
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 
 

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 

18.05 – 

23.05 

Rytmika: 

 

Co już umiemy? Ćwiczenia rytmiczne: 

 

1. Wykonaj ćwiczenia na stronie ekreda: 

https://ekreda.pl/embed/5809703299842048 

Odeślij zdjęcie raportu oraz zadań wykonanych w podręczniku. 

 

 

Kształcenie słuchu: 

 

Utrwalenie trójdźwięku: 

 

1. Wykonaj ćwiczenia na stronie ekreda: 

https://ekreda.pl/embed/5795619498098688 

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 

18.05 – 

23.05 
 

Kształcenie słuchu: 

 

Utrwalenie tercji małej i tercji wielkiej: 

1. Wykonaj ćwiczenia na stronie ekreda: 

https://ekreda.pl/embed/5527715309420544 

Odeślij zdjęcie raportu. 

https://ekreda.pl/embed/5809703299842048
https://ekreda.pl/embed/5795619498098688
https://ekreda.pl/embed/5527715309420544


 

Rytmika:  

 

Ćwiczenia rytmiczne utrwalające poznane grupy szesnastkowe: 

1. Wykonaj poniższą lekcję: 

https://ekreda.pl/embed/5972887696572416 
Odeślij zdjęcie raportu. 

 

 

Klasa (filia) 
 

Klasa III a   filia w Olsztynku i Dobrym Mieście 

Przedmiot 
 

Kształcenie słuchu i Rytmika 

Zakres 

materiału  

z podziałem  

na tygodnie 

18.05 – 

23.05 
 

Kształcenie słuchu: 

 

Ćwiczenia słuchowe utrwalające poznane interwały, trójdźwięki oraz 

odmiany gam molowych: 

1. Wykonaj poniższą lekcje: 

https://ekreda.pl/embed/4792235546640384 
Odeślij zdjęcie raportu. 

 

Rytmika:  

 

Utrwalanie poznanych wartości oraz grup rytmicznych w metrum 

ósemkowym oraz ćwierćnutowym: 

1. Wykonaj poniższe ćwiczenia: 

https://ekreda.pl/embed/6330611563233280 

Odeślij zdjęcie raportu. 

 

 

 

Klasa (filia) 
 

Klasa IV a   filia w Olsztynku 

Przedmiot 
 

Kształcenie słuchu 

Zakres 

materiału  

z podziałem  

na tygodnie 

18.05 – 

23.05 

 

 

Ćwiczenia utrwalające poznane interwały, trójdźwięki, odmiany gam 

molowych oraz budowę interwałów i trójdźwięków. 

 

1. Pobierz i wydrukuj kartę pracy: 

https://1drv.ms/u/s!Ar_yxc377sAvbF_9rCFWsfET5AU?e=WQ4fzX 

Wykonaj ćwiczenia przy pomocy plików dźwiękowych 

zamieszczonych pod powyższym linkiem. 

Odeślij zdjęcie wykonanej pracy. 

Jeżeli nie masz drukarki wykonaj zadania w zeszycie w pięciolinię. 
 

 

 

 

https://ekreda.pl/embed/5972887696572416
https://ekreda.pl/embed/4792235546640384
https://ekreda.pl/embed/6330611563233280
https://1drv.ms/u/s!Ar_yxc377sAvbF_9rCFWsfET5AU?e=WQ4fzX

