
NAUCZANIE ZDALNE w PSM I st. w DYWITACH

PLAN PRACY NA OKRES 11.05-16.05.2020 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 cykl 6-letni Dywity, Dobre Miasto 

Przedmiot Kształcenie słuchu. Dwa zadania do wysłania. Termin: do 18.05.2020 włącznie.

Zakres materiału 
z podziałem 
na tygodnie

11.05-16.05. 1. Takty ćwierćnutowe - utrwalenie grup rytmicznych równych 
ćwierćnucie oraz półnucie:

a) obejrzyj materiały:
• https://www.youtube.com/watch?v=KHwurCP7d1g   
• https://www.youtube.com/watch?  

v=0GAKPLGIhm4&feature=youtu.be 
b) sporządź notatkę: wypisz w zeszycie grupy rytmiczne 

równe ćwierćnucie (jest ich 8) oraz półnucie (jest ich 3); 
wyklaszcz je

c) Wykonaj zadanie: https://learningapps.org/view7699422
d) Otwórz podręcznik Nasza Muzyka 4, wykonaj ćwiczenie 

21 b / strona 38 (Aby wykonać to ćwiczenie, należy 
pobrać nagrania: https://1drv.ms/u/s!
Al22o0baIm6Vh3uI1wtHF6B4dsVU?e=7XH89y 
Uwaga! Przed każdym ciągiem 4 grup rytmicznych 
zabrzmi puls ćwierćnutowy oraz 1 takt przerwy)

• Które grupy rytmiczne wystąpiły w ćwiczeniu 21b - równe 
półnucie, czy ćwierćnucie?

e) Otwórz podręcznik Nasza Muzyka 4, wykonaj ćwiczenie 
22 a / strona 38 (pobierz nagranie: https://1drv.ms/u/s!
Al22o0baIm6ViACIun04JhHkLtN-?e=2Xh5jf )

Wyślij na maila odpowiedzi – ćw. 21b/ str.38 oraz ćw. 22a/str.38

Na wykonanie zadań masz 7 dni. Powodzenia!
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Klasa (filia) Klasa IV a, IV b DYWITY 
Klasa IV b DOBRE MIASTO cykl 6-letni

Przedmiot Audycje muzyczne. Jedno zadanie do wysłania – termin: do 18.05.2020 
włącznie.

Zakres materiału 
z podziałem 
na tygodnie

11.05-16.05. 1. Instrumenty strunowe szarpane – część I: Klawesyn, wirginał, 
szpinet + bonus.
Obejrzyj prezentację oraz uzupełnij kartę pracy: 
https://1drv.ms/u/s!Al22o0baIm6ViAHLabhyT0O8khU4?e=89i74a

Wyślij na maila uzupełnioną kartę pracy.

Na wykonanie zadań masz 7 dni. Powodzenia!

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

Przedmiot Kształcenie słuchu.  Trzy zadania do wysłania  – termin: do 18.05.2020 
włącznie.

Zakres materiału 
z podziałem 
na tygodnie

11.05-16.05. 1. Utrwalenie kwarty czystej, trójdźwięki*, interwały, dyktando 
„Jedzie pociąg”.

*Uwaga! Wśród trójdźwięków pojawi się inny, obcy trójdźwięk (< - zwiększony). Twoim zadaniem 
będzie go rozpoznać spośród tych, które dotąd znałeś/aś.

https://www.ekreda.pl/embed/5505272410800128 

wyślij na maila ostatni slajd 

2. Wprowadzenie i ćwiczenia w gamie F-dur:
https://www.ekreda.pl/embed/5918236318105600 

wyślij na maila notatkę z zeszytu oraz ostatni slajd 

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 18.05.2020 włącznie.

Zakres materiału 
z podziałem 
na tygodnie

11.05-16.05. 1. Takty ćwierćnutowe - utrwalenie grup rytmicznych równych 
ćwierćnucie oraz półnucie:

a) obejrzyj materiały:
• https://www.youtube.com/watch?v=KHwurCP7d1g   
• https://www.youtube.com/watch?  

v=0GAKPLGIhm4&feature=youtu.be 
b) sporządź notatkę: wypisz w zeszycie grupy rytmiczne 

równe ćwierćnucie (jest ich 8) oraz półnucie (jest ich 3); 
wyklaszcz je

c) Wykonaj zadanie: https://learningapps.org/view7699422
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d) Otwórz podręcznik Nasza Muzyka 4, wykonaj ćwiczenie 
21 b / strona 38 (Aby wykonać to ćwiczenie, należy 
pobrać nagrania: https://1drv.ms/u/s!
Al22o0baIm6Vh3uI1wtHF6B4dsVU?e=7XH89y 
Uwaga! Przed każdym ciągiem 4 grup rytmicznych 
zabrzmi puls ćwierćnutowy oraz 1 takt przerwy)

