
NAUCZANIE ZDALNE w SSM I st. w DYWITACH 
 

PLAN PRACY NA OKRES 16–21.11.2020 r. 
 

 

Imię i nazwisko 

nauczyciela 

 

Dorota Mentel 

Adres mailowy 

nauczyciela 

 

dorotamentel@o2.pl 

 

 

PLAN ZAJĘĆ PROWADZONYCH PRZEZ NAUCZYCIELA  

W CZASIE RZECZYWISTYM ZA POMOCĄ APLIKACJI ZOOM 

(1 LEKCJA W TYGODNIU: 35 MINUT) 

 

 

DZIEŃ 

 

 

GODZINA 

 

KLASA 

 

FILIA 

Poniedziałek 14.00-14.35 I c6 Barczewo 

Poniedziałek 15.20-15.55 III c6 Barczewo 

Poniedziałek 17.00-17.35 I c4 Barczewo 

Poniedziałek 17.55-18.30 V c6 Barczewo 

 

Środa 15.15-15.50 II c6 Barczewo 

Środa 17.00-17.35 II c4 Barczewo 

Środa  17.55-18.30 IV c6 Barczewo 

 

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DO SAMODZIELNEJ PRACY 
 

 

Klasa (filia) 

 

I c6 (Barczewo) 

Przedmiot 

 

Kształcenie słuchu i rytmika 

Zakres materiału  

z podziałem  

na tygodnie 

16-21.11. 

2020 r. 

 

https://padlet.com/OL2021/klasapierwsza3 

 

Zadania, które wykona pociecha, można przesyłać w formie 

zdjęcia/filmu na grupie msg, albo w prywatnej wiadomości. 
 

 

Klasa (filia) 

 

I c4 (Barczewo) 

Przedmiot 

 

Kształcenie słuchu 

Zakres materiału  

z podziałem  

na tygodnie 

16-21.11. 

2020 r. 

 

 

https://padlet.com/OL2021/klasaIC43 

 

Zadania, które wykona pociecha, można przesyłać w formie 

zdjęcia/filmu, albo w prywatnej wiadomości na maila bądź 

aplikację msg. 
 

 

https://padlet.com/OL2021/klasapierwsza3
https://padlet.com/OL2021/klasaIC43


Klasa (filia) 

 

II c6 (Barczewo) 

Przedmiot 

 

Kształcenie słuchu i rytmika 

Zakres materiału  

z podziałem  

na tygodnie 

16-21.11. 

2020 r. 

 

 

 

https://padlet.com/OL2021/9jpuvunusx9cgjyr 

 

Zadania, które wykona pociecha, można przesyłać w formie 

zdjęcia/filmu na grupie msg, albo w prywatnej wiadomości. 
 

 

Klasa (filia) 

 

II c4 (Barczewo) 

Przedmiot 

 

Kształcenie słuchu 

Zakres materiału  

z podziałem  

na tygodnie 

16-21.11. 

2020 r. 

 

 

https://padlet.com/OL2021/klasa2C43 

 

Zadania, które wykona pociecha, można przesyłać w formie 

zdjęcia/filmu, albo w prywatnej wiadomości na maila bądź 

aplikację msg. 
 

 

Klasa (filia) 

 

III c6 (Barczewo) 

Przedmiot 

 

Kształcenie słuchu i rytmika 

Zakres materiału  

z podziałem  

na tygodnie 

16-21.11. 

2020 r. 

 

 

https://padlet.com/OL2021/klasatrzecia3 

 

Zadania, które wykona pociecha, można przesyłać w formie 

zdjęcia/filmu na grupie whatsapp, albo w prywatnej wiadomości. 
 

 

Klasa (filia) 

 

IV c6 (Barczewo) 

Przedmiot 

 

Kształcenie słuchu 

Zakres materiału  

z podziałem  

na tygodnie 

16-21.11. 

2020 r. 

 

 

https://pl.padlet.com/OL2021/r6esq32bmrgaup6n 

 

Zadania, które wykona pociecha, można przesyłać w formie 

zdjęcia/filmu w prywatnej wiadomości mailowej bądź wiadomości 

na msg’rze. 
 

 

Klasa (filia) 

 

V c6 (Barczewo) 

Przedmiot 

 

Kształcenie słuchu 

Zakres materiału  

z podziałem  

na tygodnie 

16-21.11. 

2020 r. 

 

 

https://pl.padlet.com/OL2021/klasaV3 

 

Zadania, które wykona pociecha, można przesyłać w formie 

zdjęcia/filmu w prywatnej wiadomości bądź wiadomości na 

msg’rze. 
 

 

 

https://padlet.com/OL2021/9jpuvunusx9cgjyr
https://padlet.com/OL2021/klasa2C43
https://padlet.com/OL2021/klasatrzecia3
https://pl.padlet.com/OL2021/r6esq32bmrgaup6n
https://pl.padlet.com/OL2021/klasaV3

