ2ZXM57GxtWilV362fLOSnKrg-9GhFF4Xi9CTkm6ionl3i9zjZvUM
https://learningapps.org/watch?v=pgghht61k20&fbclid=IwAR3SRVQ2ZXM57GxtWilV362fLOSnKrg-9GhFF4Xi9CTkm6ionl3i9zjZvUM
https://learningapps.org/watch?v=pgghht61k20&fbclid=IwAR3SRVQ2ZXM57GxtWilV362fLOSnKrg-9GhFF4Xi9CTkm6ionl3i9zjZvUM
https://www.ekreda.pl/embed/4946456698945536
mailto:zawistowska.psmdobremiasto@gmail.com
mailto:zawistowska.psmdywity@gmail.com


https://padlet.com/wikgorzynska/fjcv1hux11pembnx?
fbclid=IwAR1_HqJaSXaTFmDTN-
44bhcMuWdtIGjVIQKVE05VYdFSVkRfOucb95YECOQ 

Uwaga! Nie musisz słuchać całych filmików. Wybierz dogodne Ci 
fragmenty, aby nie zajęło Ci to dłużej, niż 45 minut :) Wyślij na 
maila uzupełnioną kartę pracy o instr. strunowych uderzanych

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.  Do wysłania dwa zadania – termin: do 4.05.2020 włącznie.

Zakres materiału 
z podziałem 
na tygodnie

27.04-30.04. 1. Ćwiczenia w gamie G-dur.
Przejdź przez całą lekcję na: 
https://www.ekreda.pl/embed/5003284921188352?
fbclid=IwAR2RT10uCFvx5fGgh9ihE2_EmRBQX1OrvsZ_G4fmr
KSu8WkRYEpVEmLe0Ss – wyślij na maila ostatni slajd (raport
lekcji)

2. Utrwal lekcję o budowaniu interwałów – przyda Ci się do 
poprawy ostatniej karty pracy:
https://www.minstructor.pl/public/view/5641533255581696?
fbclid=IwAR1cUuARe1y1dZPCWd_ajcXCQ23ICVpMKWeJwty0
9QWN8NkKqkaCcB5Sqm8 – wyślij na maila ostatni slajd 
(raport lekcji)

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. Do wysłania dwa zadania – termin: do 4.05.2020 włącznie.

Zakres materiału 
z podziałem 
na tygodnie

27.04-30.04.
1. Gama d-moll i jej odmiany.
Wykonaj interaktywne zadania: 
https://www.ekreda.pl/embed/4946456698945536 – wyślij na 
maila ostatni slajd (raport lekcji)

2. Koło kwintowe (pary gam).
Wykonaj interaktywne zadanie, kliknij 
https://learningapps.org/watch?
v=pgghht61k20&fbclid=IwAR3SRVQ2ZXM57GxtWilV362fLOSn
Krg-9GhFF4Xi9CTkm6ionl3i9zjZvUM - wyślij na maila zdjęcie 
wykonanego zadania.

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

https://www.minstructor.pl/public/view/5641533255581696?fbclid=IwAR1cUuARe1y1dZPCWd_ajcXCQ23ICVpMKWeJwty09QWN8NkKqkaCcB5Sqm8
https://www.minstructor.pl/public/view/5641533255581696?fbclid=IwAR1cUuARe1y1dZPCWd_ajcXCQ23ICVpMKWeJwty09QWN8NkKqkaCcB5Sqm8
https://www.minstructor.pl/public/view/5641533255581696?fbclid=IwAR1cUuARe1y1dZPCWd_ajcXCQ23ICVpMKWeJwty09QWN8NkKqkaCcB5Sqm8
https://www.ekreda.pl/embed/5003284921188352?fbclid=IwAR2RT10uCFvx5fGgh9ihE2_EmRBQX1OrvsZ_G4fmrKSu8WkRYEpVEmLe0Ss
https://www.ekreda.pl/embed/5003284921188352?fbclid=IwAR2RT10uCFvx5fGgh9ihE2_EmRBQX1OrvsZ_G4fmrKSu8WkRYEpVEmLe0Ss
https://www.ekreda.pl/embed/5003284921188352?fbclid=IwAR2RT10uCFvx5fGgh9ihE2_EmRBQX1OrvsZ_G4fmrKSu8WkRYEpVEmLe0Ss
https://padlet.com/wikgorzynska/fjcv1hux11pembnx?fbclid=IwAR1_HqJaSXaTFmDTN-44bhcMuWdtIGjVIQKVE05VYdFSVkRfOucb95YECOQ
https://padlet.com/wikgorzynska/fjcv1hux11pembnx?fbclid=IwAR1_HqJaSXaTFmDTN-44bhcMuWdtIGjVIQKVE05VYdFSVkRfOucb95YECOQ
https://padlet.com/wikgorzynska/fjcv1hux11pembnx?fbclid=IwAR1_HqJaSXaTFmDTN-44bhcMuWdtIGjVIQKVE05VYdFSVkRfOucb95YECOQ
https://learningapps.org/watch?v=pgghht61k20&fbclid=IwAR3SRVQ2ZXM57GxtWilV362fLOSnKrg-9GhFF4Xi9CTkm6ionl3i9zjZvUM
https://learningapps.org/watch?v=pgghht61k20&fbclid=IwAR3SRVQ2ZXM57GxtWilV362fLOSnKrg-9GhFF4Xi9CTkm6ionl3i9zjZvUM
https://learningapps.org/watch?v=pgghht61k20&fbclid=IwAR3SRVQ2ZXM57GxtWilV362fLOSnKrg-9GhFF4Xi9CTkm6ionl3i9zjZvUM
https://www.ekreda.pl/embed/4946456698945536


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

Przedmiot Audycje muzyczne. Do wysłania jedno zadanie – termin: do 4.05.2020 włącznie.

