
NAUCZANIE ZDALNE w SSM I st. w DYWITACH 
 

PLAN PRACY NA OKRES 01-06.02.2021 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 

01-06.02. 

2021 r. 

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

Utrwalenie gamy G-dur i triady. Dyktando melodyczne 

(układanka). 

https://www.ekreda.pl/embed/5003284921188352 

 

 

 

Klasa (filia) 

 

II c4 (Olsztynek) 

Przedmiot 

 

Kształcenie słuchu 

Zakres materiału  

z podziałem  

na tygodnie 

01-06.02. 

2021 r. 

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

Budowa interwałów – przypomnienie wiadomości. 

https://www.ekreda.pl/public/view/6102358178660352 

 

 

  

mailto:gsantor@wp.pl
https://www.ekreda.pl/embed/5003284921188352
https://www.ekreda.pl/public/view/6102358178660352


 

Klasa (filia) 

 

II c4 (Olsztynek) 

Przedmiot 

 

Audycje muzyczne 

Zakres materiału  

z podziałem  

na tygodnie 

01-06.02. 

2021 r. 

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

Sprawdzian – dęte miechowe. 

https://www.ekreda.pl/embed/5774383134539776 

 

 

Klasa (filia) 

 

III c4 (Olsztynek) 

Przedmiot 

 

Kształcenie słuchu 

Zakres materiału  

z podziałem  

na tygodnie 

01-06.02. 

2021 r. 

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

Interwały, trójdźwięki i tryb gam – ćwiczenia (nr 21). 

https://www.ekreda.pl/embed/6105060434509824 

 

 

Klasa (filia) 

 

III c4 (Olsztynek) 

Przedmiot 

 

Audycje muzyczne 

Zakres materiału  

z podziałem  

na tygodnie 

01-06.02. 

2021 r. 

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

Rodzaje utworów muzycznych – rondo. 

https://www.ekreda.pl/embed/5772336851058688 

 

 

Klasa (filia) 

 

IV c4 (Olsztynek) 

Przedmiot 

 

Kształcenie słuchu 

Zakres materiału  

z podziałem  

na tygodnie 

01-06.02. 

2021 r. 

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

Interwały, trójdźwięki i tryb gam – ćwiczenia (nr 20). 

https://www.ekreda.pl/embed/5602737702567936 

 

 

Klasa (filia) 

 

IVc4 (Olsztynek) 

Przedmiot 

 

Audycje muzyczne 

Zakres materiału  

z podziałem  

na tygodnie 

01-06.02. 

2021 r. 

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

Beethoven – życie i twórczość. 

https://www.ekreda.pl/embed/6717992977563648 

 

 

Klasa (filia) 

 

IV c6 (Olsztynek) 

Przedmiot 

 

Audycje muzyczne 

Zakres materiału  

z podziałem  

na tygodnie 

01-06.02. 

2021 r. 

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

Sprawdzian – dęte miechowe. 

https://www.ekreda.pl/embed/5774383134539776 
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Klasa (filia) 

 

V c6 (Olsztynek) 

Przedmiot 

 

Kształcenie słuchu 

Zakres materiału  

z podziałem  

na tygodnie 

01-06.02. 

2021 r. 

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

Interwały, trójdźwięki i tryb gam – ćwiczenia (nr 21). 

https://www.ekreda.pl/embed/6105060434509824 

 
 

 

Klasa (filia) 

 

V c6 (Olsztynek) 

Przedmiot 

 

Audycje muzyczne 

Zakres materiału  

z podziałem  

na tygodnie 

01-06.02. 

2021 r. 

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

Rodzaje utworów muzycznych – rondo. 

https://www.ekreda.pl/embed/5772336851058688 

 

 

Klasa (filia) 

 

VI c6 (Olsztynek) 

Przedmiot 

 

Kształcenie słuchu 

Zakres materiału  

z podziałem  

na tygodnie 

01-06.02. 

2021 r. 

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

Interwały, trójdźwięki i tryb gam – ćwiczenia (nr 20). 

https://www.ekreda.pl/embed/5602737702567936 

 

 

Klasa (filia) 

 

VI c6 (Olsztynek) 

Przedmiot 

 

Audycje muzyczne 

Zakres materiału  

z podziałem  

na tygodnie 

01-06.02. 

2021 r. 

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

Beethoven – życie i twórczość. 

https://www.ekreda.pl/embed/6717992977563648 
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