
NAUCZANIE ZDALNE w PSM I st. w DYWITACH 
 

PLAN PRACY NA OKRES 15.06 – 20.06.2020 r. 
 

DRODZY UCZNIOWIE! 

Radzicie sobie bardzo dobrze, a niektórzy - wręcz znakomicie. 

Tym z Was, którzy „zapomnieli” o swoich szkolnych obowiązkach - dodajemy otuchy.  

JESZCZE NIE JEST ZA PÓŹNO! 

WIERZYMY W WAS! 

Razem damy radę. 

WYTRWAMY ! 
 

Wasi Nauczyciele teorii 
 

Imię i nazwisko 

nauczyciela 
 

Małgorzata Książek 

Adres mailowy 

nauczyciela 
 

gsantor@wp.pl 

 

 

Klasa (filia) 
 

I C4 Filia w Olsztynku 

Przedmiot 
 

Kształcenie słuchu 

Zakres materiału  

z podziałem  

na tygodnie 

15.06 – 20.06 Dla własnej zabawy i przyjemności wykonaj zadanie wysłane na 

Dzwonek.pl 

https://www.ekreda.pl/embed/6287206523076608  

 

Klasa (filia) 
 

II C4 Filia w Olsztynku 

Przedmiot 
 

Kształcenie słuchu 

Zakres materiału  

z podziałem  

na tygodnie 

15.06 – 20.06 Dla własnej zabawy i przyjemności wykonaj zadanie wysłane na 

Dzwonek.pl 

https://www.ekreda.pl/embed/6287206523076608  

 

Klasa (filia) 
 

II C4 

Przedmiot 
 

Audycje muzyczne 

Zakres materiału  

z podziałem  

na tygodnie 

15.06 – 20.06 Przed wakacjami pora zadbać o instrument. Wymyj go, wyczyść, 

wypoleruj. Zrób mu wyjątkowe spa 😊 
Na koniec poukładaj nuty. Wybierz jeden ulubiony utwór i zostaw 

go w zasięgu ręki. Tak abyś mógł go zagrać dla przyjemności lub 

gdy przyjdą do Ciebie goście.  

 

Klasa (filia) 
 

III C4 Filia w Olsztynku 

Przedmiot 
 

Kształcenie słuchu 

Zakres materiału  

z podziałem  

na tygodnie 

15.06 – 20.06 Dla własnej zabawy i przyjemności wykonaj zadanie wysłane na 

Dzwonek.pl 

https://www.ekreda.pl/embed/4778499536584704  

mailto:gsantor@wp.pl
https://www.ekreda.pl/embed/6287206523076608
https://www.ekreda.pl/embed/6287206523076608
https://www.ekreda.pl/embed/4778499536584704


 

Klasa (filia) 
 

III C4 Filia w Olsztynku 

Przedmiot 
 

Audycje muzyczne 

Zakres materiału  

z podziałem  

na tygodnie 

15.06 – 20.06 Przed wakacjami pora zadbać o instrument. Wymyj go, wyczyść, 

wypoleruj. Zrób mu wyjątkowe spa 😊 
Na koniec poukładaj nuty. Wybierz jeden ulubiony utwór i zostaw 

go w zasięgu ręki. Tak abyś mógł go zagrać dla przyjemności lub 

gdy przyjdą do Ciebie goście.  

 

Klasa (filia) 
 

IV C4 

Przedmiot 
 

Kształcenie słuchu 

Zakres materiału  

z podziałem  

na tygodnie 

15.06 – 20.06 Dla własnej zabawy i przyjemności wykonaj zadanie wysłane na 

Dzwonek.pl 

https://www.ekreda.pl/embed/4778499536584704  

 

Klasa (filia) 
 

IV C4 Filia w Olsztynku 

Przedmiot 
 

Audycje muzyczne 

Zakres materiału  

z podziałem  

na tygodnie 

15.06 – 20.06 Przed wakacjami pora zadbać o instrument. Wymyj go, wyczyść, 

wypoleruj. Zrób mu wyjątkowe spa 😊 
Na koniec poukładaj nuty. Wybierz jeden ulubiony utwór i zostaw 

go w zasięgu ręki. Tak abyś mógł go zagrać dla przyjemności lub 

gdy przyjdą do Ciebie goście.  

 

Klasa (filia) 
 

IV C6 Filia w Olsztynku 

Przedmiot 
 

Audycje muzyczne 

Zakres materiału  

z podziałem  

na tygodnie 

15.06 – 20.06 Przed wakacjami pora zadbać o instrument. Wymyj go, wyczyść, 

wypoleruj. Zrób mu wyjątkowe spa 😊 
Na koniec poukładaj nuty. Wybierz jeden ulubiony utwór i zostaw 

go w zasięgu ręki. Tak abyś mógł go zagrać dla przyjemności lub 

gdy przyjdą do Ciebie goście.  

 

Klasa (filia) 
 

V C6 Filia w Olsztynku 

Przedmiot 
 

Kształcenie słuchu 

Zakres materiału  

z podziałem  

na tygodnie 

15.06 – 20.06 Dla własnej zabawy i przyjemności wykonaj zadanie wysłane na 

Dzwonek.pl 

https://www.ekreda.pl/embed/4778499536584704  

 

https://www.ekreda.pl/embed/4778499536584704
https://www.ekreda.pl/embed/4778499536584704


 

Klasa (filia) 
 

V C6 Filia w Olsztynku 

Przedmiot 
 

Audycje muzyczne 

Zakres materiału  

z podziałem  

na tygodnie 

15.06 – 20.06 Przed wakacjami pora zadbać o instrument. Wymyj go, wyczyść, 

wypoleruj. Zrób mu wyjątkowe spa 😊 
Na koniec poukładaj nuty. Wybierz jeden ulubiony utwór i zostaw 

go w zasięgu ręki. Tak abyś mógł go zagrać dla przyjemności lub 

gdy przyjdą do Ciebie goście.  

 

Klasa (filia) 
 

VI C6 Filia w Olsztynku 

Przedmiot 
 

Kształcenie słuchu 

Zakres materiału  

z podziałem  

na tygodnie 

15.06 – 20.06 Dla własnej zabawy i przyjemności wykonaj zadanie wysłane na 

Dzwonek.pl 

https://www.ekreda.pl/embed/4778499536584704  

 

Klasa (filia) 
 

VI C6 Filia w Olsztynku 

Przedmiot 
 

Audycje muzyczne 

Zakres materiału  

z podziałem  

na tygodnie 

15.06 – 20.06 Przed wakacjami pora zadbać o instrument. Wymyj go, wyczyść, 

wypoleruj. Zrób mu wyjątkowe spa 😊 
Na koniec poukładaj nuty. Wybierz jeden ulubiony utwór i zostaw 

go w zasięgu ręki. Tak abyś mógł go zagrać dla przyjemności lub 

gdy przyjdą do Ciebie goście.  

 

https://www.ekreda.pl/embed/4778499536584704

