
Załącznik nr 1b do Zarządzenia nr 3-2020 

Dyrektora Szkoły z dnia 24 marca 2020r.  

 

 

Założenia organizacji kształcenia na odległość 

w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia 

im. H. Melcera w Kaliszu 

 

Sekcja przedmiotów ogólnomuzycznych  i śpiewu solowego 

 
Koncepcje przekazane przez poszczególnych nauczycieli według prowadzonych przez nich 

zajęć w poszczególnych klasach Szkoły I i II stopnia. 

 

Magdalena Nowak – kształcenie słuchu w klasach I – III SCN 

       Nauczycielka pozyska od rodziców adresy e-mail . Za ich pomocą będzie informowała 

rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji  

przez dziecko w domu. Na e-maila będę wysyłane propozycje zadań w oparciu o własne  

karty pracy, nagrania mp3, numery zadań do zrobienia w podręczniku. 

Rytmika – ograniczenie, a nawet rezygnacja z zadań ruchowych, przeniesienie ciężaru na 

treści związane z kształceniem słuchu.  

 

Magdalena Miśkiewicz – przedmioty – kształcenie słuchu (kl. VI SCN) , audycje 

muzyczne ( kl. III CCN, IV CCN, V SCN, VI SCN) 

 

Kontakt z poszczególnymi klasami – informacja na stronie szkoły, utworzenie grup 

klasowych na komunikatorze Messenger 

 

1. Kształcenie słuchu kl. VI SCN 

 

Zalecenie korzystania z aplikacji„Perfect Ear”   (smartphon, tablet) w dużej części darmowej 

   Zagadnienia 

1. Ćwiczenia z zakresu pięciolinii  

2. Ćwiczenia z zakresu interwałów  

3. Ćwiczenia rytmiczne 

4. Ćwiczenia z akordów 

5. Instruktorzy teorii 

Strona internetowa www.dur-moll.pl (komputer, laptop) darmowa 

    Zagadnienia  

1. Nuta – dźwięk – klawisz 

2. Interwały na pięciolinii 

3. Interwały  

4. Trójdźwięki w postaci zasadniczej  

http://www.dur-moll.pl/


5. Trójdźwięki z przewrotami 

6. Jaka to tonacja 

7. Dominanty septymowe z przewrotami 

    Strona internetowa www.gimnastykasluchu.pl (komputer, laptop) - darmowa (dostęp do 

pełnej oferty ćwiczeń wymaga zalogowania się) Zakładka:   kształcenie słuchu 

Strona internetowa  www.tonedear.com darmowa, po angielsku  - Intervals, Chords, Scales, 

Chord progressions, Perfect pitch, Scale degrees, Intervals in context, Melodic dictation 

Systematyczna realizacja ćwiczeń i materiałów własnych ( ćwiczenia intonacyjne oraz 

rytmiczne ). 

 

2. Audycje muzyczne 

 

Systematyczna realizacja tematów na podstawie podręcznika „W krainie muzyki” A. Kreiner- 

Bogdańskiej. 

Zapoznawanie się z proponowanymi przez autorkę przykładami muzycznymi za pomocą 

dostępnych źródeł internetowych – www.youtube.com, www.muzykotekaszkolna.pl, 

www.orkiestrownik.pl 

Przesyłanie linków, materiałów do opracowania, testów, etc.  

 

3. Kształcenie słuchu – Klasy I, IV, V i VI PSM II stopnia 

 

Kontakt z poszczególnymi klasami- utworzenie grup klasowych  na komunikatorze 

Messenger. 

Zalecenie korzystania z dostępnych aplikacji z kształcenia słuchu np. Perfect Ear, Functional 

ear trainer, strony internetowej www.dur-moll.pl, strony internetowej 

www.gimnastykasluchu.pl, strony internetowej www.tonedear.com - darmowa po angielsku-                                                                                                        

Intervals, Chords, Scales, Chord progressions, Perfect pitch, Scale degrees, Intervals in  

context, Melodic dictation 

Systematyczna realizacja ćwiczeń i materiałów własnych przesyłanych uczniom ( ćwiczenia 

intonacyjne, ćwiczenia rytmiczne ).Stopień trudności dostosowany do poszczególnych klas.  

 

Jacek Piekielny – kształcenie słuchu Szkoła I st.  

