
Szanowni Państwo, drodzy uczniowie! 
 
 Kwarantanna społeczna to nie ferie, co pewnie słyszeliście już wielokrotnie J. Sytuacja, która 
nas spotkała jest nietypowa – trudno jest uczyć muzyki bez bezpośredniego kontaktu, ale spróbujemy 
sobie z tym poradzić. Przygotowałam dla uczniów kilka zadań do wykonania w czasie przymusowego 
„siedzenia w domu”. Zadania te są formą utrwalenia wiedzy i/lub powtórzeniem przed czekającymi 
dzieci przesłuchaniami lub testami na zakończenie nauki kształcenia słuchu i audycji muzycznych. 
 
Zadania można sobie wydrukować z plików, jeśli ktoś dysponuje sprzętem J, albo wykonywać w 
zeszytach od KS i audycji, patrząc na ekran komputera/telefonu. 
Zadania są skonstruowane tak, żeby dostarczyć wszystkich potrzebnych do ich wykonania informacji. 
Oprócz kart zadań i poleceń przygotowałam też pomoce naukowe oraz filmiki na serwisie YouTube, z 
których dzieci mogą skorzystać, aby przypomnieć sobie, jak niektóre zadania wykonać (linki do video 
są umieszczone w plikach pdf z objaśnieniami i poleceniami). 
 
Dla uczniów klasy III cyklu 4-letniego do zrobienia są: 

1. ‘Fryderyk Chopin’ + ‘dla każdego_Chopin karta pracy’ – zadanie polegające na pracy z 
tekstem. 

2. ‘dla każdego_Tabela elementy faktura epoka’ + pomoc naukowa ‘Elementy dzieła 
muzycznego’ – zadanie, do zrobienia którego należy skorzystać z listy utworów 
zamieszczonych na stronie www Szkoły, polecenie do zadania jest w pliku. 

3. ‘III c 4_interwaly_trojdzwieki_dominanty’ + ‘III c 4_polecenia’ + video na YT (adresy w pliku z 
poleceniem) – zadanie z teorii muzyki. 

4. ‘Ćwiczenia solfeżowe’ – przy instrumencie śpiewać a’ vista z nut. 
 
Dla uczniów klasy VI cyklu 6-letniego do zrobienia są: 

1. ‘Fryderyk Chopin’ + ‘dla każdego_Chopin karta pracy’ – zadanie polegające na pracy z 
tekstem. 

2. ‘dla każdego_Tabela elementy faktura epoka’ + pomoc naukowa ‘Elementy dzieła 
muzycznego’ – zadanie, do zrobienia którego należy skorzystać z listy utworów 
zamieszczonych na stronie www Szkoły, polecenie do zadania jest w pliku. 

3. ‘VI c 6_interwaly_trojdzwieki_dominanty’ + ‘VI c 6_polecenia’ + video na YT (adresy w pliku z 
poleceniem) – zadanie z teorii muzyki. 

4. ‘Ćwiczenia solfeżowe’ – przy instrumencie śpiewać a’ vista z nut. 
 
Myślę, że ta ilość zadań wystarczy na czas obowiązkowego odwołania zajęć w szkole. Jeśli sytuacja się 
zmieni – będziemy w kontakcie. 
 
Wypełnione karty zadań należy mi przesłać w postaci skanu, zdjęcia, pliku (dowolnie) na adres 
mailowy: 
marta.wlodarczyk@psm.elodz.edu.pl 
 
Jestem także dostępna pod telefonem w dotychczasowych godzinach pracy: 
Wtorek: 16:15 – 19.30 
Piątek: 15.30 – 17.00 
579 637 610 
 
Cała ta sytuacja jest bardzo nowa, nie wiem, jak to będzie działało, ale spróbujmy! 
 

Serdecznie pozdrawiam, 
Marta Włodarczyk 


