
NAUCZANIE ZDALNE w PSM I st. w DYWITACH 
 

PLAN PRACY NA OKRES 26–31.10.2020 r.  
 

 

Bardzo proszę o terminowość - nieprzekraczalny termin na wysłanie ćwiczeń to  

2 listopada 2020 r. Na kolejny tydzień pojawią się nowe zestawy ćwiczeń.  
 

Proszę pamiętać, że większość uczniów ma ze mną dwa przedmioty:  

AUDYCJE MUZYCZNE i KSZTAŁCENIE SŁUCHU.  
 

 

Imię i nazwisko 

nauczyciela 

 

Wojciech Kowalewski 

Adres mailowy 

nauczyciela 

 

woj.kowalewski@gmail.com 

 

Klasa (filia) 

 

IIC4 i IVC6 (Biskupiec, Barczewo) 

Przedmiot 

 

AUDYCJE MUZYCZNE  

Zakres materiału  

z podziałem  

na tygodnie 

26-31.10. 

2020 r. 

 

Do zapowiedzianego sprawdzianu z instrumentów dętych 

drewnianych można dodatkowo przygotować się pod linkiem: 

https://www.ekreda.pl/embed/4933122429288448?fbclid= 

 

SZCZEGÓŁY SPRAWDZIANU: 

 

Cz. 1. Zajęcia w formie połączeń video z uczniami. Krótkie 

rozmowy na temat instrumentów dętych drewnianych  

– sprawdzian wiadomości. (Obowiązuje materiał z książki oraz 

filmików z serii IMIT – dostępne na youtube) 

 

Cz. 2. Część słuchowa. Pobierz plik pod linkiem: 

https://we.tl/t-VgToJoUoSD 

 

Wysłuchaj nagrania. Kolejno występują na nim różne instrumenty. 

Usłyszysz sześć przykładów. Napisz nazwy kolejnych 

instrumentów grających partię solową  

(pamiętaj o odmianach instrumentów) 

1. Nazwa instrumentu 

2. jw 

3. jw 

4. jw 

5. jw. 

6. jw.  

 

Odpowiedzi wyślij na adres mailowy nauczyciela. 

 

Klasa (filia) 

 

IIIC4 i VC6 (Biskupiec, Barczewo)  

Przedmiot 

 

AUDYCJE MUZYCZNE  

https://www.ekreda.pl/embed/4933122429288448?fbclid=
https://we.tl/t-VgToJoUoSD


Zakres materiału  

z podziałem  

na tygodnie 

26-31.10. 

2020 r. 

 

Elementy dzieła muzycznego – HARMONIKA. Przeczytaj notatkę 

w podręczniku na temat harmoniki.  

Zapoznaj się z materiałem i wykonaj ćwiczenia pod linkiem: 

https://www.ekreda.pl/embed/6751420691251200?fbclid= 

Wynik w postaci zrzutu z ekranu (screen) wyślij na adres mailowy 

nauczyciela.  

 

Klasa (filia) 

 

IVC4 i VIC6 (Biskupiec, Barczewo) 

Przedmiot 

 

AUDYCJE MUZYCZNE 

Zakres materiału  

z podziałem  

na tygodnie 

26-31.10. 

2020 r. 

 

 

Muzyka renesansu - wprowadzenie.  

Obejrzyj materiał: 

https://www.youtube.com/watch?v=O8frvMF-x4g 

Zapoznaj się z treściami w podręczniku dotyczącymi muzyki 

renesansu.  

 

Klasa (filia) 

 

IIC4 (Biskupiec) 

Przedmiot 

 

KSZTAŁCENIE SŁUCHU 

Zakres materiału  

z podziałem  

na tygodnie 

26-31.10. 

2020 r. 

 

 

Na ostatnich zajęciach wykonywaliśmy ćwiczenia solfeżowe  

w tonacji C-dur. Otrzymaliście dwie karty z ćwiczeniami. Bardzo 

proszę o powtórzenie tych ćwiczeń – ćw. 3 ze strony 8. i ćw. 9  

ze strony 9. Bardzo proszę o zarejestrowanie wykonania ćwiczenia 

dyktafonem, kamerką lub przez stronę: 

https://online-voice-recorder.com/pl/ 

 

(Nagrywamy jak śpiewamy to ćwiczenie – do wyboru nazwami 

literowymi lub solmizacją)  

 

Gotowy plik dźwiękowy lub plik video wyślij na adres mailowy 

nauczyciela. 

