
NAUCZANIE ZDALNE w SSM I st. w DYWITACH 
 

PLAN PRACY NA OKRES 03–07.11.2020 r. 
 

 

Imię i nazwisko 

nauczyciela 

 

Małgorzata Książek 

Adres mailowy 

nauczyciela 

 

gsantor@wp.pl 

 

 

PLAN ZAJĘĆ PROWADZONYCH PRZEZ NAUCZYCIELA  

W CZASIE RZECZYWISTYM ZA POMOCĄ APLIKACJI ZOOM 

(1 LEKCJA W TYGODNIU: 35 MINUT) 

 

 

DZIEŃ 

 

 

GODZINA 

 

KLASA 

 

FILIA 

Poniedziałek 14.10-14.45 I/C4 Olsztynek 

Poniedziałek 14.55-15.30 II/C4 Olsztynek 

Poniedziałek 15.40-16.15 V/C6 Olsztynek 

Poniedziałek 16.35-17.10 VI/C6  Olsztynek 

Poniedziałek 17.30-18.05 III/C4 Olsztynek 

Poniedziałek 18.15-18.50 IV/C4 Olsztynek 

 

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DO SAMODZIELNEJ PRACY 
 

 

Klasa (filia) 

 

I c4 (Olsztynek) 

Przedmiot 

 

Kształcenie słuchu 

Zakres materiału  

z podziałem  

na tygodnie 

3-7.11. 

2020 r. 

 

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

Położenie nut na pięciolinii: 

https://www.ekreda.pl/embed/5116344526176256 

 

 

Klasa (filia) 

 

II c4 (Olsztynek) 

Przedmiot 

 

Kształcenie słuchu 

Zakres materiału  

z podziałem  

na tygodnie 

3-7.11. 

2020 r. 

 

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

Tajemniczy świat interwałów cz.2 określanie rozmiaru: 

https://www.ekreda.pl/embed/4861444961599488 

 

 

Klasa (filia) 

 

II c4 (Olsztynek) 

Przedmiot 

 

Audycje muzyczne 

https://www.ekreda.pl/embed/5116344526176256
https://www.ekreda.pl/embed/4861444961599488


Zakres materiału  

z podziałem  

na tygodnie 

3-7.11. 

2020 r. 

 

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

Instrumenty dęte drewniane (obój i fagot): 

https://www.ekreda.pl/embed/6140648189591552 

 

 

Klasa (filia) 

 

III c4 (Olsztynek) 

Przedmiot 

 

Kształcenie słuchu 

Zakres materiału  

z podziałem  

na tygodnie 

3-7.11. 

2020 r. 

 

 

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

Utrwalenie interwałów i trójdźwięków: 

https://www.ekreda.pl/embed/6637616211427328 

 

 

Klasa (filia) 

 

III c4 (Olsztynek) 

Przedmiot 

 

Audycje muzyczne 

Zakres materiału  

z podziałem  

na tygodnie 

3-7.11. 

2020 r. 

 

 

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

Elementy dzieła muzycznego – sprawdzian: 

https://www.ekreda.pl/embed/6433641631055872 

 

 

Klasa (filia) 

 

IV c4 (Olsztynek) 

Przedmiot 

 

Kształcenie sluchu 

Zakres materiału  

z podziałem  

na tygodnie 

3-7.11. 

2020 r. 

 

 

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

Ćwiczenia słuchowe: 

https://www.ekreda.pl/embed/5975129612353536 

 

 

Klasa (filia) 

 

IVc4 (Olsztynek) 

Przedmiot 

 

Audycje muzyczne 

Zakres materiału  

z podziałem  

na tygodnie 

3-7.11. 

2020 r. 

 

 

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

Renesans – sprawdzian: 

https://www.ekreda.pl/embed/5493370344964096 

 

 

Klasa (filia) 

 

IV c6 (Olsztynek) 

Przedmiot 

 

Audycje muzyczne 

Zakres materiału  

z podziałem  

na tygodnie 

3-7.11. 

2020 r. 

 

 

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

Instrumenty dęte drewniane (obój i fagot): 

https://www.ekreda.pl/embed/6140648189591552 

 

 

Klasa (filia) 

 

V c6 (Olsztynek) 

Przedmiot 

 

Kształcenie słuchu 

https://www.ekreda.pl/embed/6140648189591552
https://www.ekreda.pl/embed/6637616211427328
https://www.ekreda.pl/embed/6433641631055872
https://www.ekreda.pl/embed/5975129612353536
https://www.ekreda.pl/embed/5493370344964096
https://www.ekreda.pl/embed/6140648189591552


Zakres materiału  

z podziałem  

na tygodnie 

3-7.11. 

2020 r. 

 

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

Utrwalenie interwałów i trójdźwięków: 

https://www.ekreda.pl/embed/6637616211427328 

 

 

Klasa (filia) 

 

V c6 (Olsztynek) 

Przedmiot 

 

Audycje muzyczne 

Zakres materiału  

z podziałem  

na tygodnie 

3-7.11. 

2020 r. 

 

 

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

Elementy dzieła muzycznego – sprawdzian: 

https://www.ekreda.pl/embed/6433641631055872 

 

 

Klasa (filia) 

 

VI c6 (Olsztynek) 

Przedmiot 

 

Kształcenie słuchu 

Zakres materiału  

z podziałem  

na tygodnie 

3-7.11. 

2020 r. 

 

 

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

Ćwiczenia słuchowe: 

https://www.ekreda.pl/embed/5975129612353536 

 

 

Klasa (filia) 

 

VI c6 (Olsztynek) 

Przedmiot 

 

Audycje muzyczne 

Zakres materiału  

z podziałem  

na tygodnie 

3-7.11. 

2020 r. 

 

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

Renesans – sprawdzian: 

https://www.ekreda.pl/embed/5493370344964096 

 

 

 

https://www.ekreda.pl/embed/6637616211427328
https://www.ekreda.pl/embed/6433641631055872
https://www.ekreda.pl/embed/5975129612353536
https://www.ekreda.pl/embed/5493370344964096

