
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

Uczniowie,  którzy w tygodniu  27.04 –  2.05 nie  mają planowo zajęć  proszeni  są  o bezwzględne
wysłanie  zadań  z  poprzednich  tygodni  w  terminie  do  niedzieli  3.05.  –  jest  to  ostateczny  
i nieprzekraczalny termin. 

Imię i 
nazwisko 
nauczyciela

Wojciech Kowalewski

Adres 
mailowy
nauczyciela

 woj.kowalewski@gmail.com

Klasa (filia) II C4 (Barczewo/Biskupiec)

Przedmiot Kształcenie słuchu

Zakres 
materiału 
z podziałem 
na tygodnie

27.04 – 
30.04

Zadanie – KOREKTA BŁĘDÓW i DOPASOWANIE RYTMÓW:
Wykonaj ćwiczenia – kliknij w poniższe linki:

https://learningapps.org/10537747?&fbclid=IwAR1IjFwQq5AzRytGQ-
aFVRwAf_FiTAyTn1Cge66AR_5sFZK7eS3nc5deqkM 

https://learningapps.org/display?v=priues04n20&fbclid=IwAR0wvbRe7MFtteXLZ2sqd0m-8sT9sLz-
p3j9BirRfNs8wZW8FjH5ZQEUquQ

Wyniki w postaci zrzutu z ekranu (PRINT SCREEN) wyślij na adres 
mailowy nauczyciela.

Klasa (filia) II C4 (Barczewo/Biskupiec)

Przedmiot Audycje muzyczne 

Zakres 
materiału 
z podziałem 
na tygodnie

27.04 – 
30.04

Instrumenty perkusyjne - MEMBRANOFONY 
(podręcznik s. 128-130)

materiały online: (opcjonalnie do obejrzenia w aplikacji orkiestrownik) 
BĘBEN WIELKI, BĘBEN, WERBEL
- w materiale omówione są także talerze, 
które zaliczamy do IDIOFONÓW
https://www.youtube.com/watch?v=ON28ryxzaEg
kotły:
https://www.youtube.com/watch?v=R8_GAMDePkI
zestaw perkusyjny: (składa się z idiofonów i membranofonów)
https://www.youtube.com/watch?v=isF1KSklmuU 

https://www.youtube.com/watch?v=isF1KSklmuU
https://www.youtube.com/watch?v=R8_GAMDePkI
https://www.youtube.com/watch?v=ON28ryxzaEg
https://learningapps.org/display?v=priues04n20&fbclid=IwAR0wvbRe7MFtteXLZ2sqd0m-8sT9sLz-p3j9BirRfNs8wZW8FjH5ZQEUquQ
https://learningapps.org/display?v=priues04n20&fbclid=IwAR0wvbRe7MFtteXLZ2sqd0m-8sT9sLz-p3j9BirRfNs8wZW8FjH5ZQEUquQ
https://learningapps.org/10537747?&fbclid=IwAR1IjFwQq5AzRytGQ-aFVRwAf_FiTAyTn1Cge66AR_5sFZK7eS3nc5deqkM
https://learningapps.org/10537747?&fbclid=IwAR1IjFwQq5AzRytGQ-aFVRwAf_FiTAyTn1Cge66AR_5sFZK7eS3nc5deqkM


Klasa (filia) III C4 (Barczewo/Biskupiec)

Przedmiot Kształcenie słuchu

Zakres 
materiału 
z podziałem 
na tygodnie

27.04 – 
30.04

Pokrewieństwo gam. Pentatonika. 
Barczewo - Podręcznik s-109-111. 
Biskupiec – link do pobrania materiałów:
https://we.tl/t-QkpU9LU8hr
Materiały do obejrzenia: 
pokrewieństwo kwintowe:
https://www.youtube.com/watch?v=EWetrDr03QQ
Pokrewieństwo równoległości:
https://www.youtube.com/watch?v=fbJlbPU23cw&t=2s
pokrewieństwo równoimienności:
https://www.youtube.com/watch?v=hzZCuJPMg4g
PENTATONIKA:
https://www.youtube.com/watch?v=ne6tB2KiZuk

