
NAUCZANIE ZDALNE w SSM I st. w DYWITACH 
 

PLAN PRACY NA OKRES 14-22.12.2020 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 

14-22.12. 

2020 r. 

 

Nowy padlet na ten tydzień, zostanie do Państwa nadesłany przy 

użyciu dziennika elektronicznego nie później niż w środę 

wieczorem. Padlet będzie w klimacie powtórkowo-świątecznym, 

daje to czas na nadrabianie możliwych i zaistniałych zaległości. 

Jest to ostatni padlet przed świętami .  

 

W następny poniedziałek, razem z dziećmi robimy on-line’owy 

koncert świąteczny. Świąteczne stroje mile widziane, można brać 

ze sobą pluszaki .  

 

Pragnę również poinformować, iż prace domowe sprawdzam 

dopiero od czwartku. 

 

 

 

 



 

Klasa (filia) 

 

I C4 (Barczewo) 

Przedmiot 

 

Kształcenie słuchu 

Zakres materiału  

z podziałem  

na tygodnie 

14-22.12. 

2020 r. 

 

 

 

 

Nowy padlet na ten tydzień, zostanie do Państwa nadesłany przy 

użyciu dziennika elektronicznego nie później niż w środę 

wieczorem. Padlet będzie w klimacie powtórkowo-świątecznym, 

daje to czas na nadrabianie możliwych i zaistniałych zaległości. 

Jest to ostatni padlet przed świętami .  

 

W następny poniedziałek, razem z dziećmi robimy on-line’owy 

koncert świąteczny. Świąteczne stroje mile widziane .  

 

Pragnę również poinformować, iż prace domowe sprawdzam 

dopiero od czwartku. 

 

 

 

Klasa (filia) 

 

II C6 (Barczewo) 

Przedmiot 

 

Kształcenie słuchu i rytmika 

Zakres materiału  

z podziałem  

na tygodnie 

14-22.12. 

2020 r. 

 

 

 

 

 

Nowy padlet na ten tydzień, zostanie do Państwa nadesłany przy 

użyciu dziennika elektronicznego nie później niż w środę 

wieczorem. Padlet będzie w klimacie świątecznym z zadaniem na 

ocenę. Daje to czas na nadrabianie możliwych i zaistniałych 

zaległości. Jest to ostatni padlet przed świętami .  

 

W tę środę będziemy z dziećmi kolędować i wykonywać nasze 

ulubione kolędy na naszych instrumentach. Stroje świąteczne mile 

widziane .   

 

Pragnę również poinformować, iż prace domowe sprawdzam 

dopiero od czwartku. 

 

 

 

Klasa (filia) 

 

II C4 (Barczewo) 

Przedmiot 

 

Kształcenie słuchu 

Zakres materiału  

z podziałem  

na tygodnie 

14-22.12. 

2020 r. 

 

 

 

 

Nowy padlet na ten tydzień, zostanie do Państwa nadesłany przy 

użyciu dziennika elektronicznego nie później niż w środę 

wieczorem. Padlet będzie w klimacie powtórkowo-świątecznym, 

daje to czas na nadrabianie możliwych i zaistniałych zaległości jest 

to również ostatni padlet przed świętami .  

 

W nadchodzącą środę, wspólnie z dziećmi urządzimy sobie 

kolędowe zajęcia  Świąteczny strój mile widziany .  

 

Pragnę również poinformować, iż prace domowe sprawdzam 

dopiero od czwartku. 

 

 



 

Klasa (filia) 

 

III C6 (Barczewo) 

Przedmiot 

 

Kształcenie słuchu i rytmika 

 

Zakres materiału  

z podziałem  

na tygodnie 

14-22.12. 

2020 r. 

 

 

 

 

Nowy padlet na ten tydzień, zostanie do Państwa nadesłany przy 

użyciu dziennika elektronicznego nie później niż w środę 

wieczorem. Padlet będzie w klimacie powtórkowo-świątecznym z 

zadaniem na ocenę. Daje to czas na nadrabianie możliwych  

i zaistniałych zaległości. Jest to ostatni padlet przed świętami .  

 

W następny poniedziałek, razem z dziećmi robimy on-line’owy 

koncert świąteczny. Świąteczne stroje mile widziane, można brać 

ze sobą pluszaki .  

 

Pragnę również poinformować, iż prace domowe sprawdzam 

dopiero od czwartku. 

 

 

Klasa (filia) 

 

IV C6 (Barczewo) 

Przedmiot 

 

Kształcenie słuchu 

Zakres materiału  

z podziałem  

na tygodnie 

14-22.12. 

2020 r. 

 

 

 

 

Nowy padlet na ten tydzień, zostanie do Państwa nadesłany przy 

użyciu dziennika elektronicznego nie później niż w środę 

wieczorem. Padlet będzie w klimacie powtórkowo-świątecznym, 

daje to czas na nadrabianie możliwych i zaistniałych zaległości. 

Jest to ostatni padlet przed świętami .  

 

W nadchodzącą środę wspólnie z dziećmi będziemy kolędować. 

Świąteczne stroje mile widziane .   

 

Pragnę również poinformować, iż prace domowe sprawdzam 

dopiero od czwartku. 

 

 

Klasa (filia) 

 

V C6 (Barczewo) 

Przedmiot 

 

Kształcenie słuchu 

Zakres materiału  

z podziałem  

na tygodnie 

14-22.12. 

2020 r. 

 

 

 

 

Nowy padlet na ten tydzień, zostanie do Państwa nadesłany przy 

użyciu dziennika elektronicznego nie później niż w środę 

wieczorem. Padlet będzie w klimacie powtórkowo-świątecznym, 

daje to czas na nadrabianie możliwych i zaistniałych zaległości. 

Jest to ostatni padlet przed świętami .  

 

W następny poniedziałek, razem z dziećmi robimy on-line’owy 

koncert świąteczny. Świąteczne stroje mile widziane, można brać 

ze sobą pluszaki .  

 

Pragnę również poinformować, iż prace domowe sprawdzam 

dopiero od czwartku. 

 

 

 