• Które grupy rytmiczne wystąpiły w ćwiczeniu 21b - równe 
półnucie, czy ćwierćnucie?

e) Otwórz podręcznik Nasza Muzyka 4, wykonaj ćwiczenie 
22 a / strona 38 (pobierz nagranie: https://1drv.ms/u/s!
Al22o0baIm6ViACIun04JhHkLtN-?e=2Xh5jf )

Wyślij na maila odpowiedzi – ćw. 21b/ str.38 oraz ćw. 22a/str.38

Na wykonanie zadań masz 7 dni. Powodzenia!

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

Przedmiot Audycje muzyczne. Do wysłania jedno zadanie – termin: do 18.05.2020 
włącznie.

Zakres materiału 
z podziałem 
na tygodnie

11.05-16.05. 1. Polskie tańce narodowe: wysłuchaj dokładnie filmu i zrób 
notatki w zeszycie https://www.youtube.com/watch?
v=Y8hanyUm1N8

2. Polskie tańce narodowe - użytkowe i stylizowane 
(rozpoznawanie): https://learningapps.org/watch?
v=p2r83m7u320&fbclid=IwAR1UJbhTDvywgxdgfcinsJ-
JxM5ICowLvv3uwiUdzRQK2ho9dawNi_4UNsg

rozpoznaj tańce, wyślij wykonane zadanie

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 18.05.2020 włącznie.

Zakres materiału 
z podziałem 
na tygodnie

11.05-16.05. Gama Es-dur – utrwalenie i ćwiczenia: 

1. Zaśpiewaj gamę Es-dur oraz triadę harmoniczną w gamie Es-dur 
(Nasza Muzyka 5, str. 20). Zapisz gamę i triadę w kluczu basowym.

2. Określ interwały między podanymi stopniami gamy Es-dur, 
zapisz je w zeszycie, wyślij na maila odpowiedzi

• I-VII
• II-IV
• IV-VII
• III-VIII
• VI-III
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3. Zbuduj w gamie Es-dur:
• trytony wraz z rozwiązaniem (4< oraz 5>)
• D7 wraz z rozwiązaniem

wyślij na maila odpowiedzi

4. Dyktando Es-dur:
https://www.ekreda.pl/embed/5901586407620608?
fbclid=IwAR1aVWH9f3gs7Z3ootjEYST258KJax0p5LWRNuEeo
Hq9PMQGCcPJxd-6eL0 -  wyślij na maila ostatni slajd

Na wykonanie zadań masz 7 dni! Powodzenia!

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

Przedmiot Audycje muzyczne. Dwa zadania do wysłania – termin: do 18.05.2020 włącznie.

Zakres materiału 
z podziałem 
na tygodnie

11.05-16.05. 1. Życie i twórczość L. van Beethovena. Obejrzyj filmy:
• obejrzyj film i odpowiedz na pytanie, które wyświetli Ci się

na ekranie. Notatkę wyślij na maila. 
https://learningapps.org/watch?v=pdhq15pon20

• https://www.youtube.com/watch?v=lppCMwKp-r4   20 
faktów o Beethovenie

• https://www.youtube.com/watch?v=njpCsgdhh5w   – 
najpopularniejsze utwory Beethovena

2. Zadanie podsumowujące – klasycy wiedeńscy:
https://learningapps.org/view4766615 – wyślij na maila ostatni 
etap zadania (odsłonięte puzzle)

Na wykonanie zadań masz 7 dni! Powodzenia!

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

11.05-16.05. 1. Odpowiedzi do testu z okresu 05-09.05.2020 wysłano Państwu 
na adres mailowy.

2. Polskie tańce narodowe - użytkowe i stylizowane 
(rozpoznawanie): https://learningapps.org/watch?
v=p2r83m7u320&fbclid=IwAR1UJbhTDvywgxdgfcinsJ-
JxM5ICowLvv3uwiUdzRQK2ho9dawNi_4UNsg

3. Test 7 – arkusz i zadania wysłano Państwu na adres mailowy.

Na wykonanie zadań mamy 7 dni! Powodzenia!
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