1. Klasa I cykl 4 – letni 

  Aplikacja „Perfect Ear”   (smartphon, tablet)  -  w dużej części darmowa 

1. Ćwiczenia z zakresu pięciolinii  

2. Ćwiczenia z zakresu interwałów  

3. Ćwiczenia rytmiczne 

   

Strona internetowa www.dur-moll.pl (komputer, laptop)     darmowa 

1. Jaka to nuta 

2. Nuta – dźwięk – klawisz 

3. Interwały na pięciolinii 

4. Interwały (dźwięk:  fortepianu. gitary. fletu, trąbki) 

5. Trójdźwięki w postaci zasadniczej (majorowy i minorowy) 

http://www.gimnastykasluchu.pl/
http://www.tonedear.com/
http://www.youtube.com/
http://www.muzykotekaszkolna.pl/
http://www.orkiestrownik.pl/
http://www.dur-moll.pl/
http://www.gimnastykasluchu.pl/
http://www.tonedear.com/
http://www.dur-moll.pl/


 

2. Klasa II cykl 4 – letni i klasa IV cykl 6 – letni 

   Aplikacja „Perfect Ear”   (smartphon, tablet)  -  w dużej części darmowa 

1. Ćwiczenia z zakresu pięciolinii  

2. Ćwiczenia z zakresu interwałów  

3. Ćwiczenia rytmiczne 

   Strona internetowa www.dur-moll.pl (komputer, laptop)     darmowa  

1. Jaka to nuta 

2. Nuta – dźwięk – klawisz 

3. Interwały na pięciolinii 

4. Interwały (dźwięk:  fortepianu. gitary. fletu, trąbki) 

5. Trójdźwięki w postaci zasadniczej (majorowy i minorowy) 

    Strona internetowa www.gimnastykasluchu.pl  (komputer, laptop) - darmowa (dostęp do 

pełnej oferty ćwiczeń wymaga zalogowania się) 

Zakładka:   kształcenie słuchu 

1. Dźwięki - rozpoznawanie 

2. Interwały - porównywanie i rozpoznawanie 

3. Dyktanda - elementy rytmiczne 

 

3. Klasa III cykl 4- letni i klasa V cykl 6 – letni 

   Aplikacja „Perfect Ear”   (smartphon, tablet)  -  w dużej części darmowa 

1. Ćwiczenia z zakresu pięciolinii  

2. Ćwiczenia z zakresu interwałów  

3. Ćwiczenia rytmiczne 

4. Ćwiczenia z akordów 

5. Instruktorzy teorii 

   Strona internetowa www.dur-moll.pl (komputer, laptop)     darmowa  

1. Nuta – dźwięk – klawisz 

2. Interwały na pięciolinii 

3. Interwały (dźwięk:  fortepianu. gitary. fletu, trąbki) 

4. Trójdźwięki w postaci zasadniczej (dur, moll, zmn, zw) 

5. Trójdźwięki z przewrotami 

6. Jaka to tonacja 

  Strona internetowa www.gimnastykasluchu.pl  (komputer, laptop) - darmowa (dostęp do 

pełnej oferty ćwiczeń wymaga zalogowania się) 

Zakładka:   kształcenie słuchu 

1. Dźwięki - rozpoznawanie 

2. Interwały – porównywanie, rozpoznawanie i test 

3. Dyktanda - elementy rytmiczne 

4. Akordy – rozpoznawanie i test 

 

4. Klasa IV cykl 4 – letni 

Aplikacja „Perfect Ear”   (smartphon, tablet)     w dużej części darmowa 

1. Ćwiczenia z zakresu pięciolinii  

2. Ćwiczenia z zakresu interwałów  

3. Ćwiczenia rytmiczne 

http://www.dur-moll.pl/
http://www.gimnastykasluchu.pl/
http://www.dur-moll.pl/
http://www.gimnastykasluchu.pl/


4. Ćwiczenia z akordów 

5. Instruktorzy teorii 

Strona internetowa www.dur-moll.pl (komputer, laptop)     darmowa  

1. Nuta – dźwięk – klawisz 

2. Interwały na pięciolinii 

3. Interwały  

4. Trójdźwięki w postaci zasadniczej  

5. Trójdźwięki z przewrotami 

6. Jaka to tonacja 

7. Dominanty septymowe z przewrotami 

    Strona internetowa www.gimnastykasluchu.pl  (komputer, laptop) - darmowa (dostęp do 

pełnej oferty ćwiczeń wymaga zalogowania się) 

Zakładka:   kształcenie słuchu 

1. Dźwięki - rozpoznawanie 

2. Interwały – porównywanie, rozpoznawanie i test 

3. Dyktanda - elementy rytmiczne 

4. Akordy – rozpoznawanie i test 

 

Strona internetowa  www.tonedear.com darmowa, po angielsku  

   - Intervals, Chords, Scales, Chord progressions, Perfect pitch, Scale degrees, Intervals in      

     context, Melodic dictation 

 

 

Marta Janicka 

1. Audycje muzyczne – klasa IV SCN i II CCN 

      Praca z zadanym materiałem z podręcznika, przesyłanie uczniom linków ze stron 

www.muzykotekaszkolna.pl, www.ninateka.pl  -  wysyłanie do przesłuchania nagrań do 

danego tematu (linki z YouTube); po zrealizowaniu pewnej partii materiału przesłanie testu 

do uczniów z prośbą o przesłanie zwrotne. 