ćwiczenia:
https://www.youtube.com/watch?v=J9FpJHbleaI&t=32s

Klasa (filia) III C4 (Barczewo/Biskupiec)

Przedmiot Audycje muzyczne 

Zakres 
materiału 
z podziałem 
na tygodnie

27.04 – 
30.04

Wariacje (podręcznik s. 52-54) 
Pobierz plik dźwiękowy i PDF-wysłuchaj audycji analizując w trakcie jej 
trwania nuty – link:
https://we.tl/t-MvmC0xCiBP

Klasa (filia) IV C4 (Biskupiec)

Przedmiot Kształcenie słuchu

Zakres 
materiału 
z podziałem 
na tygodnie

27.04 – 
30.04

Dyktando rytmiczne – otwórz link:
https://learningapps.org/display?v=p7xmpofhj20&fbclid=IwAR3lHz2kUl-
im5mBwvvoBPWimzCN4NjsmqpNMH_2LsDD3C6ajqp-1LKxkSk
Powtórzenie gamy c-moll - link:
https://www.youtube.com/watch?v=JBZg9Z9IKIg&fbclid=IwAR3uiueiVlqCVEMIa7-
N-J8GT8QIF_U6yix_P4-NpOaaGQt7iI2nIT6l0E8

Potwierdzenie wykonania ćwiczenia – PRINT SCREEN wyślij na adres 
mailowy nauczyciela: woj.kowalewski@gmail.com

Klasa (filia) IV C4 (Biskupiec)

Przedmiot Audycje muzyczne

Zakres 
materiału 
z podziałem 
na tygodnie

27.04 – 
30.04

Stanisław Moniuszko – obejrzyj poniższe materiały: 

https://www.youtube.com/watch?v=t0PXRig8Ou0

https://www.youtube.com/watch?v=O1eoTyLQmug

https://www.youtube.com/watch?v=FkLom9MxgZg

https://www.youtube.com/watch?v=FkLom9MxgZg
https://www.youtube.com/watch?v=O1eoTyLQmug
https://www.youtube.com/watch?v=t0PXRig8Ou0
https://www.youtube.com/watch?v=JBZg9Z9IKIg&fbclid=IwAR3uiueiVlqCVEMIa7-N-J8GT8QIF_U6yix_P4-NpOaaGQt7iI2nIT6l0E8
https://www.youtube.com/watch?v=JBZg9Z9IKIg&fbclid=IwAR3uiueiVlqCVEMIa7-N-J8GT8QIF_U6yix_P4-NpOaaGQt7iI2nIT6l0E8
https://learningapps.org/display?v=p7xmpofhj20&fbclid=IwAR3lHz2kUl-im5mBwvvoBPWimzCN4NjsmqpNMH_2LsDD3C6ajqp-1LKxkSk
https://learningapps.org/display?v=p7xmpofhj20&fbclid=IwAR3lHz2kUl-im5mBwvvoBPWimzCN4NjsmqpNMH_2LsDD3C6ajqp-1LKxkSk
https://we.tl/t-MvmC0xCiBP
https://www.youtube.com/watch?v=J9FpJHbleaI&t=32s
https://www.youtube.com/watch?v=ne6tB2KiZuk
https://www.youtube.com/watch?v=hzZCuJPMg4g
https://www.youtube.com/watch?v=fbJlbPU23cw&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=EWetrDr03QQ
https://we.tl/t-QkpU9LU8hr


https://www.youtube.com/watch?v=r4YT94A4EBU

https://www.youtube.com/watch?v=-oHNGkS-zWc&t=43s

Klasa (filia) IV C6 (Biskupiec)

