
NAUCZANIE ZDALNE w SSM I st. w DYWITACH 
 

PLAN PRACY NA OKRES 25.01-30.01.2021 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 

25.01-30.01. 

2021 r. 

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

Gama G-dur triada. 

https://www.ekreda.pl/embed/5685945790103552 

 

 

Klasa (filia) 

 

II c4 (Olsztynek) 

Przedmiot 

 

Kształcenie słuchu 

Zakres materiału  

z podziałem  

na tygodnie 

25.01-30.01. 

2021 r. 

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

Gama a-moll odmiany – jak je rozpoznać. 

https://www.ekreda.pl/embed/4816399000666112 

 

 

Klasa (filia) 

 

II c4 (Olsztynek) 

Przedmiot 

 

Audycje muzyczne 

mailto:gsantor@wp.pl
https://www.ekreda.pl/embed/5685945790103552
https://www.ekreda.pl/embed/4816399000666112


Zakres materiału  

z podziałem  

na tygodnie 

25.01-30.01. 

2021 r. 

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

Organy – dęte miechowe. 

https://www.ekreda.pl/embed/6312662057615360 

 

 

Klasa (filia) 

 

III c4 (Olsztynek) 

Przedmiot 

 

Kształcenie słuchu 

Zakres materiału  

z podziałem  

na tygodnie 

25.01-30.01. 

2021 r. 

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

Ćwiczenia rytmiczne i melodyczne (nr 27). 

https://www.ekreda.pl/embed/5425040091250688 

 

 

Klasa (filia) 

 

III c4 (Olsztynek) 

Przedmiot 

 

Audycje muzyczne 

Zakres materiału  

z podziałem  

na tygodnie 

25.01-30.01. 

2021 r. 

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

Instrumentalne formy cykliczne. 

https://www.ekreda.pl/embed/4904786825576448 

 

 

Klasa (filia) 

 

IV c4 (Olsztynek) 

Przedmiot 

 

Kształcenie słuchu 

Zakres materiału  

z podziałem  

na tygodnie 

25.01-30.01. 

2021 r. 

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

Ćwiczenia rytmiczne i melodyczne (nr 27). 

https://www.ekreda.pl/embed/6413017458147328 

 

 

Klasa (filia) 

 

IVc4 (Olsztynek) 

Przedmiot 

 

Audycje muzyczne 

Zakres materiału  

z podziałem  

na tygodnie 

25.01-30.01. 

2021 r. 

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

Haydn – życie i twórczość. 

https://www.ekreda.pl/embed/4598850694676480 

 

 

Klasa (filia) 

 

IV c6 (Olsztynek) 

Przedmiot 

 

Audycje muzyczne 

Zakres materiału  

z podziałem  

na tygodnie 

25.01-30.01. 

2021 r. 

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

Organy – dęte miechowe. 

https://www.ekreda.pl/embed/6312662057615360 

 

 

Klasa (filia) 

 

V c6 (Olsztynek) 

Przedmiot 

 

Kształcenie słuchu 

https://www.ekreda.pl/embed/6312662057615360
https://www.ekreda.pl/embed/5425040091250688
https://www.ekreda.pl/embed/4904786825576448
https://www.ekreda.pl/embed/6413017458147328
https://www.ekreda.pl/embed/4598850694676480
https://www.ekreda.pl/embed/6312662057615360


Zakres materiału  

z podziałem  

na tygodnie 

25.01-30.01. 

2021 r. 

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

Ćwiczenia rytmiczne i melodyczne (nr 27). 

https://www.ekreda.pl/embed/5425040091250688 

 

 

https://www.ekreda.pl/embed/5425040091250688


 

Klasa (filia) 

 

V c6 (Olsztynek) 

Przedmiot 

 

Audycje muzyczne 

Zakres materiału  

z podziałem  

na tygodnie 

25.01-30.01. 

2021 r. 

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

Instrumentalne formy cykliczne. 

https://www.ekreda.pl/embed/4904786825576448 

 

Klasa (filia) 

 

VI c6 (Olsztynek) 

Przedmiot 

 

Kształcenie słuchu 

Zakres materiału  

z podziałem  

na tygodnie 

25.01-30.01. 

2021 r. 

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

Ćwiczenia rytmiczne i melodyczne (nr.27). 

https://www.ekreda.pl/embed/6413017458147328 

 

Klasa (filia) 

 

VI c6 (Olsztynek) 

Przedmiot 

 

Audycje muzyczne 

Zakres materiału  

z podziałem  

na tygodnie 

25.01-30.01. 

2021 r. 

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

Haydn – życie i twórczość. 

https://www.ekreda.pl/embed/4598850694676480 

 

 


