
NAUCZANIE ZDALNE w PSM I st. w DYWITACH

PLAN PRACY NA OKRES 26–31.10.2020 r.

Imię i nazwisko 
nauczyciela

Erna Zawistowska

Adres mailowy
nauczyciela

UCZNIOWIE Z DOBREGO MIASTA: 
zawistowska.psmdobremiasto@gmail.com
 
UCZNIOWIE Z DYWIT:
zawistowska.psmdywity@gmail.com

Klasa (filia) DYWITY + DOBRE MIASTO 
Va, Vb

Przedmiot Kształcenie słuchu

Zakres 
materiału 
z podziałem 
na tygodnie

kliknij,
aby zobaczyć

materiał

26-31.10.
2020 r. Interwały. Konsonanse. Dysonanse.

Gamy oraz znaki przykluczowe.

1. zaloguj się na dzwonek.pl, zrealizuj materiał i wyślij za
pośrednictwem dzwonka

2. Praca domowa.
Śpiewaj gamy: D-dur, h-moll (harm.) oraz B-dur

(ostateczny termin nadsyłania prac za pośrednictwem dzwonka: 01.11.2020, 
godz.22:00)

Klasa (filia) DYWITY + DOBRE MIASTO
Va, Vb

Przedmiot Audycje muzyczne

Zakres 
materiału 
z podziałem 
na tygodnie

kliknij,
aby zobaczyć

materiał

26-31.10.
2020 r. Harmonika – element dzieła muzycznego.

(Rodzaje, przykłady muzyczne, ćwiczenia) 

1. zaloguj się na dzwonek.pl, zrealizuj materiał i wyślij za
pośrednictwem dzwonka

(ostateczny termin nadsyłania prac za pośrednictwem dzwonka: 01.11.2020, 
godz.22:00)

Klasa (filia) DYWITY
IVA

Przedmiot Kształcenie słuchu
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Zakres 
materiału 
z podziałem 
na tygodnie

kliknij,
aby zobaczyć

materiał

26-31.10.
2020 r. Interwały. Konsonanse. Dysonanse.

Gamy oraz  koło kwintowe.

1. zaloguj się na dzwonek.pl, zrealizuj materiał i wyślij za
pośrednictwem dzwonka
      .
2. Praca domowa. Śpiewaj gamy oraz triady harmoniczne  
(literowo i solmizacyjnie): D-dur, h-moll (harm.), B-dur  

(ostateczny termin nadsyłania prac za pośrednictwem dzwonka: 01.11.2020, 
godz.22:00)

Klasa (filia) DYWITY
IVA

Przedmiot Audycje muzyczne

Zakres 
materiału 
z podziałem 
na tygodnie

kliknij,
aby zobaczyć

materiał

26-31.10.
2020 r. Karta pracy: starożytność i średniowiecze

Renesans – wprowadzenie

1. Kartę pracy pobierz tutaj

Ad.1: uzupełnioną pracę wyślij za pośrednictwem maila (do 01.11.2020 włącznie)

2. Zaloguj się na dzwonek.pl, zrealizuj materiał i wyślij za
pośrednictwem dzwonka.

Ad.2: ostateczny termin nadsyłania zadania za pośrednictwem dzwonka: 01.11.2020, 
godz.22:00

Klasa (filia) DOBRE MIASTO
IIA

Przedmiot Kształcenie słuchu

Zakres 
materiału 
z podziałem 
na tygodnie

kliknij,
aby zobaczyć

materiał

26-31.10.
2020 r. Interwały, trójdźwięki, ćwiczenia słuchowe –

praca z podręcznikiem Nasza Muzyka 2.
Ćwiczenia rytmiczne – słuchowe.

1. Zaloguj się na dzwonek.pl, zrealizuj materiał i wyślij za
pośrednictwem dzwonka.   . 

(ostateczny termin nadsyłania prac za pośrednictwem dzwonka: 01.11.2020, 
godz.22:00)

Klasa (filia) DOBRE MIASTO
IIA
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Przedmiot Audycje muzyczne

Zakres 
materiału 
z podziałem 
na tygodnie

kliknij,
aby zobaczyć

materiał

26-31.10.
2020 r. Instrumenty dęte drewniane – cz. I:

flet poprzeczny, flet podłużny, klarnet (utrwalenie);
saksofon – wprowadzenie.

1. Zaloguj się na dzwonek.pl, zrealizuj materiał i wyślij za
pośrednictwem dzwonka.

(ostateczny termin nadsyłania prac za pośrednictwem dzwonka: 01.11.2020, 
godz.22:00)

Klasa (filia) DYWITY
IA

Przedmiot Kształcenie słuchu

Zakres 
materiału 
z podziałem 
na tygodnie

kliknij,
aby zobaczyć

materiał

26-31.10.
2020 r.

Utrwalenie: gama C-dur, półton i cały ton, 
nazwy nut, wartości rytmiczne; praca z  Zeszytem

ćwiczeń, zadania słuchowe.     .   

1. Zaloguj się na dzwonek.pl, zrealizuj materiał i wyślij za
pośrednictwem dzwonka.

(ostateczny termin nadsyłania prac za pośrednictwem dzwonka: 01.11.2020, 
godz.22:00)
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