
NAUCZANIE ZDALNE w PSM I st. w DYWITACH

PLAN PRACY NA OKRES 01.06-06.06.2020 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 08.06.2020 
(poniedziałek włącznie).

zakres materiału 
z podziałem 
na tygodnie

01.06-06.06. 1. Metrum ósemkowe – ćwiczenie: wskaż rytm, który usłyszysz.
https://learningapps.org/view12807763?
&fbclid=IwAR2oo8Mt7GbkoSJVNDiHR5Hour3pGzYNKUIQlWf
nsEweh_dOEIFLAAUZ8YU

2. Metrum ósemkowe – utrwalenie grup oraz wartości rytmicznych:
https://www.ekreda.pl/embed/4539527606566912?public=1 

Wyślij na maila ostatni slajd

3. Zaklaszcz ćwiczenie 17/ strona 29 z książki „Nasza Muzyka 4”

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

Przedmiot Audycje muzyczne. Jedno zadanie do wysłania  – termin: do 08.06.2020 
(poniedziałek włącznie)

Zakres materiału 
z podziałem 
na tygodnie

01.06-06.06. 1. Instrumenty elektryczne: 
https://www.ekreda.pl/embed/6350481508007936?public=1

Wyślij na maila ostatni slajd
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Klasa (filia) Klasa I A cyklu 4-letniego, Dobre Miasto

Przedmiot Kształcenie słuchu.  Jedno zadanie do wysłania  – termin: do 08.06.2020 
(poniedziałek włącznie)

Zakres materiału 
z podziałem 
na tygodnie

01.06-06.06. 1. Ćwiczenie z wszystkimi poznanymi interwałami (słuchowo-
teoretyczne) https://learningapps.org/view12729785?
&fbclid=IwAR0puDX1iaRt-
h9uIM6s9OqDXVGGmzyopFSWmPftcxgQjJwBexlHj_OcVdA 
*uwaga! W tym zadaniu pojawiają się symbole interwałów z literkami „m”, czyli mała oraz „w”, 
czyli wielka.

Wyślij na maila ostatni slajd

2. Wprowadzenie „volty” - obejrzyj film:
https://www.youtube.com/watch?
v=1V0zEM3VoDk&t=48s&fbclid=IwAR1bPI0n77W5KJmp8NdPl
J7kkg09c5qR-jedg_KYOMUh4dWDdzme2AD5Wyw 

3. Otwórz podręcznik „Nasza Muzyka 2”, str. 18 (ćwiczenie 1E: 
Menuet J.S.Bacha)
Zaśpiewaj literowo melodię, razem z nagraniem, które znajdziesz 
tutaj: https://1drv.ms/u/s!Al22o0baIm6ViD8pJb8BPFqL1fEA?
e=gwl3hs 
*uwaga! Wersja oryginalna utworu zapisana jest w tonacji G-dur. Przeniesienie utworu z jednej 
tonacji do drugiej nazywamy transpozycją – zapisz w zeszycie.

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

Przedmiot Kształcenie słuchu. Jedno zadanie do wysłania  – termin: do 08.06.2020 
(poniedziałek włącznie)

Zakres materiału 
z podziałem 
na tygodnie

01.06-06.06. 1. Gama fis-moll w różnych odmianach: Nasza Muzyka 4, str. 83: 
zaśpiewaj odmiany gamy fis-moll literowo w górę i w dół.

2. Gama fis-moll + triada harmoniczna – ćwiczenia: 
https://www.ekreda.pl/embed/5137167025176576?fbclid=IwAR19-
BZFecx3PvqKYmC4RnQPLYChS_NbPssfN-
Ue4xcWGJfGuX6nwp1hKM4 

Wyślij na maila ostatni slajd

3. Dyktando mel-rytm „Układanka” w tonacji fis-moll: 
https://www.ekreda.pl/embed/5184631593762816?
fbclid=IwAR0neBCdtf-yz90mHw80SLIkFxxfCgyEcXNAe_u-
0kAh2Nr51drVhY_TqwQ 

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

Przedmiot Audycje muzyczne.  Jedno zadanie do wysłania  – termin: do 08.06.2020 
(poniedziałek włącznie)

Zakres materiału 
z podziałem 

01.06-06.06. 1. Tańce innych narodów: walc, marsz, polka, menuet:
https://www.ekreda.pl/embed/6037382737428480?
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na tygodnie fbclid=IwAR32Vue6t2Ks5RVVPoFtQeoSafkZRsc9T56ZiG4--
a16NB_AC9fI5sMEAQ8 

Wyślij na maila ostatni slajd

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

Przedmiot Kształcenie słuchu. Dwa zadania do wysłania  – termin: do 08.06.2020 
(poniedziałek włącznie)

Zakres materiału 
z podziałem 
na tygodnie

01.06-06.06. 1. Sprawdź odpowiedź do zadania z poprzedniego tygodnia. 
Przetransponuj 3 pierwsze takty do tonacji B-dur, zagraj je na 
swoim instrumencie.

2. Interwały i trójdźwięki w przewrotach – zagraj w grę:
https://quizizz.com/join/quiz/5ece1a4c34d2a9001eb77e8d/start 

 Wyślij na maila zrzut ekranu z Twoimi wynikami

3. Dyktando rytmiczne:
https://www.ekreda.pl/embed/5510395803467776?public=1 

Wyślij na maila ostatni slajd

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

Przedmiot Audycje muzyczne.  Jedno zadanie do wysłania  – termin: do 08.06.2020 
(poniedziałek włącznie)

Zakres materiału 
z podziałem 
na tygodnie

01.06-06.06. 1. Romantyzm – formy muzyczne:
https://www.ekreda.pl/embed/6717323808342016?
fbclid=IwAR1c2f97Hyfyc45e0WKYyTcPACLsxNeHbMVGiePTfd
_Tdj3uBEw9Apeff-g 

2. Kompozytorzy – szkoły narodowe (rozwiązuj na podstawie 
podręcznika „W krainie muzyki”, str. 226-230)
https://learningapps.org/view11268804?
&fbclid=IwAR1oveO66gcEsNlk1oDkU8KGBuojF42NgcAdtHaZy
HnSdsKO5nzUpVr8YJY

Wyślij na maila zdjęcie rozwiązanego zadania.
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