
NAUCZANIE ZDALNE w SSM I st. w DYWITACH 
 

PLAN PRACY NA OKRES 23–28.11.2020 r. 

 
 

Imię i nazwisko 
nauczyciela 
 

Erna Zawistowska  

Adres mailowy 
nauczyciela 

 

UCZNIOWIE Z DOBREGO MIASTA: 
zawistowska.psmdobremiasto@gmail.com 

  
UCZNIOWIE Z DYWIT: 
zawistowska.psmdywity@gmail.com 

 

  

 
PLAN ZAJĘĆ PROWADZONYCH PRZEZ NAUCZYCIELA 

W CZASIE RZECZYWISTYM ZA POMOCĄ APLIKACJI ZOOM 
(1 LEKCJA  W TYGODNIU: 35 minut) 

 

 
DZIEŃ (DATA) 

 

 
GODZINA 

 
KLASA / CYKL 

 
FILIA 

WTOREK (24.11.2020) 15:15-15:50 Va KS/ c6 DYWITY  

WTOREK (24.11.2020) 16:10-16:45 Vb KS/ c6 DYWITY  

WTOREK (24.11.2020) 17:05-17:40 IVA KS/ c4 DYWITY  

WTOREK (24.11.2020) 18:00-18:35 IA KS/ c4 DYWITY  

     

ŚRODA (25.11.2020) 15:20-15:55 Va KS/ c6 DOBRE MIASTO  

ŚRODA (25.11.2020) 16:15-16:50 IIA KS/ c4 DOBRE MIASTO  

ŚRODA (25.11.2020) 17:10-17:45 Vb KS/ c6 DOBRE MIASTO  

 

SZCZEGÓŁY REALIZACJI NAUCZANIA ZDALNEGO 
(wraz z materiałami dydaktycznymi do samodzielnej pracy) 

 
 

 
Klasa (filia) 

 

V a, V b (DOBRE MIASTO)  

Przedmiot 

 

Kształcenie słuchu  

Zakres 
materiału 
z podziałem 
na tygodnie 

23.11.2020 
(pon.) 

Lekcja 20/KS: Materiały zostaną udostępnione na platformie 
dzwonek.pl 
 

Termin ukazania się materiału Termin realizacji oraz odesłania materiału 

najpóźniej w poniedziałek 
(23.11.2020), godz. 12:00, 

najpóźniej we środę 
(25.11.2020), godz. *14:00 

(*przed lekcją zoom!) 

  

 

 

25.11.2020 

(śr.) 

Lekcja 21/KS: Spotkanie Zoom (wg planu zamieszczonego 

w górnej części tabeli). Hasła do lekcji pozostają bez zmian.  
 
 

mailto:zawistowska.psmdobremiasto@gmail.com
mailto:zawistowska.psmdywity@gmail.com


  

Klasa (filia) V a, V b (DOBRE MIASTO) 

 

 

Przedmiot Audycje muzyczne 
 

 

Zakres 
materiału 
z podziałem 

na tygodnie 

25.11.2020 
(śr.) 

Lekcja 11/AUD: Materiały zostaną udostępnione na 
platformie dzwonek.pl 
 

Termin ukazania się materiału Termin realizacji oraz odesłania materiału 

najpóźniej we środę 
(25.11.2020), godz. 10:00, 

najpóźniej w niedzielę 
(29.11.2020), godz. 22:00 

 
 

 

  

Klasa (filia) 

 

II A (DOBRE MIASTO)  

Przedmiot 
 

Kształcenie słuchu  

Zakres 
materiału 
z podziałem 

na tygodnie 

23.11.2020 
(pon.) 

Lekcja 20/KS: Materiały zostaną udostępnione na platformie 
dzwonek.pl 
 

Termin ukazania się materiału Termin realizacji oraz odesłania materiału 

najpóźniej w poniedziałek 
(23.11.2020), godz. 12:00, 

najpóźniej we środę 
(25.11.2020), godz. *14:00 

(*przed lekcją zoom!) 

 

 

 

25.11.2020 

(śr.) 

Lekcja 21/KS: Spotkanie Zoom (wg planu zamieszczonego 

w górnej części tabeli). Hasła do lekcji pozostają bez zmian. 
 