Przedmiot Kształcenie słuchu

Zakres 
materiału 
z podziałem 
na tygodnie

27.04 – 
30.04

Zadanie – KOREKTA BŁĘDÓW i DOPASOWANIE RYTMÓW:
Wykonaj ćwiczenia – kliknij w poniższe linki:

https://learningapps.org/10537747?&fbclid=IwAR1IjFwQq5AzRytGQ-
aFVRwAf_FiTAyTn1Cge66AR_5sFZK7eS3nc5deqkM 

https://learningapps.org/display?v=priues04n20&fbclid=IwAR0wvbRe7MFtteXLZ2sqd0m-8sT9sLz-
p3j9BirRfNs8wZW8FjH5ZQEUquQ

Wyniki w postaci zrzutu z ekranu (PRINT SCREEN) wyślij na adres 
mailowy nauczyciela.

Klasa (filia) IV C6 (Biskupiec)

Przedmiot Audycje muzyczne

Zakres 
materiału 
z podziałem 
na tygodnie

27.04 – 
30.04

Instrumenty perkusyjne - MEMBRANOFONY 
(podręcznik s. 128-130)
materiały online: (opcjonalnie do obejrzenia w aplikacji orkiestrownik) 
BĘBEN WIELKI, BĘBEN, WERBEL
- w materiale omówione są także talerze, 
które zaliczamy do IDIOFONÓW
https://www.youtube.com/watch?v=ON28ryxzaEg
kotły:
https://www.youtube.com/watch?v=R8_GAMDePkI
zestaw perkusyjny: (składa się z idiofonów i membranofonów)
https://www.youtube.com/watch?v=isF1KSklmuU

Klasa (filia) V C6 (Barczewo, Biskupiec) 

Przedmiot Kształcenie słuchu

Zakres 
materiału 
z podziałem 
na tygodnie

27.04 – 
30.04

Pokrewieństwo gam. Pentatonika. 
Barczewo - Podręcznik s-109-111. 
Biskupiec – link do pobrania materiałów:
https://we.tl/t-QkpU9LU8hr
Materiały do obejrzenia: 
pokrewieństwo kwintowe:
https://www.youtube.com/watch?v=EWetrDr03QQ
Pokrewieństwo równoległości:
https://www.youtube.com/watch?v=fbJlbPU23cw&t=2s
pokrewieństwo równoimienności:
https://www.youtube.com/watch?v=hzZCuJPMg4g

https://www.youtube.com/watch?v=hzZCuJPMg4g
https://www.youtube.com/watch?v=fbJlbPU23cw&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=EWetrDr03QQ
https://we.tl/t-QkpU9LU8hr
https://www.youtube.com/watch?v=isF1KSklmuU
https://www.youtube.com/watch?v=R8_GAMDePkI
https://www.youtube.com/watch?v=ON28ryxzaEg
https://learningapps.org/display?v=priues04n20&fbclid=IwAR0wvbRe7MFtteXLZ2sqd0m-8sT9sLz-p3j9BirRfNs8wZW8FjH5ZQEUquQ
https://learningapps.org/display?v=priues04n20&fbclid=IwAR0wvbRe7MFtteXLZ2sqd0m-8sT9sLz-p3j9BirRfNs8wZW8FjH5ZQEUquQ
https://learningapps.org/10537747?&fbclid=IwAR1IjFwQq5AzRytGQ-aFVRwAf_FiTAyTn1Cge66AR_5sFZK7eS3nc5deqkM
https://learningapps.org/10537747?&fbclid=IwAR1IjFwQq5AzRytGQ-aFVRwAf_FiTAyTn1Cge66AR_5sFZK7eS3nc5deqkM
https://www.youtube.com/watch?v=-oHNGkS-zWc&t=43s
https://www.youtube.com/watch?v=r4YT94A4EBU


PENTATONIKA:
https://www.youtube.com/watch?v=ne6tB2KiZuk
ćwiczenia:
https://www.youtube.com/watch?v=J9FpJHbleaI&t=32s

