
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

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

11.05 – 
16.05

Rytmika:

Utrwalenie poznanych pauz:

1. Wykonaj lekcję na stronie ekreda:
https://ekreda.pl/embed/6646643058278400
Odeślij zdjęcie raportu.

Kształcenie słuchu:

Wprowadzenie trójdźwięku:

1. Wykonaj lekcję na stronie ekreda:
https://ekreda.pl/embed/6238505335259136
Odeślij zdjęcie raportu oraz zadań wykonanych w podręczniku.

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

11.05 – 
16.05

Kształcenie słuchu:

Wprowadzenie tercji małej i tercji wielkiej:
1. Wykonaj lekcję na stronie ekreda:

https://ekreda.pl/embed/6382844824780800

https://ekreda.pl/embed/6382844824780800
https://ekreda.pl/embed/6238505335259136
https://ekreda.pl/embed/6646643058278400


Odeślij zdjęcie raportu.

Rytmika: 

Ćwiczenia rytmiczne – co już umiemy:
1. Wykonaj poniższą lekcję:

https://ekreda.pl/embed/4660763594588160
Odeślij zdjęcie raportu oraz zadań w podręczniku.

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

Przedmiot Kształcenie słuchu i Rytmika

Zakres 
materiału 
z podziałem 
na tygodnie

11.05 – 
16.05

Kształcenie słuchu:

Utrwalenie sekst:
1. Wykonaj poniższą lekcje:

https://ekreda.pl/embed/4535711326797824
Odeślij zdjęcie raportu i zadań w ćwiczeniach.

Rytmika: 

Utrwalanie poznanych wartości oraz grup rytmicznych w metrum 
ósemkowym oraz ćwierćnutowym:

1. Wykonaj zadanie:
https://learningapps.org/11821813
Pamiętaj o zalogowaniu się na platformie przed wykonaniem 
ćwiczenia.

   
Klasa (filia) Klasa IV a   filia w Olsztynku

Przedmiot Kształcenie słuchu

Zakres 
materiału 
z podziałem 
na tygodnie

11.05 – 
16.05

Ćwiczenia utrwalające poznane odmiany gam molowych, interwały 
i trójdźwięki. Dyktando melodyczno-rytmiczne w tonacji e-moll.

1. Wykonaj ćwiczenia na stronie ekreda:
https://ekreda.pl/embed/5345830792855552
Odeślij zdjęcie raportu.

2. Wykonaj zadania na stronie ekreda:
https://ekreda.pl/embed/5327573289533440
Odeślij zdjęcie raportu.

https://ekreda.pl/embed/5327573289533440
https://ekreda.pl/embed/5345830792855552
https://learningapps.org/11821813
https://ekreda.pl/embed/4535711326797824
https://ekreda.pl/embed/4660763594588160

