
NAUCZANIE ZDALNE w PSM I st. w DYWITACH

PLAN PRACY NA OKRES 05-09.05.2020 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 DYWITY cykl 6-letni

Przedmiot Kształcenie słuchu. Dwa zadania do wysłania na maila (pkt 2 i 3) Termin: do 
11.05.2020 włącznie.

Zakres materiału 
z podziałem 
na tygodnie

05.05-09.05.
1. Pokrewieństwo gam molowych i durowych, gama d-moll – 
utrwalenie, ćwiczenia 
https://www.ekreda.pl/public/view/4824660553236480 

2. Dyktando d-moll „układanka”:
 https://learningapps.org/view11260446 – po wykonaniu zadania 
zaśpiewaj je literowo. Wyślij nagranie swojego śpiewu na maila.

3.  Podręcznik Nasza Muzyka 4, ćwiczenie 64/str.19:  określ, w 
jakiej odmianie gamy d-moll są 3 ostatnie takty ćwiczenia. 
Uzasadnij i swoją odpowiedź wyślij na maila.

Pracuj uczciwie! Robisz to dla siebie :)

Klasa (filia) Klasa IV a, IV b DOBRE MIASTO cykl 6-letni

Przedmiot Kształcenie słuchu. Wyślij na maila nagranie śpiewu (pkt 2). Termin: do 
11.05.2020 włącznie.
05.05-09.05.

1. Odmiany gamy d-moll – rozpoznawanie:  
https://learningapps.org/watch?v=phq77east20 

2. Dyktando d-moll „układanka”:
 https://learningapps.org/view11260446 – po wykonaniu zadania 
zaśpiewaj je literowo. Wyślij nagranie swojego śpiewu na maila.

Pracuj uczciwie! Robisz to dla siebie :)

mailto:zawistowska.psmdywity@gmail.com
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https://learningapps.org/view11260446
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Klasa (filia) Klasa IV a, IV b DYWITY 
Klasa IV b* DOBRE MIASTO cykl 6-letni

Klasa IV a z Dobrego Miasta w tym tygodniu nie ma audycji muzycznych.

Przedmiot Audycje muzyczne.

Zakres materiału 
z podziałem 
na tygodnie

05.05-09.05.
1. Osoby zainteresowane odpowiedziami na zadania z okresu 
27.04-30.04.2020, proszone są o zgłaszanie się do mnie poprzez 
wiadomość mailową.

2. Podsumowanie oraz utrwalenie wiadomości o instrumentach 
strunowych smyczkowych:
https://www.youtube.com/watch?v=uzb-rxOZ528 (10min film)

3. Instrumenty smyczkowe mogą tworzyć jeden z najbardziej 
popularnych zespołów klasycznych – kwartet smyczkowy:

Na podstawie nagrania (wysłuchaj 1 minutę) oraz powyższego 
zdjęcia, określ i zapisz w zeszycie, jakie instrumenty wchodzą w 
skład kwartetu smyczkowego: https://www.youtube.com/watch?
v=C10-45oHfvc 

4. Klawikord: przodek fortepianu oraz pianina (wysłuchaj 1 minutę 
filmu)
https://www.youtube.com/watch?v=b5KrOiuhStU 

5. Istnieje jeszcze jeden bardzo popularny zespół złożony z 
instrumentów strunowych, które znasz. Jest to trio fortepianowe:

https://www.youtube.com/watch?v=C10-45oHfvc
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Na podstawie nagrania oraz zdjęcie określ w zeszycie skład trio 
fortapianowego: https://www.youtube.com/watch?
v=HnHuKVNXdhs (wysłuchaj 1 minutę nagrania)

Pracuj uczciwie! Robisz to dla siebie :)

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

Przedmiot Kształcenie słuchu.  Do wysłania jedno zadanie (pkt 3)

Zakres materiału 
z podziałem 
na tygodnie

05.05-09.05. 1. WPROWADZENIE KWARTY CZYSTEJ.
Otwórz podręcznik Nasza Muzyka 2 na stronie 42, obejrzyj film:
https://www.youtube.com/watch?v=DPcKsX6VxcE 

2. Zaznacz co najmniej cztery kwarty czyste (4) w piosence B 
Melodia ludowa (str. 42) – otocz je kółkiem. Naucz się śpiewać lub 
grać piosenkę.

