
NAUCZANIE ZDALNE w PSM I st. w DYWITACH 
 

 

PLAN PRACY NA OKRES 26–31.10.2020 r. 

 

 

 

Imię i nazwisko 

nauczyciela 

 

Małgorzata Książek 

Adres mailowy 

nauczyciela 

 

gsantor@wp.pl 

 

Klasa (filia) 

 

I c4 (Olsztynek) 

Przedmiot 

 

Kształcenie słuchu 

Zakres materiału  

z podziałem  

na tygodnie 

26-31.10. 

2020 r. 

 

Zaloguj się na swoje konto na dzwonek.pl i wykonaj zadanie. 

Ćwiczenia z dźwiękami do-re-mi-sol-la  

https://www.ekreda.pl/embed/5591180776046592 

 

 

Klasa (filia) 

 

II c4 (Olsztynek) 

Przedmiot 

 

Kształcenie słuchu 

Zakres materiału  

z podziałem  

na tygodnie 

26-31.10. 

2020 r. 

 

Zaloguj się na swoje konto na dzwonek.pl i wykonaj zadanie. 

Ćwiczenia z wykorzystaniem trioli ósemkowej. 

https://www.ekreda.pl/embed/6314562924576768 

 

 

Klasa (filia) 

 

II c4 (Olsztynek) 

Przedmiot 

 

Audycje muzyczne 

Zakres materiału  

z podziałem  

na tygodnie 

26-31.10. 

2020 r. 

 

 

Zaloguj się na swoje konto na dzwonek.pl i wykonaj zadanie. 

Instrumenty dęte drewniane ( flet, klarnet, saksofon) 

https://www.ekreda.pl/embed/4933122429288448 

 

 

Klasa (filia) 

 

III c4 (Olsztynek) 

Przedmiot 

 

Kształcenie słuchu 

Zakres materiału  

z podziałem  

na tygodnie 

26-31.10. 

2020 r. 

 

 

Zaloguj się na swoje konto na dzwonek.pl i wykonaj zadanie. 

Utrwalenie tonacji B-dur 

https://www.ekreda.pl/embed/5005139357204480 

 

 

Klasa (filia) 

 

III c4 (Olsztynek) 

Przedmiot 

 

Audycje muzyczne 

https://www.ekreda.pl/embed/5591180776046592
https://www.ekreda.pl/embed/6314562924576768
https://www.ekreda.pl/embed/4933122429288448
https://www.ekreda.pl/embed/5005139357204480


Zakres materiału  

z podziałem  

na tygodnie 

26-31.10. 

2020 r. 

 

 

Zaloguj się na swoje konto na dzwonek.pl i wykonaj zadanie. 

Elementy dzieła muzycznego 

https://www.ekreda.pl/embed/6425667418718208 

 

 

Klasa (filia) 

 

IV c4 (Olsztynek) 

Przedmiot 

 

Kształcenie sluchu 

Zakres materiału  

z podziałem  

na tygodnie 

26-31.10. 

2020 r. 

 

 

Zaloguj się na swoje konto na dzwonek.pl i wykonaj zadanie. 

Utrwalenie tonacji Es-dur 

https://www.ekreda.pl/embed/5901586407620608 

 

 

Klasa (filia) 

 

IVc4 (Olsztynek) 

Przedmiot 

 

Audycje muzyczne 

Zakres materiału  

z podziałem  

na tygodnie 

26-31.10. 

2020 r. 

 

 

Zaloguj się na swoje konto na dzwonek.pl i wykonaj zadanie. 

Renesans 

https://www.ekreda.pl/embed/6530014657380352 

 

 

Klasa (filia) 

 

IV c6 (Olsztynek) 

Przedmiot 

 

Audycje muzyczne 

Zakres materiału  

z podziałem  

na tygodnie 

26-31.10. 

2020 r. 

 

 

Zaloguj się na swoje konto na dzwonek.pl i wykonaj zadanie. 

Instrumenty dęte drewniane ( flet, klarnet, saksofon) 

https://www.ekreda.pl/embed/4933122429288448 

 

 

Klasa (filia) 

 

V c6 (Olsztynek) 

Przedmiot 

 

Kształcenie słuchu 

Zakres materiału  

z podziałem  

na tygodnie 

26-31.10. 

2020 r. 

 

 

Zaloguj się na swoje konto na dzwonek.pl i wykonaj zadanie. 

Utrwalenie tonacji B-dur 

https://www.ekreda.pl/embed/5005139357204480 

 

 

Klasa (filia) 

 

V c6 (Olsztynek) 

Przedmiot 

 

Audycje muzyczne 

Zakres materiału  

z podziałem  

na tygodnie 

26-31.10. 

2020 r. 

 

 

Zaloguj się na swoje konto na dzwonek.pl i wykonaj zadanie. 

Elementy dzieła muzycznego 

https://www.ekreda.pl/embed/6425667418718208 

 

 

https://www.ekreda.pl/embed/6425667418718208
https://www.ekreda.pl/embed/5901586407620608
https://www.ekreda.pl/embed/6530014657380352
https://www.ekreda.pl/embed/4933122429288448
https://www.ekreda.pl/embed/5005139357204480
https://www.ekreda.pl/embed/6425667418718208


 

Klasa (filia) 

 

VI c6 (Olsztynek) 

Przedmiot 

 

Kształcenie słuchu 

Zakres materiału  

z podziałem  

na tygodnie 

26-31.10. 

2020 r. 

 

 

Zaloguj się na swoje konto na dzwonek.pl i wykonaj zadanie. 

Utrwalenie tonacji Es-dur 

https://www.ekreda.pl/embed/5901586407620608 

 

 

Klasa (filia) 

 

VI c6 (Olsztynek) 

Przedmiot 

 

Audycje muzyczne 

Zakres materiału  

z podziałem  

na tygodnie 

26-31.10. 

2020 r. 

 

 

Zaloguj się na swoje konto na dzwonek.pl i wykonaj zadanie. 

Renesans 

https://www.ekreda.pl/embed/6530014657380352 

 

 

https://www.ekreda.pl/embed/5901586407620608
https://www.ekreda.pl/embed/6530014657380352

