
NAUCZANIE ZDALNE w PSM I st. w DYWITACH

PLAN PRACY NA OKRES 22.06-25.06.2020 r.

Drodzy Uczniowie, drodzy Rodzice i Opiekunowie,

to już ostatnie nasze zdalne spotkanie w tym roku szkolnym.
Znakomita większość naszej szkolnej społeczności świetnie pracowała przez okres kwarantanny.

Efekty tej pracy z pewnością zaprocentują w przyszłości.
Dziękuję wszystkim Uczniom za rzetelną naukę, za cierpliwość

i wszystkie wiadomości, które mi wysyłaliście.
Wszystkim Rodzicom i Opiekunom dziękuję

za nieoceniony wkład w naukę oraz mobilizację swoich pociech!
Po wielu trudach i bojach, dziś jestem pełna nadziei na przyszłość

oraz optymistycznych myśli, że razem możemy wiele!!!
Wytrwaliśmy aż dotąd!!!

 ...a teraz, przed nami długo wyczekiwane WAKACJE!! 
Życzę wszystkim zasłużonego odpoczynku, regeneracji sił oraz zdrowia!

Erna Zawistowska

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

22.06-25.06. 1. Podsumowanie zdalnej pracy – wyślij na maila krótki filmik lub 
list, w którym opowiesz jak minął Ci okres kwarantanny, z jakimi 
trudnościami się spotkałaś/eś. Zachęcam do wypowiedzi nie tylko o
nauce, ale również o swoim samopoczuciu. Możesz napisać/ 
wypowiedzieć się np. na temat wad i zalet zdalnej nauki, swoich 
oczekiwań, formy zajęć itp. Mile widziane są rysunki oraz własne 
pomysły na film, czy list. Długość oraz miejsce formatu jest 
dowolna – możesz nagrywać na trzepaku, w lesie, na swoim 
podwórku, w swoim pokoju – gdzie tylko chcesz! :)

2. Obejrzyj film pt. „Cyrk motyli”: 
https://www.youtube.com/watch?v=BoohNb-BPPw
Napisz kilka słów, czego nauczył Cię film. Narysuj, jak widzisz 
siebie w przyszłości. - wyślij na maila wyniki swojej pracy.

https://www.youtube.com/watch?v=BoohNb-BPPw
mailto:zawistowska.psmdobremiasto@gmail.com
mailto:zawistowska.psmdywity@gmail.com


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

Przedmiot Audycje muzyczne. 

Zakres materiału 
z podziałem 
na tygodnie

22.06-25.06. 1. Rodzaje orkiestr – obejrzyj filmy:
• mała orkiestra symfoniczna: 

https://www.youtube.com/watch?v=Fo0UOazIY20 

• wielka orkiestra symfoniczna (obejrzyj fragmenty)
https://www.youtube.com/watch?v=4vbvhU22uAM 

• orkiestra dęta:
https://www.youtube.com/watch?v=1-SkeVHoYIQ 

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

Przedmiot Kształcenie słuchu.  

Zakres materiału 
z podziałem 
na tygodnie

22.06-25.06. 1. Podsumowanie zdalnej pracy – wyślij na maila krótki filmik lub 
list, w którym opowiesz jak minął Ci okres kwarantanny, z jakimi 
trudnościami się spotkałaś/eś. Zachęcam do wypowiedzi nie tylko o
nauce, ale również o swoim samopoczuciu. Możesz napisać/ 
wypowiedzieć się np. na temat wad i zalet zdalnej nauki, swoich 
oczekiwań, formy zajęć itp. Mile widziane są rysunki oraz własne 
pomysły na film, czy list. Długość oraz miejsce formatu jest 
dowolna – możesz nagrywać w lesie, w parku, na swoim podwórku,

https://www.youtube.com/watch?v=1-SkeVHoYIQ
https://www.youtube.com/watch?v=4vbvhU22uAM
https://www.youtube.com/watch?v=Fo0UOazIY20


w swoim pokoju – gdzie tylko chcesz! :)

2. Obejrzyj film pt. „Cyrk motyli”: 
https://www.youtube.com/watch?v=BoohNb-BPPw
Napisz kilka słów, czego nauczył Cię film. Narysuj, jak widzisz 
siebie w przyszłości. - wyślij na maila wyniki swojej pracy.