Zakres materiału 
z podziałem 
na tygodnie

27.04-30.04. 1. Opera – gatunek wokalno instrumentalny.
Obejrzyj materiały oraz uzupełnij kartę pracy:
https://1drv.ms/u/s!Al22o0baIm6Vh2hgdrF3O2-tVZJZ?e=3uDMFf
- wyślij na maila uzupełnioną kartę pracy

Uwaga! Nie musisz oglądać całości filmów z prezentacji. Oglądaj 
wybrane fragmenty tak, aby lekcja nie zajęła dłużej, niż 45 minut.

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. Do wysłania trzy zadania – termin: do 4.05.2020 włącznie.

Zakres materiału 
z podziałem 
na tygodnie

27.04-30.04. 1. Koło kwintowe – wykonaj interaktywne zadania pod linkiem:
https://www.ekreda.pl/embed/6446215209156608?
fbclid=IwAR2n5DZahHpB8Y-
DLLrC88Og9HhFTfIbhtgyQjb8AWjET5l2sECiAkszIVI 
 - wyślij na maila ostatni slajd (raport lekcji)

2. Gamy równoległe – wykonaj interaktywne zadanie pod linkiem:
https://learningapps.org/display?v=pgghht61k20  -  wyślij na maila
zdjęcie wykonanego zadania.

3. Rozpoznawanie tonacji.
Wejdź na http://www.dur-moll.pl/tonacje.htm, odznacz tonacje do 7
znaków i wykonaj 12 przykładów. Wyniki wyślij 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 Audycje muzyczne. W tym tygodniu nie wysyłamy prac z audycji. Pilnie 
oglądamy materiały!

Zakres materiału 
z podziałem 
na tygodnie

27.04-30.04. 1. Życie i twórczość W.A.Mozarta. Obejrzyj filmy:

• 20 faktów z życia: https://www.youtube.com/watch?
v=4YgjYCKCcDs 

• 10 najbardziej znanych utworów: https://www.youtube.com/
watch?v=yvvJaiOqktM 

• Wesele Figara – streszczenie opery: 
https://www.youtube.com/watch?v=eFON6QH3eP0 

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

https://1drv.ms/u/s!Al22o0baIm6Vh2hgdrF3O2-tVZJZ?e=3uDMFf
https://www.youtube.com/watch?v=eFON6QH3eP0
https://www.youtube.com/watch?v=yvvJaiOqktM
https://www.youtube.com/watch?v=yvvJaiOqktM
https://www.youtube.com/watch?v=4YgjYCKCcDs
https://www.youtube.com/watch?v=4YgjYCKCcDs
http://www.dur-moll.pl/tonacje.htm
https://learningapps.org/display?v=pgghht61k20
https://www.ekreda.pl/embed/6446215209156608?fbclid=IwAR2n5DZahHpB8Y-DLLrC88Og9HhFTfIbhtgyQjb8AWjET5l2sECiAkszIVI
https://www.ekreda.pl/embed/6446215209156608?fbclid=IwAR2n5DZahHpB8Y-DLLrC88Og9HhFTfIbhtgyQjb8AWjET5l2sECiAkszIVI
https://www.ekreda.pl/embed/6446215209156608?fbclid=IwAR2n5DZahHpB8Y-DLLrC88Og9HhFTfIbhtgyQjb8AWjET5l2sECiAkszIVI


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

Przedmiot Kształcenie słuchu i audycje muzyczne.
Do wysłania 1 zadanie – termin: do 4.05.2020 włącznie

Zakres materiału 
z podziałem 
na tygodnie

27.04-30.04. 1. Rozwiąż zadania z audycji muzycznych:
https://1drv.ms/u/s!Al22o0baIm6Vh2XRH7q-ZH9KdVh1?
e=4vAfyP – wyślij na maila uzupełnioną kartę pracy.

2. Rozpoznaj 8 interwałów oraz 12 trójdźwięków (6 przykładów w 
postaci zasadniczej – wszystkie oraz 6 przykładów w przewrotach 
– bez zwiększonego i zmniejszonego). Źródło: www.dur-moll.pl

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

http://www.dur-moll.pl/
https://1drv.ms/u/s!Al22o0baIm6Vh2XRH7q-ZH9KdVh1?e=4vAfyP
https://1drv.ms/u/s!Al22o0baIm6Vh2XRH7q-ZH9KdVh1?e=4vAfyP

