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NAUCZANIE ZDALNE PSM IST / ETAP 4
23.11 – 05.12.2020
IMIĘ I NAZWISKO
NAUCZYCIELA
MAIL SŁUŻBOWY
KLASA / CYKL

Grażyna Kaznowska-Grygoruk
kaznowska.grygoruk.grazyna@szkola-muz.olsztyn.pl
Klasa IV cykl sześcioletni

PRZEDMIOT

Kształcenie słuchu
Zakres materiału i ćwiczeń do realizacji

23.11 - 28.XI 2020
Zaloguj się na stronie internetowej : muzycznaprzygoda.com - wejdź na ćwiczenia
*interwały proste, budowanie zestaw 1
*trójdźwięki bez przewrotów, budowanie zestaw 1 , pierwsza pięciolinia
Wejdź na YouTube.com
*obejrzyj https://www.youtube.com/watch?v=NLwt32xVcoo
*napisz dyktando melodyczne https://www.youtube.com/watch?v=xp72KKE8Rjs
Zaloguj się na www.dur-moll.pl – rozpoznaj kilka interwałów
Wyniki z podanych zadań proszę wysyłać na mojego maila
30.11 – 5.12. 2020
Zaloguj się na stronie : muzycznaprzygoda.com – wejdź na ćwiczenia
*interwały proste, określenie zestaw 2 - wyniki proszę przesłać do mnie na maila
Wejdź na YouTube
*obejrzyj filmy - przewroty trójdźwięku molowego
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https://www.youtube.com/watch?v=_jIgf5iavCY
https://www.youtube.com/watch?v=cz3xRr6rPtY
solfeż ćw 301 – śpiewać z taktowaniem , solmizacją
PRZEDMIOT

Audycje muzyczne
Zakres materiału i ćwiczeń do realizacji:

23.11 – 29.11. 2020
Wejdź na YouTube
*Obejrzyj film https://www.youtube.com/watch?v=jMTrWCC24mg
30.11 – 5.12 2020
Wejdź na YouTube
*https://www.youtube.com/watch?v=Rfb9GWiq_r8
KLASA / CYKL
PRZEDMIOT

Klasa VI cykl sześcioletni
Kształcenie słuchu
Zakres materiału i ćwiczeń do realizacji:

23.11 – 28.11. 2020
Zaloguj się na stronie internetowej : muzycznaprzygoda.com – ćwiczenia
*interwały proste – budowanie zestaw 2
*trójdźwięki w przewrotach – budowanie zestaw 1
Wejdź na YouTube.com
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*obejrzyj film
https://www.youtube.com/watch?v=NLwt32xVcoo
*napisz dyktando melodyczno-rytmiczne - https://www.youtube.com/watch?v=J

30.11 – 5.12. 2020

Zaloguj się muzycznaprzygoda.com – ćwiczenia
*interwały proste , określanie , zestaw 1
*trójdźwięki w przewrotach, określenie zestaw 1 , pierwsza linijka
* D7 , budowanie zestaw 1 , pierwsza linijka
Zaloguj się na www.dur-moll.com
*ćwicz słuchanie interwałów, trójdźwięków, D7
Solfeż – ćw.527 śpiewać solmizacją z taktowaniem
Wyniki z podanych zadań proszę wysyłać na mojego maila
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PRZEDMIOT

Audycje muzyczne
Zakres materiału i ćwiczeń do realizacji:

23.11 – 05.12. 2020
Wejdź na YouTube.com
*obejrzyj filmy i zrób notatki o Baroku w zeszycie

https://www.youtube.com/watch?v=5RyfvIRNS_A
https://www.youtube.com/watch?v=WJHQ4ujpwf4

KLASA / CYKL

Klasa II cykl czteroletni

PRZEDMIOT

Kształcenie słuchu
Zakres materiału i ćwiczeń do realizacji:

23.11 – 28.11.2020
Zaloguj się muzycznaprzygoda.com – ćwiczenia
*interwały proste – budowanie zestaw 1
*trójdźwięki w przewrotach – określenie, zestaw 1- pierwsza pięciolinia
Wejdź na YouTube.com
*obejrzyj film
https://www.youtube.com/watch?v=NLwt32xVcoo
*napisz dyktando melodyczno-rytmiczne
https://www.youtube.com/watch?v=Kzbk7Szv5yg
Zaloguj się na www.dur-moll.pl
*ćwicz słuchanie – interwły, trójdźwięki w przewrotach
Wyniki prześlij na mojego maila
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30.11. – 5.12.2020

Zaloguj się muzycznaprzygoda.com – ćwiczenia
*interwały proste – określenie zestaw 1
*trójdźwięki w przewrotach – określenie, zestaw 1 , druga pięciolinia
Wejdź na YouTube.com
*obejrzyj film
https://www.youtube.com/watch?v=UCuAjy7WsL8
*napisz dyktando rytmiczne
https://www.youtube.com/watch?v=0cEwrVY3Obs
Napisz w zeszycie gamę F-dur i triadę , naucz się śpiewać
Wyniki prześlij na mojego maila

PRZEDMIOT

Audycje muzyczne
Zakres materiału i ćwiczeń do realizacji:

23.11 – 5.12.2020

Wejdź na YouTube.com
*obejrzyj film
https://www.youtube.com/watch?v=JNjxaHUFXHI
*zrób notatki w zeszycie
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KLASA / CYKL
PRZEDMIOT

Klasa

I cykl czteroletni

Kształcenie słuchu
Zakres materiału i ćwiczeń do realizacji:

23.11. – 28.11.2020
Wejdź na YouTube.com
*obejrzyj film
https://www.youtube.com/watch?v=NLwt32xVcoo
*napisz dyktando melodyczno-rytmiczne
https://www.youtube.com/watch?v=AgTNrxXyAhg
*poznaj budowę kwarty i kwinty
https://www.youtube.com/watch?v=Nr7hi_S3yCg
Zaloguj się na www.dur-moll.pl ćwicz słuchanie kwarty i kwinty
Wyniki zadań prześlij na mojego maila
30.11. – 5.12.2020
Wejdź na youTube.com
*obejrzyj film
https://www.youtube.com/watch?v=UCuAjy7WsL8
*napisz dyktando rytmiczne https://www.youtube.com/watch?v=1niuDslhX8w
Zaloguj się na www.dur-moll.pl
*ćwicz słuchanie interwałów 2, 3, 4, 5
Wyniki prześlij na mojego maila
Drogie dzieci, szanowni Rodzice jeżeli w trakcie nauki zdalnej napotkacie na jakiekolwiek trudności , bardzo proszę o
kontakt ze mną . W miarę swoich możliwości chętni pomogę rozwiać wszelkie wątpliwości.

