
NAUCZANIE ZDALNE w PSM I st. w DYWITACH

PLAN PRACY NA OKRES 05.05 – 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

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

05.05 – 
09.05

Rytmika:

Wprowadzenie pauz:

1. Wykonaj lekcję na stronie ekreda:
https://ekreda.pl/embed/5665196927352832
Odeślij zdjęcie raportu oraz zadań wykonanych w podręczniku.

Kształcenie słuchu:

Utrwalanie poznanych dźwięków:

1. Poćwicz nazwy dźwięków w gamie C-dur: 
https://ekreda.pl/embed/6724297161703424
Odeślij zdjęcie raportu.

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

05.05 – 
09.05

Kształcenie słuchu:

Dyktando układanka:
1. Wykonaj lekcję z dyktandem melodycznym:

https://ekreda.pl/embed/5024570410008576
Odeślij zdjęcie raportu.

https://ekreda.pl/embed/5024570410008576
https://ekreda.pl/embed/6724297161703424
https://ekreda.pl/embed/5665196927352832


Rytmika: 

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

https://ekreda.pl/embed/5523741357375488 
Odeślij zdjęcie raportu oraz zadań w ćwiczeniach.

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

Przedmiot Kształcenie słuchu i Rytmika

Zakres 
materiału 
z podziałem 
na tygodnie

05.05 – 
09.05

Kształcenie słuchu:

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

https://ekreda.pl/embed/4994024602599424 
Odeślij zdjęcie raportu.

Utrwalaj poznane trójdźwięki – zmniejszony i zwiększony:
1. https://learningapps.org/display?v=pyqm0pk2v20  

Pamiętaj o zalogowaniu się na platformie przed wykonaniem 
ćwiczenia.

      

Rytmika: 

Utrwalanie poznanych wartości oraz grup rytmicznych w metrum 
ósemkowym:

1. Dwugłos rytmiczny zad. 3D str. 71,  podręcznik Nasza Muzyka 3
https://www.youtube.com/watch?v=knb7_-Kf294
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

05.05 – 
09.05

Ćwiczenia utrwalające znajomość klucza basowego:
1. Poćwicz znajomość dźwięków w kluczu basowym przy pomocy 

aplikacji:
https://learningapps.org/display?v=pp0fqrkgc20
Pamiętaj o zalogowaniu się na platformie przed wykonaniem 
ćwiczenia.

2. Dyktando układanka w kluczu basowym:
https://ekreda.pl/embed/5082551461871616
Odeślij zdjęcie raportu.

Utrwalenie poznanych grup rytmicznych w metrum ósemkowym:
1. Wykonaj zadanie:

https://learningapps.org/9971828
Pamiętaj o zalogowaniu się na platformie przed wykonaniem 
ćwiczenia.

https://learningapps.org/9971828
https://ekreda.pl/embed/5082551461871616
https://learningapps.org/display?v=pp0fqrkgc20
https://www.youtube.com/watch?v=knb7_-Kf294
https://learningapps.org/display?v=pyqm0pk2v20
https://ekreda.pl/embed/4994024602599424
https://ekreda.pl/embed/5523741357375488