3. Wykonaj zadanie 5/str. 44: zbuduj kwarty czyste, pamiętając o 
dwóch krokach:

• krok 1:  na pięciolinii liczymy stopnie (w kwarcie liczymy 
do czterech, włączając pierwszy dźwięk)

• krok 2: na klawiaturze liczymy półtony (kwarta czysta ma 5
półtonów; półtony liczymy „od sąsiada”, czyli od 
sąsiedniego klawisza, jak w grze planszowej)

Wyślij rozwiązane zad.5/44 str na maila.

https://www.youtube.com/watch?v=HnHuKVNXdhs
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Pracuj uczciwie! Robisz to dla siebie :)

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

Przedmiot Kształcenie słuchu. Dwa zadania do wysłania na maila (pkt 2 i 3) Termin: do 
11.05.2020 włącznie.

Zakres materiału 
z podziałem 
na tygodnie

05.05-09.05. 1. Pokrewieństwo gam molowych i durowych, gama d-moll – 
utrwalenie, ćwiczenia 
https://www.ekreda.pl/public/view/4824660553236480 

2. Dyktando d-moll „układanka”:
 https://learningapps.org/view11260446 – po wykonaniu zadania 
zaśpiewaj je literowo. Wyślij nagranie swojego śpiewu na maila.

3.  Podręcznik Nasza Muzyka 4, ćwiczenie 64/str.19:  określ, w 
jakiej odmianie gamy d-moll są 3 ostatnie takty ćwiczenia. 
Uzasadnij i swoją odpowiedź wyślij na maila.

Pracuj uczciwie! Robisz to dla siebie :)

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

Przedmiot Audycje muzyczne. Do wysłania uzupełniona karta pracy. Termin: do 
11.05.2020 włącznie

Zakres materiału 
z podziałem 
na tygodnie

05.05-09.05. 1.  Muzyka ludowa. Etnograf/ia. Polskie regiony etniczne. Kapela 
ludowa. Wstęp do polskich tańców narodowych.
Pobierz kartę pracy i uzupełnij ją na podstawie prezentacji. 
Wszystko znajdziesz pod linkiem:
https://1drv.ms/u/s!Al22o0baIm6Vh27q4fTEYq7fBOnl?e=xZJyGZ

Uzupełnioną kartę pracy wyślij na maila.

Pracuj uczciwie! Robisz to dla siebie :)

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

Przedmiot Kształcenie słuchu. Do wysłania dwa zadania (pkt 1, pkt 2). Termin: do 
11.05.2020 włącznie

Zakres materiału 
z podziałem 
na tygodnie

05.05-09.05. 1. Interwały, trójdźwięki w przewrotach, progresja i dyktando 
melodyczne: https://www.minstructor.pl/embed/5721369529548800
Wyślij na maila zdjęcie / zrzut ekranu ostatniego slajdu (raport 
lekcji)

2. Nasza muzyka 5 – ćwiczenia solfeżowe (klucz basowy, różne 
tonacje; śpiew literowo)

• D-dur: ćw. 31/str.14 (śpiewaj dolną linijkę)
• B-dur: ćw. 40/str.16 (śpiewaj dolną linijkę)
• h-moll: ćw. 36/str. 15 (śpiewaj górną linijkę)

Wyślij nagranie śpiewu wybranego przez siebie ćwiczenia

Pracuj uczciwie! Robisz to dla siebie :)
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Klasa (filia) Klasa IV A cyklu 4-letniego, Dywity

Przedmiot Audycje muzyczne. Do wysłania karta pracy. Termin: do 11.05.2020 włącznie.

Zakres materiału 
z podziałem 
na tygodnie

05.05-09.05. 1. Joseph Haydn – wysłuchaj 2-minutowego filmu:
 https://learningapps.org/watch?v=pn3bztzet20

2. Przygotuj podręcznik „W krainie muzyki”, Pobierz kartę pracy:
 https://1drv.ms/b/s!Al22o0baIm6Vh3KelJ_5HOtOAJIU?
e=PgvqRa uzupełnioną kartę pracy wyślij na maila.

Pracuj uczciwie! Robisz to dla siebie :)

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

Przedmiot Kształcenie słuchu i audycje muzyczne.

Zakres materiału 
z podziałem 
na tygodnie

05.05-09.05. 1. Test do pobrania oraz zadania słuchowe wysłano do Państwa 
mailem.

Nie odsyłamy do mnie uzupełnionego testu. Odpowiedzi pojawią 
się w najbliższy poniedziałek (11.05.2020).

Pracuj uczciwie! Robisz to dla siebie :)
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