
NAUCZANIE ZDALNE w SSM I st. w DYWITACH 
 

PLAN PRACY NA OKRES 23–28.11.2020 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 

23-28.11. 

2020 r. 

 

https://padlet.com/OL2021/klasa14 

 

Login i hasło do zooma: 

 990 142 3665 

 muzyka 

 

W formie linku: 

https://zoom.us/j/9901423665?pwd=TVpVeFBhZnA4Ym1OU24yY0JFVHo

0Zz09 

 

Wykonane pracę można nadsyłać na podany na górze adres mailowy, bądź 

łącząc się przez komunikatory. 

 

 

https://padlet.com/OL2021/klasa14
https://zoom.us/j/9901423665?pwd=TVpVeFBhZnA4Ym1OU24yY0JFVHo0Zz09
https://zoom.us/j/9901423665?pwd=TVpVeFBhZnA4Ym1OU24yY0JFVHo0Zz09


 

Klasa (filia) 

 

I C4 (Barczewo) 

Przedmiot 

 

Kształcenie słuchu 

Zakres 

materiału  

z podziałem  

na tygodnie 

23-28.11. 

2020 r. 

 

 

https://padlet.com/OL2021/klasaIC44 

 

Login i hasło do zooma: 

 990 142 3665 

 muzyka 

 

W formie linku: 

https://zoom.us/j/9901423665?pwd=TVpVeFBhZnA4Ym1OU24yY0JFVHo

0Zz09 

 

Wykonane pracę można nadsyłać na podany na górze adres mailowy, bądź 

łącząc się przez komunikatory. 

 

 

Klasa (filia) 

 

II C6 (Barczewo) 

Przedmiot 

 

Kształcenie słuchu i rytmika 

Zakres 

materiału  

z podziałem  

na tygodnie 

23-28.11. 

2020 r. 

 

 

 

https://padlet.com/OL2021/klasa24 

 

Login i hasło do zooma: 

 990 142 3665 

 muzyka 

 

W formie linku: 

https://zoom.us/j/9901423665?pwd=TVpVeFBhZnA4Ym1OU24yY0JFVHo

0Zz09 

 

Wykonane pracę można nadsyłać na podany na górze adres mailowy, bądź 

łącząc się przez komunikatory. 

 

 

Klasa (filia) 

 

II C4 (Barczewo) 

Przedmiot 

 

Kształcenie słuchu 

Zakres 

materiału  

z podziałem  

na tygodnie 

23-28.11. 

2020 r. 

 

 

https://padlet.com/OL2021/klasa2C44 

 

Login i hasło do zooma: 

 990 142 3665 

 muzyka 

 

W formie linku: 

https://zoom.us/j/9901423665?pwd=TVpVeFBhZnA4Ym1OU24yY0JFVHo

0Zz09 

 

Wykonane pracę można nadsyłać na podany na górze adres mailowy, bądź 

łącząc się przez komunikatory. 

 

 

https://padlet.com/OL2021/klasaIC44
https://zoom.us/j/9901423665?pwd=TVpVeFBhZnA4Ym1OU24yY0JFVHo0Zz09
https://zoom.us/j/9901423665?pwd=TVpVeFBhZnA4Ym1OU24yY0JFVHo0Zz09
https://padlet.com/OL2021/klasa24
https://zoom.us/j/9901423665?pwd=TVpVeFBhZnA4Ym1OU24yY0JFVHo0Zz09
https://zoom.us/j/9901423665?pwd=TVpVeFBhZnA4Ym1OU24yY0JFVHo0Zz09
https://padlet.com/OL2021/klasa2C44
https://zoom.us/j/9901423665?pwd=TVpVeFBhZnA4Ym1OU24yY0JFVHo0Zz09
https://zoom.us/j/9901423665?pwd=TVpVeFBhZnA4Ym1OU24yY0JFVHo0Zz09


Klasa (filia) 

 

III C6 (Barczewo) 

Przedmiot 

 

Kształcenie słuchu i rytmika 

Zakres 

materiału  

z podziałem  

na tygodnie 

23-28.11. 

2020 r. 

 

 

https://padlet.com/OL2021/Klasa34 

 

Login i hasło do zooma: 

 990 142 3665 

 muzyka 

 

W formie linku: 

https://zoom.us/j/9901423665?pwd=TVpVeFBhZnA4Ym1OU24yY0JFVHo

0Zz09 

 

Wykonane pracę można nadsyłać na podany na górze adres mailowy, bądź 

łącząc się przez komunikatory. 

 

 

Klasa (filia) 

 

IV C6 (Barczewo) 

Przedmiot 

 

Kształcenie słuchu 

Zakres 

materiału  

z podziałem  

na tygodnie 

23-28.11. 

2020 r. 

 

 

https://padlet.com/OL2021/klasa44 

 

Login i hasło do zooma: 

 990 142 3665 

 muzyka 

 

W formie linku: 

https://zoom.us/j/9901423665?pwd=TVpVeFBhZnA4Ym1OU24yY0JFVHo

0Zz09 

 

Wykonane pracę można nadsyłać na podany na górze adres mailowy, bądź 

łącząc się przez komunikatory. 

 

 

Klasa (filia) 

 

V C6 (Barczewo) 

Przedmiot 

 

Kształcenie słuchu 

Zakres 

materiału  

z podziałem  

na tygodnie 

23-28.11. 

2020 r. 

 

 

https://padlet.com/OL2021/klasa54 

 

Login i hasło do zooma: 

 990 142 3665 

 muzyka 

 

W formie linku: 

https://zoom.us/j/9901423665?pwd=TVpVeFBhZnA4Ym1OU24yY0JFVHo

0Zz09 

 

Wykonane pracę można nadsyłać na podany na górze adres mailowy, bądź 

łącząc się przez komunikatory. 

 

 

 

https://padlet.com/OL2021/Klasa34
https://zoom.us/j/9901423665?pwd=TVpVeFBhZnA4Ym1OU24yY0JFVHo0Zz09
https://zoom.us/j/9901423665?pwd=TVpVeFBhZnA4Ym1OU24yY0JFVHo0Zz09
https://padlet.com/OL2021/klasa44
https://zoom.us/j/9901423665?pwd=TVpVeFBhZnA4Ym1OU24yY0JFVHo0Zz09
https://zoom.us/j/9901423665?pwd=TVpVeFBhZnA4Ym1OU24yY0JFVHo0Zz09
https://padlet.com/OL2021/klasa54
https://zoom.us/j/9901423665?pwd=TVpVeFBhZnA4Ym1OU24yY0JFVHo0Zz09
https://zoom.us/j/9901423665?pwd=TVpVeFBhZnA4Ym1OU24yY0JFVHo0Zz09

