
NAUCZANIE ZDALNE w PSM I st. w DYWITACH

PLAN PRACY NA OKRES 8.06 – 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

Bardzo proszę o wysłanie do końca tygodnia wszystkich zaległych ćwiczeń 
(z nauczania zdalnego od 25.05) 

proszę także w tym tygodniu zwłaszcza o kontakt uczniów, którzy chcą poprawić oceny 😊 

Imię i nazwisko 
nauczyciela

Wojciech Kowalewski

Adres mailowy
nauczyciela

 woj.kowalewski@gmail.com

Klasa (filia) II C4 (Barczewo/Biskupiec)

Przedmiot Kształcenie słuchu

Zakres 
materiału 
z podziałem 
na tygodnie

8.06 -10.06 Pobierz plik pdf z ćwiczeniem solfeżowym pod linkiem:
https://we.tl/t-KjkqObg5Mm
Naucz się melodii – w tonacji D-dur (od dźwięku „a”) z tekstem 
i poćwicz jego śpiewanie z metronomem w tempie 92. 
Nagraj filmik jak śpiewasz to ćwiczenie (włącz wcześniej metronom 
w tempie 92 – na przykład pod tym linkiem: 
https://www.google.com/search?q=metronom+online
włóż słuchawki i nagraj film (najlepiej żeby było Cię widać 
całego/całą) 
Nagranie wyślij na adres mailowy nauczyciela 😊  

Klasa (filia) II C4 (Barczewo/Biskupiec)

Przedmiot Audycje muzyczne 

Zakres 
materiału 
z podziałem 
na tygodnie

8.06 -10.06 Powtórzenie wiadomości o instrumentach perkusyjnych – zapoznaj się 
z padletem: 
https://padlet.com/majapalys/l2qf92r4ozbv?fbclid= 

Klasa (filia) III C4 (Barczewo/Biskupiec)

Przedmiot Kształcenie słuchu

Zakres 8.06 -10.06 Pobierz plik pdf z ćwiczeniem solfeżowym pod linkiem:

https://padlet.com/majapalys/l2qf92r4ozbv?fbclid=IwAR2FAF06Dfqzgv1HUitcqlBJSoe-hzC7MtDkCBO8eDZy0H2MnO-3GHA0ARo
https://www.google.com/search?q=metronom+online),w
https://we.tl/t-KjkqObg5Mm


materiału 
z podziałem 
na tygodnie

https://we.tl/t-KjkqObg5Mm
Naucz się melodii – w tonacji D-dur (od dźwięku „a”) z tekstem 
i poćwicz jego śpiewanie z metronomem w tempie 92. 
Nagraj filmik jak śpiewasz to ćwiczenie (włącz wcześniej metronom 
w tempie 92 – na przykład pod tym linkiem: 
https://www.google.com/search?q=metronom+online
włóż słuchawki i nagraj film (najlepiej żeby było Cię widać 
całego/całą) 
Nagranie wyślij na adres mailowy nauczyciela 😊  

Klasa (filia) IV C6 (Biskupiec)

Przedmiot Kształcenie słuchu

Zakres 
materiału 
z podziałem 
na tygodnie

8.06 -10.06 Pobierz plik pdf z ćwiczeniem solfeżowym pod linkiem:
https://we.tl/t-KjkqObg5Mm
Naucz się melodii – w tonacji D-dur (od dźwięku „a”) z tekstem 
i poćwicz jego śpiewanie z metronomem w tempie 92. 
Nagraj filmik jak śpiewasz to ćwiczenie (włącz wcześniej metronom 
w tempie 92 – na przykład pod tym linkiem: 
https://www.google.com/search?q=metronom+online
włóż słuchawki i nagraj film (najlepiej żeby było Cię widać 
całego/całą) 
Nagranie wyślij na adres mailowy nauczyciela 😊  

Klasa (filia) IV C6 (Biskupiec)

Przedmiot Audycje muzyczne

Zakres 
materiału 
z podziałem 
na tygodnie

8.06 -10.06 Powtórzenie wiadomości o instrumentach perkusyjnych – zapoznaj się 
z padletem: 
https://padlet.com/majapalys/l2qf92r4ozbv?fbclid=

Klasa (filia) V C6 (Barczewo, Biskupiec) 

Przedmiot Kształcenie słuchu

Zakres 
materiału 
z podziałem 
na tygodnie

8.06.-10.06 Pobierz plik pdf z ćwiczeniem solfeżowym pod linkiem:
https://we.tl/t-KjkqObg5Mm
Naucz się melodii – w tonacji D-dur (od dźwięku „a”) z tekstem 
i poćwicz jego śpiewanie z metronomem w tempie 92. 
Nagraj filmik jak śpiewasz to ćwiczenie (włącz wcześniej metronom 
w tempie 92 – na przykład pod tym linkiem: 
https://www.google.com/search?q=metronom+online
włóż słuchawki i nagraj film (najlepiej żeby było Cię widać 
całego/całą) 
Nagranie wyślij na adres mailowy nauczyciela 😊  

Klasa (filia) V C6 (Barczewo/Biskupiec)

Przedmiot Audycje muzyczne

https://www.google.com/search?q=metronom+online),w
https://we.tl/t-KjkqObg5Mm
https://padlet.com/majapalys/l2qf92r4ozbv?fbclid=IwAR2FAF06Dfqzgv1HUitcqlBJSoe-hzC7MtDkCBO8eDZy0H2MnO-3GHA0ARo
https://www.google.com/search?q=metronom+online),w
https://we.tl/t-KjkqObg5Mm
https://www.google.com/search?q=metronom+online),w
https://we.tl/t-KjkqObg5Mm


Zakres 
materiału 
z podziałem 
na tygodnie

8.06 -10.06 Na podstawie informacji z ostatnich lekcji online, posiłkując się 
podręcznikiem wykonaj ćwiczenie: 
https://www.ekreda.pl/embed/6717323808342016
Wyniki wyślij na adres mailowy nauczyciela

Klasa (filia) VI C6 (Barczewo/Biskupiec)

Przedmiot Kształcenie słuchu

Zakres 
materiału 
z podziałem 
na tygodnie

8.06 -10.06 Pobierz plik pdf z ćwiczeniem solfeżowym pod linkiem:
https://we.tl/t-KjkqObg5Mm
Naucz się melodii – w tonacji D-dur (od dźwięku „a”) z tekstem 
i poćwicz jego śpiewanie z metronomem w tempie 92. 
Nagraj filmik jak śpiewasz to ćwiczenie (włącz wcześniej metronom 
w tempie 92 – na przykład pod tym linkiem: 
https://www.google.com/search?q=metronom+online
włóż słuchawki i nagraj film (najlepiej żeby było Cię widać 
całego/całą) 
Nagranie wyślij na adres mailowy nauczyciela 😊  

Klasa (filia) VI C6 (Barczewo/Biskupiec)

Przedmiot Audycje muzyczne

Zakres 
materiału 
z podziałem 
na tygodnie

8.06 -10.06 Obejrzyj wywiad z Wojciechem Kilarem pod linkiem: 
https://www.youtube.com/watch?v=LpWNtBu9f44

https://www.youtube.com/watch?v=LpWNtBu9f44
https://www.google.com/search?q=metronom+online),w
https://we.tl/t-KjkqObg5Mm
https://www.ekreda.pl/embed/6717323808342016?fbclid=IwAR2aKrpA5idAAUQ_19iBxpQ7nfBbEm6wHvQFsjQLyL5j5My667lrfSN52O8

