
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

Joanna Włodarczyk

Adres 
mailowy
nauczyciela

joannawlodarczyk08@gmail.com

Klasa (filia) Klasa I a   filia w Olsztynku i Dobrym Mieście

Przedmiot Kształcenie słuchu i Rytmika

Zakres 
materiału 
z podziałem 
na tygodnie

27.04 – 
30.04

Kształcenie słuchu:

Wprowadzenie półtonu i całego tonu:

1. Wykonaj lekcję na stronie ekreda:
https://www.ekreda.pl/embed/6502765512622080
Odeślij zdjęcie raportu oraz zadań wykonanych w podręczniku.

Rytmika:

Utrwalanie poznanych wartości i grup rytmicznych:

1. Poćwicz rozpoznawanie rytmów przy pomocy aplikacji:
https://learningapps.org/display?v=p39yxq3qt20
Pamiętaj o zalogowaniu się na platformie przed rozpoczęciem 
ćwiczenia.

Klasa (filia) Klasa II a i II b  filia w Olsztynku i Dobrym Mieście

Przedmiot Kształcenie słuchu i Rytmika

Zakres 
materiału 
z podziałem 
na tygodnie

27.04 – 
30.04

Kształcenie słuchu:

Ćwiczenia utrwalające poznane interwały i trójdźwięki:
1. Wykonaj poniższe ćwiczenia z interwałami:

https://www.ekreda.pl/embed/6629624384585728

https://www.ekreda.pl/embed/6629624384585728
https://learningapps.org/display?v=p39yxq3qt20
https://www.ekreda.pl/embed/6502765512622080


Odeślij zdjęcie raportu.

2. Rozpoznaj trójdźwięki:
https://learningapps.org/display?v=pd5rzzafj20
Pamiętaj o zalogowaniu się na platformie przed rozpoczęciem 
ćwiczenia.

Rytmika: 

Wprowadzenie nowych grup szesnastkowych – podskok i galop:
1. Wykonaj poniższą lekcję:

https://www.ekreda.pl/embed/5531947882250240
Odeślij zdjęcie raportu oraz zadań w książce.

Klasa (filia) Klasa III a   filia w Olsztynku i Dobrym Mieście

Przedmiot Kształcenie słuchu i Rytmika

Zakres 
materiału 
z podziałem 
na tygodnie

27.04 – 
30.04

Kształcenie słuchu:

Wprowadzenie gamy B-dur:
1. Wykonaj poniższą lekcje:

https://www.ekreda.pl/embed/4754574068940800
Odeślij zdjęcie raportu.

Utrwalaj poznane trójdźwięki – zmniejszony i zwiększony:
1. https://learningapps.org/display?v=pzcddacnn20  

Pamiętaj o zalogowaniu się na platformie przed rozpoczęciem 
ćwiczenia.

Rytmika: 

Utrwalanie poznanych wartości oraz grup rytmicznych w metrum 
ósemkowym:

1. Ćwiczenie 3A str. 62 podręcznik Nasza Muzyka 3
https://www.youtube.com/watch?v=ovwW96lhqq4
Wykonaj ćwiczenie z pomocą filmiku – klaskanie i tataizacja.

Klasa (filia) Klasa IV a   filia w Olsztynku

Przedmiot Kształcenie słuchu

Zakres 
materiału 
z podziałem 
na tygodnie

27.04 – 
30.04

Nazwy oktaw – utrwalenie:

1. Wykonaj poniższą lekcję:
https://www.ekreda.pl/embed/6016946561613824
Odeślij zdjęcie raportu.

https://www.ekreda.pl/embed/6016946561613824
https://www.youtube.com/watch?v=ovwW96lhqq4
https://learningapps.org/display?v=pzcddacnn20
https://www.ekreda.pl/embed/4754574068940800
https://www.ekreda.pl/embed/5531947882250240
https://learningapps.org/display?v=pd5rzzafj20

