
NAUCZANIE ZDALNE w PSM I st. w DYWITACH

PLAN PRACY NA OKRES 15.06-20.06.2020 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.

zakres materiału 
z podziałem 
na tygodnie

15.06-20.06. 1. Wystawienie ocen końcoworocznych –  oceny dostępne są do 
Państwa wglądu w dzienniku elektronicznym.

2. Wakacyjne zagadki – mix ćwiczeń: interwały, zagadnienia 
rytmiczne, trójdźwięki, gamy, dyktando „uzupełnianka” Lato, lato, 
lato czeka, krzyżówka. Wykonaj zadania: 
https://www.ekreda.pl/embed/5680099071361024 

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

Przedmiot Audycje muzyczne. 

Zakres materiału 
z podziałem 
na tygodnie

15.06-20.06. 1. Wystawienie ocen końcoworocznych –  oceny dostępne są do 
Państwa wglądu w dzienniku elektronicznym.

2. Rodzaje zespółów kameralnych – przejdź przez lekcję i wykonaj 
zadania: https://www.ekreda.pl/embed/5627981169950720?
public=1 

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

https://www.ekreda.pl/embed/5627981169950720?public=1
https://www.ekreda.pl/embed/5627981169950720?public=1
https://www.ekreda.pl/embed/5680099071361024
mailto:zawistowska.psmdobremiasto@gmail.com
mailto:zawistowska.psmdywity@gmail.com


Przedmiot Kształcenie słuchu.  

Zakres materiału 
z podziałem 
na tygodnie

15.06-20.06. 1. Wystawienie ocen końcoworocznych –  oceny dostępne są do 
Państwa wglądu w dzienniku elektronicznym.

2. Wakacyjne zagadki – mix ćwiczeń: interwały, zagadnienia 
rytmiczne, trójdźwięki, gamy, dyktando „uzupełnianka” Lato, lato, 
lato czeka, krzyżówka. Wykonaj zadania: 
https://www.ekreda.pl/embed/6028973921271808

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

Przedmiot Kształcenie słuchu. 

Zakres materiału 
z podziałem 
na tygodnie

15.06-20.06. 1. Wystawienie ocen końcoworocznych –  oceny dostępne są do 
Państwa wglądu w dzienniku elektronicznym.

2. Wakacyjne zagadki – mix ćwiczeń: interwały, zagadnienia 
rytmiczne, trójdźwięki, gamy, dyktando „uzupełnianka” Lato, lato, 
lato czeka, krzyżówka. Wykonaj zadania: 
https://www.ekreda.pl/embed/5680099071361024 

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

Przedmiot Audycje muzyczne.  

Zakres materiału 
z podziałem 
na tygodnie

15.06-20.06. 1. Wystawienie ocen końcoworocznych –  oceny dostępne są do 
Państwa wglądu w dzienniku elektronicznym.

2. Życie kulturalne – wybór najważniejszych konkursów 
(dotyczących muzyki klasycznej) :

• Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka 
Chopina, tzw. Konkurs Chopinowski. Obejrzyj początek 
filmu lub całość (dla chętnych) 
https://www.youtube.com/watch?v=u3cJpS0mSs8 

◦ miejsce: Warszawa
◦ częstotliwość: średnio co 5 lat 
◦ charakter: międzynarodowy, monograficzny 

(dotyczący jednego kompozytora)
◦ strona poświęcona 

konkursowi:https://chopin2020.pl/pl?
gclid=Cj0KCQjwuJz3BRDTARIsAMg-
HxUyAJjSGpsUF9hKXN1YaBrL07-
KZ1i_sWXtCxIliWL0w9Gen21lzGcaAp9NE
ALw_wcB 

• Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Henryka 
Wieniawskiego. Wejdź w poniższy link, przeczytaj 
informacje i obejrzyj filmy: 
https://www.wieniawski.pl/mks.html 

https://www.ekreda.pl/embed/6028973921271808
https://www.wieniawski.pl/mks.html
https://chopin2020.pl/pl?gclid=Cj0KCQjwuJz3BRDTARIsAMg-HxUyAJjSGpsUF9hKXN1YaBrL07-KZ1i_sWXtCxIliWL0w9Gen21lzGcaAp9NEALw_wcB
https://chopin2020.pl/pl?gclid=Cj0KCQjwuJz3BRDTARIsAMg-HxUyAJjSGpsUF9hKXN1YaBrL07-KZ1i_sWXtCxIliWL0w9Gen21lzGcaAp9NEALw_wcB
https://chopin2020.pl/pl?gclid=Cj0KCQjwuJz3BRDTARIsAMg-HxUyAJjSGpsUF9hKXN1YaBrL07-KZ1i_sWXtCxIliWL0w9Gen21lzGcaAp9NEALw_wcB
https://www.youtube.com/watch?v=u3cJpS0mSs8
https://www.ekreda.pl/embed/5680099071361024


◦ miejsce: Poznań
◦ częstotliwość: średnio co 5 lat 
◦ charakter: międzynarodowy, monograficzny

• Konkurs Eurowizja dla Młodych Muzyków 
https://eurowizja.org/tag/mlody-muzyk-roku/ 

◦ miejsce: różne kraje Europy lub członków 
*Europejskiej Unii Nadawców (EBU)

◦ częstotliwość: co 2 lata
◦ charakter: międzynarodowy
◦ Ostatnie zwycięstwo reprezentanta Polski: 

2016 rok – wywiad: 
https://www.youtube.com/watch?
v=hlz2WYK-C8g 

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

Przedmiot Kształcenie słuchu. 

Zakres materiału 
z podziałem 
na tygodnie

15.06-20.06. 1. Wystawienie ocen końcoworocznych –  oceny dostępne są do 
Państwa wglądu w dzienniku elektronicznym.

2. Naucz się śpiewać piosenkę: Nasza Muzyka 5 – strona 94 (Dla 
chętnych*: zagraj piosenkę na swoim instrumencie w tempie, 
*wyślij ją na maila – skorzystaj z rejestratora internetowego: 
https://online-voice-recorder.com/pl/ )

3. Czas na poloneza – znajdź w domu parę do tańca i przejdź przez 
wirtualne lekcje:
http://www.tance.edu.pl/pl/lessons/show/dance/717 (Dla chętnych: 
wyślij na maila video z nagraniem swojego tańca – skorzystaj z 
rejestratora internetowego: https://webcamera.io/pl/ )

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

Przedmiot Audycje muzyczne.  

Zakres materiału 
z podziałem 
na tygodnie

15.06-20.06. 1. Wystawienie ocen końcoworocznych –  oceny dostępne są do 
Państwa wglądu w dzienniku elektronicznym.

2. Karol Szymanowski – biografia.
• Obejrzyj film: https://www.youtube.com/watch?

v=LtLrDgyeGME 
• 10 faktów o Szymanowskim – obejrzyj: 

https://www.youtube.com/watch?v=ecOapqWYOws 

3. Witold Lutosławski – życie i twórczość (w skrócie). Obejrzyj 
film: https://www.youtube.com/watch?v=lpkm5FyE1Ck

https://pl.wikipedia.org/wiki/Europejska_Unia_Nadawc%C3%B3w
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https://www.youtube.com/watch?v=lpkm5FyE1Ck
http://www.tance.edu.pl/pl/lessons/show/dance/717
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