 

  

Klasa (filia) 
 

II A (DOBRE MIASTO)  

Przedmiot 
 

Audycje muzyczne  

Zakres 
materiału 

z podziałem 
na tygodnie 

23.11.2020 
(pon.) 

Lekcja 11/AUD: Materiały zostaną udostępnione na 
platformie dzwonek.pl 
 

Termin ukazania się materiału Termin realizacji oraz odesłania materiału 

najpóźniej we wtorek 
(24.11.2020), godz. 10:00, 

najpóźniej w niedzielę 
(29.11.2020), godz. 22:00 

 
 

 

  

Klasa (filia) 
 

V a, V b (DYWITY)  

Przedmiot 
 

Kształcenie słuchu  

Zakres 
materiału 

z podziałem 
na tygodnie 

24.11.2020 
(wt) 

Lekcja 22/KS: Spotkanie Zoom (wg planu zamieszczonego 
w górnej części tabeli). Hasła do lekcji pozostają bez zmian.  

 
 

 

26.11.2020 
(czw.) 

Lekcja 23/KS: Materiały zostaną udostępnione na platformie 
dzwonek.pl 



 
Termin ukazania się materiału Termin realizacji oraz odesłania materiału 

najpóźniej w piątek 
(27.11.2020), godz. 10:00, 

najpóźniej w poniedziałek 
(30.11.2020), godz. 22:00 

 
 

  

Klasa (filia) 

 

V a, V b (DYWITY)  

Przedmiot 

 

Audycje muzyczne  

Zakres 

materiału 
z podziałem 
na tygodnie 

24.11.2020 

(wt.) 
 
 

Lekcja 13/AUD: Materiały zostaną udostępnione na 

platformie dzwonek.pl   
 

Termin ukazania się materiału Termin realizacji oraz odesłania materiału 

najpóźniej we środę 
(25.11.2020), godz. 10:00, 

najpóźniej w poniedziałek 
(30.11.2020), godz. 22:00 

 
 

 

  

Klasa (filia) 

 

IV A (DYWITY)  

Przedmiot 

 

Kształcenie słuchu  

Zakres 
materiału 
z podziałem 
na tygodnie 

24.11.2020 
(wt.) 

Lekcja 22/KS: Spotkanie Zoom (wg planu zamieszczonego 
w górnej części tabeli). Hasła do lekcji pozostają bez zmian. 
 

 

26.11.2020 
(czw.) 

Lekcja 23/KS: Materiały zostaną udostępnione na platformie 
dzwonek.pl 

 
Termin ukazania się materiału Termin realizacji oraz odesłania materiału 

najpóźniej w piątek 
(27.11.2020), godz. 10:00, 

najpóźniej w poniedziałek 
(30.11.2020), godz. 22:00 

 
 

  

Klasa (filia) 
 

IV A (DYWITY)  

Przedmiot 
 

Audycje muzyczne  

Zakres 
materiału 

z podziałem 
na tygodnie 

26.11.2020 
(czw.) 

 
 

Lekcja 12/AUD: Materiały zostaną udostępnione  na 
platformie dzwonek.pl 

  
 

Termin ukazania się materiału Termin realizacji oraz odesłania materiału 

najpóźniej w piątek 

(27.11.2020), godz. 10:00, 

najpóźniej w poniedziałek 

(30.11.2020), godz. 22:00 

 

 

 

  

Klasa (filia) 
 

I A (DYWIY)  

Przedmiot 

 

Kształcenie słuchu  



Zakres 
materiału 

z podziałem 
na tygodnie 

24.11.2020 
(wt.) 

 

Lekcja 22/KS: Spotkanie Zoom (wg planu zamieszczonego 
w górnej części tabeli). Hasła do lekcji pozostają bez zmian.  

 

 

26.11.2020 
(czw.) 

Lekcja 23/KS: Materiały zostaną udostępnione na platformie 
dzwonek.pl 
 

Termin ukazania się materiału Termin realizacji oraz odesłania materiału 

najpóźniej w piątek 
(27.11.2020), godz. 10:00, 

najpóźniej w poniedziałek 
(30.11.2020), godz. 22:00 

 

 