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

Przedmiot Kształcenie słuchu. 

Zakres materiału 
z podziałem 
na tygodnie

22.06-25.06. 1. Podsumowanie zdalnej pracy – wyślij na maila krótki filmik lub 
list, w którym opowiesz jak minął Ci okres kwarantanny, z jakimi 
trudnościami się spotkałaś/eś. Zachęcam do wypowiedzi nie tylko o
nauce, ale również o swoim samopoczuciu. Możesz napisać/ 
wypowiedzieć się np. na temat wad i zalet zdalnej nauki, swoich 
oczekiwań, formy zajęć itp. Mile widziane są rysunki oraz własne 
pomysły na film, czy list. Długość oraz miejsce formatu jest 
dowolna – możesz nagrywać w lesie, w parku, na swoim podwórku,
w swoim pokoju – gdzie tylko chcesz! :)

2. Obejrzyj film pt. „Cyrk motyli”: 
https://www.youtube.com/watch?v=BoohNb-BPPw
Napisz kilka słów, czego nauczył Cię film. Narysuj, jak widzisz 
siebie w przyszłości. - wyślij na maila wyniki swojej pracy.

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

Przedmiot Audycje muzyczne.  

Zakres materiału 
z podziałem 
na tygodnie

22.06-25.06. 1. Skonstruuj własny instrument (możesz wykorzystać wszelkie 
przybory domowego użytku). Skomponuj utwór – w dowolnej 
formie muzycznej: wariacji, ABA, ronda lub wybranego polskiego 
tańca narodowego (może być sam rytm). Nazwij swój utwór 
adekwatnie do formy i charakteru muzyki. Nagraj film z rezultatami
pracy i wyślij go na maila.

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

Przedmiot Kształcenie słuchu. 

Zakres materiału 
z podziałem 
na tygodnie

22.06-25.06. Drodzy dyplomanci!
Dziękuję Wam za piękne lata wspólnej nauki.

Serdecznie gratuluję wszystkim Uczniom, którzy pomyślnie zdali
egzaminy do szkoły muzycznej II stopnia!

Cieszę się, że nie kończycie przygody
z profesjonalną nauką muzyki!

Pozostałych Uczniów zachęcam do domowego muzykowania –
grania, śpiewania, rozwijania zainteresowań.

https://www.youtube.com/watch?v=BoohNb-BPPw
https://www.youtube.com/watch?v=BoohNb-BPPw


Sami doskonale wiecie, że obcowanie ze sztuką uszlachetnia :)
Cieszę się, że mogłam Was prowadzić przez te 4 wspaniałe lata,

to był dla mnie ogromny przywilej!
Mam jednak nadzieję, że wykorzystamy okazję do pożegnania się

„na wizji”, zdalnie (patrz niżej), do czego gorąco zachęcam.
Erna Zawistowska

1. Zdalna próba poloneza. Zatańcz (lub zagraj improwizację) do 
muzyki, którą znajdziesz pod linkiem: https://1drv.ms/u/s!
Al22o0baIm6ViEQGAiP2a58B9Fu8?e=rQmkns 

2. Spotkanie online na ZOOM/ lub innej tego typu platformie – 
termin do wspólnego ustalenia.

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

Przedmiot Audycje muzyczne.  

Zakres materiału 
z podziałem 
na tygodnie

22.06-25.06. 1. Zabawa z epoką romantyzmu: zdalny ESCAPE ROOM!!
https://1drv.ms/b/s!Al22o0baIm6ViEWuMB-MdSwRnwhD?
e=fA1ERL 

(w razie problemów z rozwiązaniem zagadek, pisz do mnie na 
WhatsApp, adres mailowy lub SMS – otrzymasz ode mnie 
podpowiedzi )

https://1drv.ms/b/s!Al22o0baIm6ViEWuMB-MdSwRnwhD?e=fA1ERL
https://1drv.ms/b/s!Al22o0baIm6ViEWuMB-MdSwRnwhD?e=fA1ERL
https://1drv.ms/u/s!Al22o0baIm6ViEQGAiP2a58B9Fu8?e=rQmkns
https://1drv.ms/u/s!Al22o0baIm6ViEQGAiP2a58B9Fu8?e=rQmkns

