
NAUCZANIE ZDALNE w SSM I st. w DYWITACH 
 

PLAN PRACY NA OKRES 07-12.12.2020 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 14-14.35 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 

07-12.12. 

2020 r. 

 

Nowy padlet na ten tydzień, zostanie do Państwa nadesłany przy 

użyciu dziennika elektronicznego (będzie się znajdował  

w wiadomościach) nie później niż w środę wieczorem. Na prośbę 

rodziców, od klasy II padlety będę przesyłać również dzieciom, 

aby same mogły go pobrać.  Przypominam o konkursie 

kolędowym!  oraz pracach na ocenę. Te ostatnie można zobaczyć 

w dzienniku elektronicznym .  

 

Pragnę również poinformować, iż prace domowe sprawdzam 

dopiero od czwartku. Może ta informacja będzie dla Państwa 

przydatna. 

 

 

Klasa (filia) 

 

I c4 Barczewo 

Przedmiot 

 

Kształcenie słuchu 



Zakres materiału  

z podziałem  

na tygodnie 

07-12.12. 

2020 r. 

 

 

 

 

Nowy padlet na ten tydzień, zostanie do Państwa nadesłany przy 

użyciu dziennika elektronicznego (będzie się znajdował  

w wiadomościach) nie później niż w środę wieczorem. Na prośbę 

rodziców, od klasy II padlety będę przesyłać również dzieciom, 

aby same mogły go pobrać.  Przypominam o konkursie 

kolędowym!  oraz pracach na ocenę. Te ostatnie można zobaczyć 

w dzienniku elektronicznym .  

 

 

 

Pragnę również poinformować, iż prace domowe sprawdzam 

dopiero od czwartku. Może ta informacja będzie dla Państwa 

przydatna. 

 

 

 

Klasa (filia) 

 

II c6 Barczewo 

Przedmiot 

 

Kształcenie słuchu i rytmika 

Zakres materiału  

z podziałem  

na tygodnie 

07-12.12. 

2020 r. 

 

 

 

 

 

Nowy padlet na ten tydzień, zostanie do Państwa nadesłany przy 

użyciu dziennika elektronicznego (będzie się znajdował  

w wiadomościach) nie później niż w środę wieczorem. Na prośbę 

rodziców, od klasy II padlety będę przesyłać również dzieciom, 

aby same mogły go pobrać.  Przypominam o konkursie 

kolędowym!  oraz pracach na ocenę. Te ostatnie można zobaczyć 

w dzienniku elektronicznym .  

 

 

 

Pragnę również poinformować, iż prace domowe sprawdzam 

dopiero od czwartku. Może ta informacja będzie dla Państwa 

przydatna. 

 

 

 

Klasa (filia) 

 

II c4 Barczewo 

Przedmiot 

 

Kształcenie słuchu  

Zakres materiału  

z podziałem  

na tygodnie 

07-12.12. 

2020 r. 

 

 

 

 

Nowy padlet na ten tydzień, zostanie do Państwa nadesłany przy 

użyciu dziennika elektronicznego (będzie się znajdował  

w wiadomościach) nie później niż w środę wieczorem. Na prośbę 

rodziców, od klasy II padlety będę przesyłać również dzieciom, 

aby same mogły go pobrać.  Przypominam o konkursie 

kolędowym!  oraz pracach na ocenę. Te ostatnie można zobaczyć 

w dzienniku elektronicznym .  

 

 

Pragnę również poinformować, iż prace domowe sprawdzam 

dopiero od czwartku. Może ta informacja będzie dla Państwa 

przydatna. 

 

 

 



Klasa (filia) 

 

III c6 Barczewo 

Przedmiot 

 

Kształcenie słuchu i rytmika 

Zakres materiału  

z podziałem  

na tygodnie 

07-12.12. 

2020 r. 

 

 

 

 

Nowy padlet na ten tydzień, zostanie do Państwa nadesłany przy 

użyciu dziennika elektronicznego (będzie się znajdował  

w wiadomościach) nie później niż w środę wieczorem. Na prośbę 

rodziców, od klasy II padlety będę przesyłać również dzieciom, 

aby same mogły go pobrać.  Przypominam o konkursie 

kolędowym!  oraz pracach na ocenę. Te ostatnie można zobaczyć 

w dzienniku elektronicznym .  

 

 

Pragnę również poinformować, iż prace domowe sprawdzam 

dopiero od czwartku. Może ta informacja będzie dla Państwa 

przydatna. 

 

 

Klasa (filia) 

 

IV c6 Barczewo 

Przedmiot 

 

Kształcenie słuchu 

Zakres materiału  

z podziałem  

na tygodnie 

07-12.12. 

2020 r. 

 

 

 

 

Nowy padlet na ten tydzień, zostanie do Państwa nadesłany przy 

użyciu dziennika elektronicznego (będzie się znajdował  

w wiadomościach) nie później niż w środę wieczorem. Na prośbę 

rodziców, od klasy II padlety będę przesyłać również dzieciom, 

aby same mogły go pobrać.  Przypominam o konkursie 

kolędowym!  oraz pracach na ocenę. Te ostatnie można zobaczyć 

w dzienniku elektronicznym .  
 

 

Pragnę również poinformować, iż prace domowe sprawdzam 

dopiero od czwartku. Może ta informacja będzie dla Państwa 

przydatna. 

 

 

Klasa (filia) 

 

V c6 Barczewo 

Przedmiot 

 

Kształcenie słuchu 

Zakres materiału  

z podziałem  

na tygodnie 

07-12.12. 

2020 r. 

 

 

 

 

Nowy padlet na ten tydzień, zostanie do Państwa nadesłany przy 

użyciu dziennika elektronicznego (będzie się znajdował  

w wiadomościach) nie później niż w środę wieczorem. Na prośbę 

rodziców, od klasy II padlety będę przesyłać również dzieciom, 

aby same mogły go pobrać.  Przypominam o konkursie 

kolędowym!  oraz pracach na ocenę. Te ostatnie można zobaczyć 

w dzienniku elektronicznym   

 

 

Pragnę również poinformować, iż prace domowe sprawdzam 

dopiero od czwartku. Może ta informacja będzie dla Państwa 

przydatna. 

 

 

 


