
NAUCZANIE ZDALNE w PSM I st. w DYWITACH

PLAN PRACY NA OKRES 25.05-30.05.2020 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. Jedno zadanie do wysłania  – termin: do 02.06.2020 
włącznie (WTOREK!!! :-)

zakres materiału 
z podziałem 
na tygodnie

25.05-30.05. 1. Gama B-dur – utrwalenie: otwórz podręcznik (Nasza Muzyka 4, 
str. 22) i przy pomocy: https://www.onlinepianist.com/virtual-piano
zaśpiewaj gamę  B-dur oraz jej triadę harmoniczną (ćwiczenie 75-
76/ str. 22)

2. Zapisz w zeszycie gamę B-dur i jej triadę w kluczu basowym.

3. Rozpoznawanie interwałów, trójdźwięków, barw instrumentów, 
ćwiczenia w gamie B-dur (triada, dyktando):
https://www.ekreda.pl/embed/6115667072778240?public=1 
wyślij na maila ostatni slajd (raport lekcji)

Wszystkiego najlepszego z okazji zbliżającego
się Dnia Dziecka! W tym tygodniu masz
przedłużony czas na realizację zadań :)

Klasa (filia) Klasa IV a, IV b cykl 6-letni Dywity, Dobre Miasto 

Przedmiot Audycje muzyczne. Jedno zadanie do wysłania  – termin: do 02.06.2020 
włącznie (WTOREK!!! :-)

mailto:zawistowska.psmdywity@gmail.com
https://www.ekreda.pl/embed/6115667072778240?public=1
https://www.onlinepianist.com/virtual-piano
mailto:zawistowska.psmdobremiasto@gmail.com


Zakres materiału 
z podziałem 
na tygodnie

25.05-30.05. 1. Otwórz aplikację oraz wydrukuj kartę pracy – zamieszczone pod 
linkami:

• aplikacja: https://learningapps.org/watch?v=p46tfnpy520
• k.p.: https://1drv.ms/b/s!

Al22o0baIm6ViBwYv_9YVrJWH8gG?e=KSogzN 

2. Wysłuchaj filmu:
https://www.youtube.com/watch?v=6U9-
zvIoyw0&fbclid=IwAR0ZWgMIrK_4Eo8aQ19yxM0eAkC86RqA
UPzf9pJoAxfzKHPvucUN_QodUx0 

• dla chętnych: zanotuj, jakie utwory pojawiły się w filmie

Wyślij na maila uzupełnioną kartę pracy.

Wszystkiego najlepszego z okazji zbliżającego
się Dnia Dziecka! W tym tygodniu masz
przedłużony czas na realizację zadań :)

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

Przedmiot Kształcenie słuchu.  Jedno zadanie do wysłania  – termin: do 02.06.2020 
włącznie (WTOREK!!! :-)

Zakres materiału 
z podziałem 
na tygodnie

25.05-30.05. 1. forte, piano, i inne pojęcia związane z elementami muzyki:
 https://www.ekreda.pl/embed/5137994104176640  

• wyślij ostatni slajd na maila 

• wykonaj zad. 1-2 / str.6-7 z podręcznika Nasza Muzyka 2

2. Dyktando w C-dur – połącz pary, a następnie ułóż takty w 
kolejności tak, by stworzyły melodię:
https://learningapps.org/watch?v=pcmhe43nn20 

3. Wykreślanka – utrwalenie wiadomości o triadach w gamie C-dur,
G-dur i F-dur (podr. Nasza Muzyka: strona  19, 33, 103)
https://learningapps.org/watch?v=pvsugxiok20 

Wszystkiego najlepszego z okazji zbliżającego się
Dnia Dziecka! W tym tygodniu masz przedłużony
czas na realizację zadań :)

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

Przedmiot Kształcenie słuchu. Jedno zadanie do wysłania  – termin: do 02.06.2020 
włącznie (WTOREK!!! :-)

Zakres materiału 25.05-30.05. 1. Gama A-dur: otwórz podręcznik (Nasza Muzyka 4, str. 72) i przy
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z podziałem 
na tygodnie

pomocy: https://www.onlinepianist.com/virtual-piano zaśpiewaj 
gamę  A-dur oraz jej triadę harmoniczną

2. Zapisz w zeszycie gamę A-dur i jej triadę w kluczu basowym.
3. Dyktando melodyczno-rytmiczne „układanka” (A-dur)
https://www.ekreda.pl/embed/5723942034604032?public=1 

4. Ćwiczenia z triadą w gamie A-dur: 
https://www.ekreda.pl/embed/6509710944501760?public=1

Wszystkiego najlepszego z okazji zbliżającego się
Dnia Dziecka! W tym tygodniu masz przedłużony
czas na realizację zadań :)

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

Przedmiot Audycje muzyczne.  Jedno zadanie do wysłania  – termin: do 02.06.2020 
włącznie (WTOREK!!! :-)

Zakres materiału 
z podziałem 
na tygodnie

25.05-30.05. 1. Otwórz aplikację oraz wydrukuj kartę pracy – zamieszczone pod 
linkami:

• aplikacja: https://learningapps.org/watch?v=p46tfnpy520
• k.p.: https://1drv.ms/b/s!

