
NAUCZANIE ZDALNE w SSM I st. w DYWITACH 
 

PLAN PRACY NA OKRES 15-20.02.2021 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 

15-20.02. 

2021 r. 

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

Interwały i trójdźwięki – ćwiczenia (nr 8). 

https://www.ekreda.pl/embed/4641510297960448 

 

 

Klasa (filia) 

 

II c4 (Olsztynek) 

Przedmiot 

 

Kształcenie słuchu 

Zakres materiału  

z podziałem  

na tygodnie 

15-20.02. 

2021 r. 

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

Synkopa. 

https://www.ekreda.pl/embed/4682995101859840 

 

 

Klasa (filia) 

 

II c4 (Olsztynek) 

Przedmiot 

 

Audycje muzyczne 

mailto:gsantor@wp.pl
https://www.ekreda.pl/embed/4641510297960448
https://www.ekreda.pl/embed/4682995101859840


Zakres materiału  

z podziałem  

na tygodnie 

15-20.02. 

2021 r. 

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

Instrumenty strunowe smyczkowe – praca sprawdzająca. 

https://www.ekreda.pl/embed/5409602582085632 

 

 

Klasa (filia) 

 

III c4 (Olsztynek) 

Przedmiot 

 

Kształcenie słuchu 

Zakres materiału  

z podziałem  

na tygodnie 

15-20.02. 

2021 r. 

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

Interwały, trójdźwięki i tryb gam – ćwiczenia (nr 17). 

https://www.ekreda.pl/embed/5767410204803072 

 

 

Klasa (filia) 

 

III c4 (Olsztynek) 

Przedmiot 

 

Audycje muzyczne 

Zakres materiału  

z podziałem  

na tygodnie 

15-20.02. 

2021 r. 

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

Forma pieśni. 

https://www.ekreda.pl/embed/5556412214673408 

 

 

Klasa (filia) 

 

IV c4 (Olsztynek) 

Przedmiot 

 

Kształcenie słuchu 

Zakres materiału  

z podziałem  

na tygodnie 

15-20.02. 

2021 r. 

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

Interwały, trójdźwięki i tryb gam – ćwiczenia (nr 17). 

https://www.ekreda.pl/embed/4992773191630848 

 

 

Klasa (filia) 

 

IVc4 (Olsztynek) 

Przedmiot 

 

Audycje muzyczne 

Zakres materiału  

z podziałem  

na tygodnie 

15-20.02. 

2021 r. 

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

Klasycyzm – instrumentalne formy cykliczne. 

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

 

 

Klasa (filia) 

 

IV c6 (Olsztynek) 

Przedmiot 

 

Audycje muzyczne 

Zakres materiału  

z podziałem  

na tygodnie 

15-20.02. 

2021 r. 

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

Instrumenty strunowe smyczkowe – praca sprawdzająca. 

https://www.ekreda.pl/embed/5409602582085632 

 

 

Klasa (filia) 

 

V c6 (Olsztynek) 

Przedmiot 

 

Kształcenie słuchu 

https://www.ekreda.pl/embed/5409602582085632
https://www.ekreda.pl/embed/5767410204803072
https://www.ekreda.pl/embed/5556412214673408
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https://www.ekreda.pl/embed/5409602582085632


Zakres materiału  

z podziałem  

na tygodnie 

15-20.02. 

2021 r. 

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

Interwały, trójdźwięki i tryb gam – ćwiczenia (nr 17). 

https://www.ekreda.pl/embed/5767410204803072 

 
 

 

Klasa (filia) 

 

V c6 (Olsztynek) 

Przedmiot 

 

Audycje muzyczne 

Zakres materiału  

z podziałem  

na tygodnie 

15-20.02. 

2021 r. 

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

Forma pieśni. 

https://www.ekreda.pl/embed/5556412214673408 

 

 

Klasa (filia) 

 

VI c6 (Olsztynek) 

Przedmiot 

 

Kształcenie słuchu 

Zakres materiału  

z podziałem  

na tygodnie 

15-20.02. 

2021 r. 

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

Interwały, trójdźwięki i tryb gam – ćwiczenia (nr 17). 

https://www.ekreda.pl/embed/4992773191630848 

 

 

Klasa (filia) 

 

VI c6 (Olsztynek) 

Przedmiot 

 

Audycje muzyczne 

Zakres materiału  

z podziałem  

na tygodnie 

15-20.02. 

2021 r. 

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

Klasycyzm – instrumentalne formy cykliczne. 

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

 

 

 

https://www.ekreda.pl/embed/5767410204803072
https://www.ekreda.pl/embed/5556412214673408
https://www.ekreda.pl/embed/4992773191630848
https://www.ekreda.pl/embed/4904786825576448