 

Klasa (filia) 

 

IIIC4 (Biskupiec, Barczewo)  

Przedmiot 

 

KSZTAŁCENIE SŁUCHU 

Zakres materiału  

z podziałem  

na tygodnie 

26-31.10. 

2020 r. 

 

 

Wykonaj ćwiczenia: 

https://learningapps.org/display?v=p00j1ybva20&fbclid= 

 

oraz  

 

https://learningapps.org/display?v=pq3esiok320&fbclid= 

 

Wyniki w postaci zrzutu z ekranu (screen) wyślij na adres mailowy 

nauczyciela.  

 

Klasa (filia) 

 

IVC4 (Biskupiec, Barczewo) 

Przedmiot 

 

KSZTAŁCENIE SŁUCHU 

Zakres materiału  

z podziałem  

na tygodnie 

26-31.10. 

2020 r. 

 

Wykonaj ćwiczenia dotyczące trójdźwięków w przewrotach pod 

linkiem: 

 

https://www.ekreda.pl/embed/6751420691251200?fbclid=
https://www.youtube.com/watch?v=O8frvMF-x4g
https://online-voice-recorder.com/pl/
https://learningapps.org/display?v=p00j1ybva20&fbclid=
https://learningapps.org/display?v=pq3esiok320&fbclid=


 https://www.ekreda.pl/embed/5423267157377024?fbclid= 

Wykonaj ćwiczenia dotyczące gam do 3 znaków przykluczowych: 

https://www.ekreda.pl/embed/6446215209156608?fbclid= 

 

Wyniki ćwiczeń w postaci zrzutu z ekranu (screen) wyślij na adres 

mailowy nauczyciela.  

 

Klasa (filia) 

 

IVC6 (Biskupiec) 

Przedmiot 

 

KSZTAŁCENIE SŁUCHU  

Zakres materiału  

z podziałem  

na tygodnie 

26-31.10. 

2020 r. 

 

 

Na ostatnich zajęciach wykonywaliśmy ćwiczenia solfeżowe  

w tonacji C-dur. Otrzymaliście dwie karty z ćwiczeniami. Bardzo 

proszę o powtórzenie tych ćwiczeń – ćw. 3 ze strony 8. i ćw. 9  

ze strony 9. Bardzo proszę o zarejestrowanie wykonania ćwiczenia 

dyktafonem, kamerką lub przez stronę: 

https://online-voice-recorder.com/pl/ 

 

(Nagrywamy jak śpiewamy to ćwiczenie – do wyboru nazwami 

literowymi lub solmizacją)  

Gotowy plik dźwiękowy lub plik video wyślij na adres mailowy 

nauczyciela. 

 

Klasa (filia) 

 

VC6 (Barczewo, Biskupiec) 

Przedmiot 

 

KSZTAŁCENIE SŁUCHU 

Zakres materiału  

z podziałem  

na tygodnie 

26-31.10. 

2020 r. 

 

 

Wykonaj ćwiczenia: 

https://learningapps.org/display?v=p00j1ybva20&fbclid= 

 

oraz  

 

https://learningapps.org/display?v=pq3esiok320&fbclid= 

 

Wyniki w postaci zrzutu z ekranu (screen) wyślij na adres mailowy 

nauczyciela. 

 

Klasa (filia) 

 

VIC6 (Barczewo, Biskupiec) 

Przedmiot 

 

KSZTAŁCENIE SŁUCHU 

Zakres materiału  

z podziałem  

na tygodnie 

26-31.10. 

2020 r. 

 

 

Wykonaj ćwiczenia dotyczące trójdźwięków w przewrotach pod 

linkiem: 

https://www.ekreda.pl/embed/5423267157377024?fbclid= 

Wykonaj ćwiczenia dotyczące gam do 3 znaków przykluczowych: 

https://www.ekreda.pl/embed/6446215209156608?fbclid= 

 

Wyniki ćwiczeń w postaci zrzutu z ekranu (screen) wyślij na adres 

mailowy nauczyciela. 

 

 

https://www.ekreda.pl/embed/5423267157377024?fbclid=
https://www.ekreda.pl/embed/6446215209156608?fbclid=
https://online-voice-recorder.com/pl/
https://learningapps.org/display?v=p00j1ybva20&fbclid=
https://learningapps.org/display?v=pq3esiok320&fbclid=
https://www.ekreda.pl/embed/5423267157377024?fbclid=
https://www.ekreda.pl/embed/6446215209156608?fbclid=