Klasa (filia) V C6 (Barczewo/Biskupiec)

Przedmiot Audycje muzyczne

Zakres 
materiału 
z podziałem 
na tygodnie

27.04 – 
30.04

Wariacje (podręcznik s. 52-54) 
Pobierz plik dźwiękowy i PDF-wysłuchaj audycji analizując w trakcie jej 
trwania nuty – link:
https://we.tl/t-MvmC0xCiBP

Klasa (filia) VI C6 (Barczewo/Biskupiec)

Przedmiot Kształcenie słuchu

Zakres 
materiału 
z podziałem 
na tygodnie

27.04 – 
30.04

Dyktando rytmiczne – otwórz link:
https://learningapps.org/display?v=p7xmpofhj20&fbclid=IwAR3lHz2kUl-
im5mBwvvoBPWimzCN4NjsmqpNMH_2LsDD3C6ajqp-1LKxkSk
Powtórzenie gamy c-moll - link:
https://www.youtube.com/watch?v=JBZg9Z9IKIg&fbclid=IwAR3uiueiVlqCVEMIa7-
N-J8GT8QIF_U6yix_P4-NpOaaGQt7iI2nIT6l0E8

Potwierdzenie wykonania ćwiczenia – PRINT SCREEN wyślij na adres 
mailowy nauczyciela: woj.kowalewski@gmail.com

Klasa (filia) VI C6 (Barczewo/Biskupiec)

Przedmiot Audycje muzyczne

Zakres 
materiału 
z podziałem 
na tygodnie

27.04 – 
30.04

Stanisław Moniuszko – obejrzyj poniższe materiały: 

https://www.youtube.com/watch?v=t0PXRig8Ou0

https://www.youtube.com/watch?v=O1eoTyLQmug

https://www.youtube.com/watch?v=FkLom9MxgZg

https://www.youtube.com/watch?v=r4YT94A4EBU

https://www.youtube.com/watch?v=-oHNGkS-zWc&t=43s

https://www.youtube.com/watch?v=-oHNGkS-zWc&t=43s
https://www.youtube.com/watch?v=r4YT94A4EBU
https://www.youtube.com/watch?v=FkLom9MxgZg
https://www.youtube.com/watch?v=O1eoTyLQmug
https://www.youtube.com/watch?v=t0PXRig8Ou0
https://www.youtube.com/watch?v=JBZg9Z9IKIg&fbclid=IwAR3uiueiVlqCVEMIa7-N-J8GT8QIF_U6yix_P4-NpOaaGQt7iI2nIT6l0E8
https://www.youtube.com/watch?v=JBZg9Z9IKIg&fbclid=IwAR3uiueiVlqCVEMIa7-N-J8GT8QIF_U6yix_P4-NpOaaGQt7iI2nIT6l0E8
https://learningapps.org/display?v=p7xmpofhj20&fbclid=IwAR3lHz2kUl-im5mBwvvoBPWimzCN4NjsmqpNMH_2LsDD3C6ajqp-1LKxkSk
https://learningapps.org/display?v=p7xmpofhj20&fbclid=IwAR3lHz2kUl-im5mBwvvoBPWimzCN4NjsmqpNMH_2LsDD3C6ajqp-1LKxkSk
https://we.tl/t-MvmC0xCiBP
https://www.youtube.com/watch?v=J9FpJHbleaI&t=32s
https://www.youtube.com/watch?v=ne6tB2KiZuk

	(podręcznik s. 128-130)
	materiały online: (opcjonalnie do obejrzenia w aplikacji orkiestrownik) BĘBEN WIELKI, BĘBEN, WERBEL - w materiale omówione są także talerze, które zaliczamy do IDIOFONÓW
	(podręcznik s. 128-130) materiały online: (opcjonalnie do obejrzenia w aplikacji orkiestrownik) BĘBEN WIELKI, BĘBEN, WERBEL - w materiale omówione są także talerze, które zaliczamy do IDIOFONÓW

