
NAUCZANIE ZDALNE w PSM I st. w DYWITACH

PLAN PRACY NA OKRES 18.05-23.05.2020 r.

DRODZY UCZNIOWIE!
Radzicie sobie bardzo dobrze, a niektórzy - wręcz znakomicie.

Tym z Was, którzy „zapomnieli” o swoich szkolnych obowiązkach - dodajemy otuchy.
JESZCZE NIE JEST ZA PÓŹNO!

WIERZYMY W WAS!
Razem damy radę.
WYTRWAMY !

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. Cztery zadania do wysłania. Termin: do 25.05.2020 
włącznie.

Zakres materiału 
z podziałem 
na tygodnie

18.05-23.05. 1. Postępuj zgodnie z krokami w prezentacji, którą znajdziesz pod 
linkiem: 

https://1drv.ms/b/s!Al22o0baIm6ViA-
UZnOGpETyKUU3?e=aL6TvQ

Do wysłania 4 zadania (uważnie czytaj polecenia z prezentacji)

Na wykonanie zadań masz 7 dni. Powodzenia!

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 25.05.2020 
włącznie.

Zakres materiału 
z podziałem 
na tygodnie

18.05-23.05. 1. Instrumenty strunowe szarpane – część II: gitara i harfa

Obejrzyj prezentację oraz uzupełnij kartę pracy. Znajdziesz je pod 
linkiem: 

https://1drv.ms/u/s!Al22o0baIm6ViAlwQwBgZF1FRopv?
e=54pzYk 
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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.  Dwa zadania do wysłania  – termin: do 25.05.2020 
włącznie.

Zakres materiału 
z podziałem 
na tygodnie

18.05-23.05. 1.  Ćwiczenie z interwałami (1, 2>, 2, 3>, 3 , 4, 5, 8), 
trójdźwiękami (+/o) ĆWICZ.dyktando puzzle w F-dur
https://www.ekreda.pl/embed/4621120845119488?
fbclid=IwAR0P8X7eU4H8H8-
XLMp0ujzOsmdFf4HFVP_pUuHQNl6xU9y6ffJHJPKbbCM   – 
wyślij na maila ostatni slajd (raport lekcji)

2. Ćwiczenia z podręcznikiem Nasza Muzyka 2:
• str. 101, ćw. 4 A: naucz się śpiewać literowo. Uważaj na 

znak przy kluczu (na bdb: tylko śpiew, na cel: śpiew wraz z 
klaskaniem ostinato rytmicznego). Nagranie znajdziesz 
tutaj: https://1drv.ms/u/s!
Al22o0baIm6ViBQQc6F9hT2YXFWK?e=S3hrLw 
nagraj śpiew, korzystając z: https://online-voice-
recorder.com/pl/ , wyślij nagranie na maila

• str. 101, ćw. 4 B (wykonaj zgodnie z poleceniem w 
podręczniku. Oznaczenie taktowe – to inaczej metrum).

Pracuj uczciwie! Robisz to dla siebie :)
Pamiętaj, że na wykonanie zadań masz 7 dni! Powodzenia!

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

Przedmiot Kształcenie słuchu. Do wysłania cztery zadania – termin: do 25.05.2020 
włącznie.

Zakres materiału 
z podziałem 
na tygodnie

18.05-23.05. 1. Postępuj zgodnie z krokami w prezentacji, którą znajdziesz pod 
linkiem: 
 https://1drv.ms/b/s!Al22o0baIm6ViBIxvGHb1zkIJGO6?e=Q54qJf 

Wyślij na maila 4 zadania (szczegóły w prezentacji)

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 25.05.2020 
włącznie.

Zakres materiału 
z podziałem 

18.05-23.05. 1. Utrwal wiadomości o polskich tańcach narodowych. (Podręcznik
„W krainie muzyki”, str.39-43)
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na tygodnie
2. Polskie tańce narodowe – test sprawdzający:
https://www.ekreda.pl/embed/5805094917373952?
fbclid=IwAR0GaJHJzAXMHA_sVDI6h9VUElRVV59YwEW1HN
LEMnex7PO1ODilllaf6Lg 
Wyślij na maila zdjęcie lub zrzut ekranu ostatniego slajdu 
(raport)

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 25.05.2020 włącznie.

Zakres materiału 
z podziałem 
na tygodnie

18.05-23.05. 1. Spójrz na poniższe nuty. Określ tonację, zwróć uwagę na tytuł, 
kompozytora oraz dynamikę. Śpiewaj ćwiczenie literowo (I 
linijkę), solmizacyjnie (II linijkę), za pomocą strony https://online-
voice-recorder.com/pl/ nagraj śpiew i wyślij nagranie na maila.

2. Wprowadzenie gamy c-moll oraz jej triady harmonicznej:
https://www.ekreda.pl/public/view/5113962839408640 
(wyślij na maila ostatni slajd – raport lekcji)

3. Ćwiczenia z podręcznikiem Nasza Muzyka 5 (wyślij na maila 
zdjęcia z odpowiedziami)

• „łańcuszek” N.M.5 str. 31 – ćw. 5 a, tonacja c-moll (uwaga!
W 3.takcie „b” poprawiamy na „h”!) - nagranie pod 
linkiem: https://1drv.ms/u/s!
Al22o0baIm6ViBc8TQu_HBa4r_Fq?e=sp2Rip

• „łańcuszek 2-głos” N.M.5 str. 34 – ćw. 13 b, tonacja c-moll 
– nagranie pod linkiem: https://1drv.ms/u/s!
Al22o0baIm6ViBireV4PDv8VmAE1?e=rWoZqH

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

Przedmiot Audycje muzyczne. Jedno zadanie do wysłania – termin: do 25.05.2020 
włącznie.

Zakres materiału 
z podziałem 
na tygodnie

18.05-23.05. 1. Romantyzm: przedstawienie epoki.

• Obejrzyj film: https://www.youtube.com/watch?v=SCX5I-
WAg_c&t=5s 
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• Na podstawie filmu uzupełnij kartę pracy, którą znajdziesz 
pod linkiem: https://1drv.ms/b/s!
Al22o0baIm6ViBrSEOo_Whd-mIVY?e=wIO3SR 

Wyślij na maila zdjęcia uzupełnionej karty pracy 

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

18.05-23.05. 1. Test 8 – wysłany na Państwa adresy mailowe. - tym razem nie 
odsyłamy testu do sprawdzenia; odpowiedzi pojawią się za tydzień 
(do własnej analizy)

2. Utrwal wiadomości na temat elementów dzieła muzycznego:
https://prezi.com/64gbx_o2i1ms/elementy-dziea-muzycznego/ 

Na wykonanie zadań mamy 7 dni! Powodzenia!
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