
ORGANIZACJA ZDALNEJ EDUKACJI 

w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia 

im. Janiny Garści w Chrzanowie 

 

Przedmioty: rytmika, kształcenie słuchu, audycje muzyczne 

nauczyciele: Marta Kleszcz, Dorota Szczerbik, Elżbieta Ustupska-Kaźmik 

klasy: I-VI cyklu sześcioletniego oraz I-IV cyklu czteroletniego 

Opracowany plan zdalnej edukacji z zakresu przedmiotów teoretyczno-muzycznych zakłada kontakt drogą 

mailową. Rodzice i opiekunowie są informowani o organizacji pracy poprzez stronę internetową szkoły. 

1. Samodzielna realizacja zadań przez uczniów w podręcznikach i zeszytach ćwiczeń na podstawie 

przesyłanych przez nauczyciela instrukcji (nr strony, nr zadania itd.). 

2. Wykonywanie przez uczniów zadań solfeżowych zawartych w podręcznikach z pomocą nagrań audio 

sporządzonych przez nauczyciela. 

3. Wykonywanie przez uczniów dyktand rytmicznych i melodyczno-rytmicznych w zeszytach ćwiczeń 

na bazie nagrań audio sporządzonych przez nauczyciela. 

4. Przesyłanie opracowanych przez nauczyciela kart pracy utrwalających posiadaną wiedzę 

do samodzielnego uzupełnienia przez uczniów.  

5. Przesyłanie opracowanych przez nauczyciela notatek dotyczących zrealizowanych zagadnień programu 

nauczania. 

6. Przesłanie listy dostępnych źródeł internetowych z dziedziny muzyki do samodzielnej eksploracji. 

7. Przesłanie listy programów, stron internetowych, aplikacji itp. wspomagających samodzielny trening 

słuchowy.  

8. Sporządzenie listy stron internetowych udostępniających nagrania audiowizualne wydarzeń muzycznych 

(opera, koncert itp.). 

9. Indywidualne konsultacje z nauczycielem poprzez dostępne aplikacje. 

 

Podręczniki: 

➢ rytmika: Anna Wacławczyk: „Ćwiczenia rytmiczne”  zeszyty 1-3, wyd. Halegg; 

➢ kształcenie słuchu: Lidia Florek, Ilona Tomera-Chmiel, Tatiana Stachak: „Nasza muzyka” 

(cz. 1-6), wyd. Euterpe; 

➢ audycje muzyczne: Agnieszka Kreiner-Bogdańska: „W krainie muzyki”, wyd. PWM. 

Przedmiot: instrument główny 

Organizacja pracy zdalnej zakłada prowadzenie zajęć za pośrednictwem: 

➢ komunikatora SKYPE, 

➢ komunikatorów MESSENGER lub WhatsApp, 

➢ w przypadku problemów z Internetem – lekcja przez telefon z włączoną funkcją głośnika, 

➢ poczty elektronicznej: przesyłanie materiałów nutowych, nagrań. 

Przedmiot: fortepian dodatkowy 

Prowadzenie lekcji podobnie, jak w przypadku instrumentu głównego. 

Przedmioty: zespół instrumentalny oraz chór: 

Uczniowie otrzymają drogą elektroniczną materiały nutowe do samodzielnej pracy, nagrania lub linki 

do nagrań. Jeśli czas ucznia w tej specyficznej sytuacji pozwoli, również spotkania z nauczycielem 

prowadzącym i konsultacje za pośrednictwem dostępnych komunikatorów. 


