
NAUCZANIE ZDALNE w PSM I st. w DYWITACH

PLAN PRACY NA OKRES 08.06-10.06.2020 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. Dwa zadania do wysłania  – slajd 4 oraz 6, termin: do 
15.06.2020 (poniedziałek włącznie).

zakres materiału 
z podziałem 
na tygodnie

08.06-10.06. 1. Karta pracy – interwały: początek i koniec utworu, ćwiczenia w 
tonacji B-dur: korekta błędów, dykt mel-rytm (uzupełnianka).
https://www.ekreda.pl/public/view/5935752100708352 

• wyślij uzupełniony slajd nr 4 (zaznaczaj błędne nuty 
niebieskim długopisem. Aby wybrać narzędzie długopisu, 
postępuj zgodnie z poniższymi krokami)

• wyślij slajd nr 6 (raport lekcji)

2. Zadania dotyczące klas: IV a oraz IV b (Dywity).
Chwila zabawy. Rozwiąż krzyżówkę: zadanie 1/ strona 94 (Nasza 
Muzyka 4). 
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Klasa (filia) Klasa IV a, IV b cykl 6-letni Dywity, Dobre Miasto 

Przedmiot Audycje muzyczne. 

Zakres materiału 
z podziałem 
na tygodnie

08.06-10.06. 1. Zadanie dotyczy wszystkich klas, oprócz IV b z Dobrego 
Miasta:
Instrumenty perkusyjne – obejrzyj materiały. Nie musisz 
rozwiązywać kart pracy.
https://padlet.com/wikgorzynska/ww6f9iqwebrou8ak?
fbclid=IwAR1Okn-km4nIf2B0WU3-
jClKDq8pr7AcxZCbTK0vhucK7FTK6hpn_tKb2uc 

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

Przedmiot Kształcenie słuchu.  Jedno zadanie do wysłania  – termin: do 15.06.2020 
(poniedziałek włącznie)

Zakres materiału 
z podziałem 
na tygodnie

08.06-10.06. 1. Znaki chromatyczne przygodne i przykluczowe. Kolejność 
znaków chromatycznych przy kluczu wiolinowym 
https://www.ekreda.pl/embed/4950504722399232

wyślij na maila ostatni slajd (raport lekcji)

2. Rozpoznawanie interwałów oraz trójdźwięków – QUIZZ:
https://quizizz.com/admin/quiz/5ed7450a1c8134001b34c3be/
interwa%C5%82y-i-tr%C3%B3jd%C5%BAwi%C4%99ki-kl-i-c?
fbclid=IwAR2aLytVC4eYTlgS0oQis5z0griatigHBHvrJvDzrQBTq
1Y3T9qTrFXHS0A 

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

Przedmiot Kształcenie słuchu. Dwa zadania do wysłania  – slajd 4, slajd 6, termin: do 
15.06.2020 (poniedziałek włącznie)

Zakres materiału 
z podziałem 
na tygodnie

08.06-10.06. 1. Karta pracy – interwały: początek i koniec utworu, ćwiczenia w 
tonacji B-dur: korekta błędów, dykt mel-rytm (uzupełnianka).
https://www.ekreda.pl/public/view/5935752100708352 

• wyślij uzupełniony slajd nr 4 (zaznaczaj błędne nuty 
niebieskim długopisem. Aby wybrać narzędzie długopisu, 
postępuj zgodnie z poniższymi krokami)
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• wyślij slajd nr 6

2. Chwila zabawy. Rozwiąż krzyżówkę: zadanie 1/ strona 94 
(Nasza Muzyka 4).

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

Przedmiot Audycje muzyczne.  

Zakres materiału 
z podziałem 
na tygodnie

08.06-10.06. 1. Suita – obejrzyj materiały:
• https://www.youtube.com/watch?  

v=OjqV3SHPXsE&feature=emb_logo 

• https://www.youtube.com/watch?v=3Q3HcM6HyDc&t=22s  
Przeczytaj temat w podręczniku, str.50-51.
Przykłady muzyczne:

• suita renesansowa: Jan z Lublina – Tabulatura: Taniec króla 
(chodzony i goniony) https://www.youtube.com/watch?
v=H0b0qA8w8vQ 

• suita barokowa: Jan Sebastian Bach – II Suita francuska c-
moll BWV 813 (wysłuchaj fragmenty) 
https://www.youtube.com/watch?v=FU0jr1obOao  (nazwy 
poszczególnych części suity znajdziesz w opisie filmu)

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

Przedmiot Kształcenie słuchu. Dwa zadania do wysłania  – termin: do 15.06.2020 
(poniedziałek włącznie)

Zakres materiału 
z podziałem 
na tygodnie

08.06-10.06. 1. Rozpoznawanie metrum, trybu, dyktando układanka: tonacja h-
moll, klucz basowy:
https://www.ekreda.pl/embed/5472104609742848  
wyślij na maila ostatni slajd (raport lekcji)

2. Ćwiczenia rytmiczne:
https://www.ekreda.pl/embed/6614432263176192 
wyślij na maila ostatni slajd (raport lekcji)

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

Przedmiot Audycje muzyczne.  

Zakres materiału 
z podziałem 
na tygodnie

08.06-10.06. 1. XX i XXI wiek – obejrzyj film:
https://www.youtube.com/watch?
v=pJREpEWPN7c&list=PL2UpPtSLyy8aH5NEBHzp7_IhGnbVK0
uII&index=6 
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