 

2. Kształcenie słuchu – klasa II i III śr. 

     Przesyłanie materiałów do śpiewania, przesyłanie linków z nagraniami z poleceniem 

zapisania w formie dyktanda określonych partii - informacja zwrotna z zapisem przesłana do 

nauczyciela. Korzystanie przez uczniów z programów: www.dur-moll.pl, Perfect Ear itp.... 

 

 

Katarzyna Szcześniak – Przedmioty: Zasady muzyki, Literatura muzyczna, Harmonia 

– klasy I – V śr. 

Źródła internetowe  : 

Literatura: 

https://cea-art.pl/orkiestrownik-na-twoim-telefonie-www-orkiestrownik-pl/ 

http://www.muzykotekaszkolna.pl/ 

https://www.polskieradio.pl/8,Dwojka/23,Audycje?fbclid=IwAR3p2od2SfXrdhBJQRekcGso

8hlIP-P8INZm0YC74gopVsrlYsF6N8saUKM 

http://www.dur-moll.pl/
http://www.gimnastykasluchu.pl/
http://www.tonedear.com/
http://www.muzykotekaszkolna.pl/
http://www.ninateka.pl/
http://www.dur-moll.pl/
https://cea-art.pl/orkiestrownik-na-twoim-telefonie-www-orkiestrownik-pl/
http://www.muzykotekaszkolna.pl/
https://www.polskieradio.pl/8,Dwojka/23,Audycje?fbclid=IwAR3p2od2SfXrdhBJQRekcGso8hlIP-P8INZm0YC74gopVsrlYsF6N8saUKM
https://www.polskieradio.pl/8,Dwojka/23,Audycje?fbclid=IwAR3p2od2SfXrdhBJQRekcGso8hlIP-P8INZm0YC74gopVsrlYsF6N8saUKM


Zasady muzyki: 

https://musescore.com 

Harmonia: 

https://cea-art.pl/harmonia/ 

Wszystkie przedmioty: 

- wideokonferencje: lekcje grupowe oraz konsultacje indywidualne - Microsoft Teams / 

Messenger 

- przygotowywanie materiałów do samodzielnej realizacji – udostępnianie na fb oraz drogą 

mailową 

- informacja zwrotna w postaci komentarza pisemnego lub kontaktu podczas 

wideokonferencji 

- udostępnianie materiałów dostępnych w sieci 

 

Rafał Miśkiewicz –  

1. Historia muzyki – klasy III – VI śr.  

   - założenie dla poszczególnych klas wspólnych, klasowych adresów emailowych 

   - przesyłanie na maila zaleceń dotyczących zagadnień do opanowania w danym okresie 

     w tym : - udostępnianie notatek autorstwa prowadzącego zajęcia 

                   - lista utworów do poszczególnych zagadnień 

                   - udostępnianie dodatkowych materiałów dotyczących  np. konkretnych  

                     kompozycji – elementy opisu i analizy 

                   - udostępnianie odnośników i linków do nagrań i wykonań oraz dodatkowych  

                     materiałów np. na „youtube” 

                   - propozycje korzystania z zasobów internetowych celem pogłębiania wiedzy np. 

                     http://muzykotekaszkolna.pl, https://cameralmusic.pl/, https://pl.wikipedia.org 

                     i.t.p. 

 

2. Formy muzyczne – klasa V i VI śr.  

    - założenie dla poszczególnych klas wspólnych, klasowych adresów e-mailowych 

    - przesyłanie na maila materiałów nutowych dotyczących poszczególnych omawianych 

      w danym okresie form z podstawowym opisem budowy 

    - zalecanie indywidualnych analiz  

    - analizy pisemne wybranych dzieł – przesyłanie ich zwrotnie na maila 

 

Zespoły kameralne/chóry/orkiestry  

Samodzielna pracy nad odczytaniem partii przesłanych do uczniów przez nauczycieli 

i kontrola opanowania wyznaczonych przez nauczyciela prowadzącego fragmentów na 

podstawie przesłanych nagrań. 

Katarzyna Wieczorek – klasa śpiewu solowego 

   -   zajęcia online przez Skype’a [dwa razy w tygodniu] 

   -   kontakt telefoniczny z uczniami 

https://musescore.com/
https://cea-art.pl/harmonia/
http://muzykotekaszkolna.pl/
https://cameralmusic.pl/
https://pl.wikipedia.org/


   -   przesyłanie materiałów nutowych oraz wszelkich informacji o zajęciach pocztą      

elektroniczną 

   -   Video chat z uczniami poprzez komunikator Facebook 

   -   przekazywanie bieżących informacji w zamkniętej grupie klasy wokalnej na fb 

   -   grupa otrzymała także zestaw ćwiczeń z emisji głosu do samodzielnego rozśpiewania się 

   -   przesłanie akompaniamentów do samodzielnego ćwiczenia  

   -   każdy uczeń otrzymał również własny pakiet utworów z bieżącego programu do 

osłuchania się oraz zestaw ćwiczeń dykcyjnych do samodzielnego przygotowania. 

 

 

 

 

 