Al22o0baIm6ViBwYv_9YVrJWH8gG?e=KSogzN – 
uzupełnioną kartą pracy wyślij na maila

2. Wysłuchaj filmu:
https://www.youtube.com/watch?v=6U9-
zvIoyw0&fbclid=IwAR0ZWgMIrK_4Eo8aQ19yxM0eAkC86RqA
UPzf9pJoAxfzKHPvucUN_QodUx0 

• dla chętnych (na celujący) : zanotuj, jakie formy muzyczne 
pojawiły się w filmie, wyślij odpowiedzi na maila.

Wszystkiego najlepszego z okazji zbliżającego się 
Dnia Dziecka! W tym tygodniu masz przedłużony
czas na realizację zadań :)

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

Przedmiot Kształcenie słuchu. Jedno zadanie do wysłania  – termin: do 02.06.2020 
włącznie (WTOREK!!! :-)

Zakres materiału 
z podziałem 
na tygodnie

25.05-30.05. 1. Przygotuj swój instrument – będzie Ci potrzebny do wykonania 
zadania.

• Zagraj na instrumencie gamę F-dur oraz triadę w gamie F-
dur (Nasza Muzyka 5, str.12)

• zagraj poniższe nuty. Rozpoznajesz tę melodię?? :)
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• Zapisz melodię i rytm znanej bajkowej melodii w zeszycie 
– korzystaj z pomocy swojego instrumentu! :)
link do nagrania znadziejsz tutaj: https://1drv.ms/u/s!
Al22o0baIm6ViCCvkz1dBaB9Wg-m?e=KkP5hG 

• dla chętnych (na celujący): korzystając z rejestratora 
dźwięków online https://online-voice-recorder.com/pl/ , 
nagraj grę melodii z bajki i wyślij nagranie na maila

2. Grupy rytmiczne w metrum ósemkowym:
https://www.ekreda.pl/embed/5921853687201792?public=1 
wyślij na maila ostatni slajd (raport lekcji)

Wszystkiego najlepszego z okazji zbliżającego się 
Dnia Dziecka! W tym tygodniu masz przedłużony
czas na realizację zadań :)

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

Przedmiot Audycje muzyczne.  Jedno zadanie do wysłania  – termin: do 02.06.2020 
włącznie (WTOREK!!! :-)

Zakres materiału 
z podziałem 
na tygodnie

25.05-30.05. 1. Otwórz aplikację oraz wydrukuj kartę pracy – zamieszczone pod 
linkami:

• aplikacja: https://learningapps.org/watch?v=p46tfnpy520
• k.p.: https://1drv.ms/b/s!

Al22o0baIm6ViBwYv_9YVrJWH8gG?e=KSogzN 

2. Wysłuchaj filmu:
https://www.youtube.com/watch?v=6U9-
zvIoyw0&fbclid=IwAR0ZWgMIrK_4Eo8aQ19yxM0eAkC86RqA
UPzf9pJoAxfzKHPvucUN_QodUx0 

• dla chętnych (na celujący) : zanotuj, z jakich epok 
muzycznych pochodzą utwory, które pojawiły się w filmie, 
wyślij odpowiedzi na maila.

Wszystkiego najlepszego z okazji zbliżającego się 
Dnia Dziecka! W tym tygodniu masz przedłużony
czas na realizację zadań :)

Klasa (filia) Fakultet dla dyplomantów,
kl.IV/cykl 4-letni, kl. VI/ cykl 6-letni Dywity

Przedmiot Kształcenie słuchu i audycje muzyczne. 
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Zakres materiału 
z podziałem 
na tygodnie

25.05-30.05.  
Test 9: https://1drv.ms/u/s!Al22o0baIm6ViCKC0Rq9jtgtUmJ4?
e=i1aTov – pobierz kartę pracy oraz zadania słuchowe

To już ostatnie zajęcia z fakultetów w tym roku
szkolnym. Dziękuję za miłą współpracę i życzę
powodzenia na nowej ścieżce muzycznego życia!
Wszystkiego najlepszego z okazji zbliżającego się 
Dnia Dziecka!

Erna Zawistowska
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