
NAUCZANIE ZDALNE w SSM I st. w DYWITACH 
 

PLAN PRACY NA OKRES 07.12-12.12.2020 r. 
 

 

Imię i nazwisko 

nauczyciela 

 

Małgorzata Książek 

Adres mailowy 

Nauczyciela/telefon 

 

gsantor@wp.pl 

507308034 

 

 

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 

07.12-12.12. 

2020 r. 

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

Sprawdzian gama C-dur. 

https://www.ekreda.pl/embed/5588900223909888 

 

 

Klasa (filia) 

 

II c4 (Olsztynek) 

Przedmiot 

 

Kształcenie słuchu 

Zakres materiału  

z podziałem  

na tygodnie 

07.12-12.12. 

2020 r. 

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

Krzyżyk bemol i kasownik. 

https://www.ekreda.pl/embed/5120607801311232 

 

 

Klasa (filia) 

 

II c4 (Olsztynek) 

Przedmiot 

 

Audycje muzyczne 

mailto:gsantor@wp.pl
https://www.ekreda.pl/embed/5588900223909888
https://www.ekreda.pl/embed/5120607801311232


Zakres materiału  

z podziałem  

na tygodnie 

07.12-12.12. 

2020 r. 

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

Tuba. 

https://www.ekreda.pl/embed/6038634671636480 

 

 

Klasa (filia) 

 

III c4 (Olsztynek) 

Przedmiot 

 

Kształcenie słuchu 

Zakres materiału  

z podziałem  

na tygodnie 

07.12-12.12. 

2020 r. 

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

Gama g-moll. 

https://www.ekreda.pl/embed/6735566842888192 

 

 

Klasa (filia) 

 

III c4 (Olsztynek) 

Przedmiot 

 

Audycje muzyczne 

Zakres materiału  

z podziałem  

na tygodnie 

07.12-12.12. 

2020 r. 

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

Polskie tańce narodowe – wprowadzenie. 

https://www.ekreda.pl/embed/5369648701767680 

 

 

Klasa (filia) 

 

IV c4 (Olsztynek) 

Przedmiot 

 

Kształcenie słuchu 

Zakres materiału  

z podziałem  

na tygodnie 

07.12-12.12. 

2020 r. 

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

Karta pracy. 

https://www.ekreda.pl/embed/6746432244547584 

 

 

Klasa (filia) 

 

IVc4 (Olsztynek) 

Przedmiot 

 

Audycje muzyczne 

Zakres materiału  

z podziałem  

na tygodnie 

07.12-12.12. 

2020 r. 

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

Barok V cz.  

https://www.ekreda.pl/embed/5704221270212608?public=1 

 

 

Klasa (filia) 

 

IV c6 (Olsztynek) 

Przedmiot 

 

Audycje muzyczne 

Zakres materiału  

z podziałem  

na tygodnie 

07.12-12.12. 

2020 r. 

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

Tuba. 

https://www.ekreda.pl/embed/6038634671636480 

 

 

Klasa (filia) 

 

V c6 (Olsztynek) 

Przedmiot 

 

Kształcenie słuchu 

https://www.ekreda.pl/embed/6038634671636480
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Zakres materiału  

z podziałem  

na tygodnie 

07.12-12.12. 

2020 r. 

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

Gama g-moll. 

https://www.ekreda.pl/embed/6735566842888192 

 

 
 

Klasa (filia) 

 

V c6 (Olsztynek) 

Przedmiot 

 

Audycje muzyczne 

Zakres materiału  

z podziałem  

na tygodnie 

07.12-12.12. 

2020 r. 

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

Polskie tańce narodowe – wprowadzenie. 

https://www.ekreda.pl/embed/5369648701767680 

 

 

Klasa (filia) 

 

VI c6 (Olsztynek) 

Przedmiot 

 

Kształcenie słuchu 

Zakres materiału  

z podziałem  

na tygodnie 

07.12-12.12. 

2020 r. 

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

Karta pracy. 

https://www.ekreda.pl/embed/6746432244547584 

 

 

Klasa (filia) 

 

VI c6 (Olsztynek) 

Przedmiot 

 

Audycje muzyczne 

Zakres materiału  

z podziałem  

na tygodnie 

07.12-12.12. 

2020 r. 

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

Barok V cz.  

https://www.ekreda.pl/embed/5704221270212608?public=1 
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