
NAUCZANIE ZDALNE w SSM I st. w DYWITACH 
 

PLAN PRACY NA OKRES 16-21.11.2020 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 

16-21.11. 

2020 r. 

 

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

Utrwalenie poznanych dźwięków: 

https://www.ekreda.pl/embed/5849264656220160 

 

 

Klasa (filia) 

 

II c4 (Olsztynek) 

Przedmiot 

 

Kształcenie słuchu 

Zakres materiału  

z podziałem  

na tygodnie 

16-21.11. 

2020 r. 

 

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

Klucz basowy – wprowadzenie: 

https://www.ekreda.pl/embed/6219002543079424 

 

 

Klasa (filia) 

 

II c4 (Olsztynek) 

Przedmiot 

 

Audycje muzyczne 

https://www.ekreda.pl/embed/5849264656220160
https://www.ekreda.pl/embed/6219002543079424


Zakres materiału  

z podziałem  

na tygodnie 

16-21.11. 

2020 r. 

 

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

Trąbka: 

https://www.ekreda.pl/embed/6393196595118080 

 

 

Klasa (filia) 

 

III c4 (Olsztynek) 

Przedmiot 

 

Kształcenie słuchu 

Zakres materiału  

z podziałem  

na tygodnie 

16-21.11. 

2020 r. 

 

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

Ósemka z kropką szesnastka w metrum ósemkowym: 

https://www.ekreda.pl/embed/5486955760975872 

 

 

Klasa (filia) 

 

III c4 (Olsztynek) 

Przedmiot 

 

Audycje muzyczne 

Zakres materiału  

z podziałem  

na tygodnie 

16-21.11. 

2020 r. 

 

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

Budowa okresowa: 

https://www.ekreda.pl/mycontent/4846331381153792 

 

 

Klasa (filia) 

 

IV c4 (Olsztynek) 

Przedmiot 

 

Kształcenie słuchu 

Zakres materiału  

z podziałem  

na tygodnie 

16-21.11. 

2020 r. 

 

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

Ósemka z kropką szesnastka w metrum ósemkowym: 

https://www.ekreda.pl/embed/5486955760975872 

 

 

Klasa (filia) 

 

IVc4 (Olsztynek) 

Przedmiot 

 

Audycje muzyczne 

Zakres materiału  

z podziałem  

na tygodnie 

16-21.11. 

2020 r. 

 

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

Barok II cz. – Claudio Monteverdi: 

https://www.ekreda.pl/embed/4786214599655424 

 

 

Klasa (filia) 

 

IV c6 (Olsztynek) 

Przedmiot 

 

Audycje muzyczne 

Zakres materiału  

z podziałem  

na tygodnie 

16-21.11. 

2020 r. 

 

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

Trąbka: 

https://www.ekreda.pl/embed/6393196595118080 

 

 

Klasa (filia) 

 

V c6 (Olsztynek) 

Przedmiot 

 

Kształcenie słuchu 

https://www.ekreda.pl/embed/6393196595118080
https://www.ekreda.pl/embed/5486955760975872
https://www.ekreda.pl/mycontent/4846331381153792
https://www.ekreda.pl/embed/5486955760975872
https://www.ekreda.pl/embed/4786214599655424
https://www.ekreda.pl/embed/6393196595118080


Zakres materiału  

z podziałem  

na tygodnie 

16-21.11. 

2020 r. 

 

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

Ósemka z kropką szesnastka w metrum ósemkowym: 

https://www.ekreda.pl/embed/5486955760975872 

 

 
 

Klasa (filia) 

 

V c6 (Olsztynek) 

Przedmiot 

 

Audycje muzyczne 

Zakres materiału  

z podziałem  

na tygodnie 

16-21.11. 

2020 r. 

 

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

Budowa okresowa: 

https://www.ekreda.pl/mycontent/4846331381153792 

 

 

Klasa (filia) 

 

VI c6 (Olsztynek) 

Przedmiot 

 

Kształcenie słuchu 

Zakres materiału  

z podziałem  

na tygodnie 

16-21.11. 

2020 r. 

 

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

Ósemka z kropką szesnastka w metrum ósemkowym: 

https://www.ekreda.pl/embed/5486955760975872 

 

 

Klasa (filia) 

 

VI c6 (Olsztynek) 

Przedmiot 

 

Audycje muzyczne 

Zakres materiału  

z podziałem  

na tygodnie 

16-21.11. 

2020 r. 

 

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

Barok II cz. – Claudio Monteverdi: 

https://www.ekreda.pl/embed/4786214599655424 

 

 

 

https://www.ekreda.pl/embed/5486955760975872
https://www.ekreda.pl/mycontent/4846331381153792
https://www.ekreda.pl/embed/5486955760975872
https://www.ekreda.pl/embed/4786214599655424

