
NAUCZANIE ZDALNE w SSM I st. w DYWITACH 
 

PLAN PRACY NA OKRES 24.05-29.05.2021 r. 
 

 

Imię i nazwisko 

nauczyciela 

 

Agnieszka Kasprzycka 

Adres mailowy 

nauczyciela 

 

agusia.kasprzycka@wp.pl 

 

 

PLAN ZAJĘĆ PROWADZONYCH PRZEZ NAUCZYCIELA  

W CZASIE RZECZYWISTYM ZA POMOCĄ APLIKACJI ZOOM 

(1 LEKCJA W TYGODNIU: 35 MINUT) 

 

 

DZIEŃ 

 

 

GODZINA 

 

KLASA 

 

FILIA 

WTOREK (25-05-2021r.) 15:15 – 15:50 Va/C6 KS DYWITY 

WTOREK (25-05-2021r.) 16:10 – 16:45 Vb/C6 KS DYWITY 

WTOREK (25-05-2021r.) 17:05 – 17:40    IVA/C4 KS  DYWITY 

WTOREK (25-05-2021r.) 18:00 – 18:35 IA/C4 KS DYWITY 

 

ŚRODA (26-05-2021r.) 15:20 – 15:55 Va/C6 KS DOBRE MIASTO 

ŚRODA (26-05-2021r.) 16:15 – 16:50     IIA/C4 KS DOBRE MIASTO 

ŚRODA (26-05-2021r.) 17:10 – 17:45      Vb/C6 KS DOBRE MIASTO 

 

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DO SAMODZIELNEJ PRACY 
 

 

Klasa (filia) 

 

Va , Vb  (DOBRE MIASTO) 

Przedmiot 

 

Kształcenie słuchu 

Zakres materiału  

z podziałem  

na tygodnie 

24.05.2021 r. 

 (poniedziałek) 

Materiały zostaną udostępnione na platformie dzwonek.pl i będą 

dostępne TYLKO w godzinach: 

15:00-17:00 V a 

17:35-20:00 V b 

 

Materiały odsyłamy tylko w wyznaczonych wyżej godzinach. 

 

 

26.05.2021r. 

(środa) 

Spotkanie Zoom (wg planu zamieszczonego w górnej 
części tabeli). Hasła do lekcji bez zmian. 
 
 
 
 
 

 



 

Klasa (filia) 

 

Va, Vb (DOBRE MIASTO) 

Przedmiot 

 

Audycje muzyczne 

Zakres materiału  

z podziałem  

na tygodnie 

24.05.2021 r. 

(poniedziałek) 

Materiały zostaną udostępnione na platformie dzwonek.pl i będą 

dostępne TYLKO w godzinach: 

15:00-17:00 V a 

17:35-20:00 V b 

Materiały odsyłamy tylko w wyznaczonych wyżej godzinach. 

 

 
 

Klasa (filia) 

 

IIA (DOBRE MIASTO) 

Przedmiot 

 

Kształcenie słuchu 

Zakres materiału  

z podziałem  

na tygodnie 

24.05.2021r. 

(poniedziałek) 

Materiały zostaną udostępnione na platformie dzwonek.pl i będą 

dostępne TYLKO w godzinach 15:55-17:25 

Materiały odsyłamy tylko w wyznaczonych wyżej godzinach. 

 

 
26.05.2021 r. 

(środa) 

Spotkanie Zoom (wg planu zamieszczonego w górnej 
części tabeli). Hasła do lekcji bez zmian. 

 

 
 

Klasa (filia) 

 

IIA (DOBRE MIASTO) 

Przedmiot 

 

Audycje muzyczne 

Zakres materiału  

z podziałem  

na tygodnie 

24.05.2021 r. 

(poniedziałek) 

Materiały zostaną udostępnione na platformie dzwonek.pl i będą 

dostępne TYLKO w godzinach 15:55-17:25 

Materiały odsyłamy tylko w wyznaczonych wyżej godzinach. 

 

 

 

Klasa (filia) 

 

Va, Vb (DYWITY) 

Przedmiot 

 

Kształcenie słuchu 

Zakres materiału  

z podziałem  

na tygodnie 

25.05.2021 r. 

(wtorek) 

 

Spotkanie Zoom (wg planu zamieszczonego w górnej 
części tabeli). Hasła do lekcji bez zmian. 

 

 
27.05.2021r. 

(czwartek) 

Materiały zostaną udostępnione na platformie dzwonek.pl i będą 

dostępne TYLKO w godzinach:  

15:00 – 17:00 – Va  

18:30 – 20:00 – Vb  

Materiały odsyłamy tylko w wyznaczonych wyżej godzinach. 

 

 
 



 

 

 

Klasa (filia) 

 

Va, Vb (DYWITY) 

Przedmiot 

 

Audycje muzyczne 

Zakres materiału  

z podziałem  

na tygodnie 

27.05.2021 r. 

(czwartek) 

 

 

Materiały zostaną udostępnione na platformie dzwonek.pl i będą 

dostępne TYLKO w godzinach: 

15:00 – 17:00 – Va  

18:30 – 20:00 – Vb 

Materiały odsyłamy tylko w wyznaczonych wyżej godzinach. 

 

 

 

Klasa (filia) 

 

IA (DYWITY) 

Przedmiot 

 

Kształcenie słuchu 

Zakres materiału  

z podziałem  

na tygodnie 

25.05.2021 r. 

(wtorek) 

 

 

Spotkanie Zoom (wg planu zamieszczonego w górnej 
części tabeli). Hasła do lekcji bez zmian. 

27.05.2021r. 

(czwartek) 

Materiały zostaną udostępnione na platformie dzwonek.pl i będą 

dostępne TYLKO w godzinach 15:55 – 16:40 

Materiały odsyłamy tylko w wyznaczonych wyżej godzinach. 

 

 

 

Klasa (filia) 

 

IVA (DYWITY) 

Przedmiot 

 

Kształcenie słuchu 

Zakres materiału  

z podziałem  

na tygodnie 

25.05.2021r. 

(wtorek) 

 

Spotkanie Zoom (wg planu zamieszczonego w górnej 
części tabeli). Hasła do lekcji bez zmian. 
 
 

27.05.2021r. 

(czwartek) 

Materiały zostaną udostępnione na platformie dzwonek.pl i będą 

dostępne TYLKO w godzinach 16:50 – 20:00 

 Materiały odsyłamy tylko w wyznaczonych wyżej godzinach. 

 

 

 

Klasa (filia) 

 

IVA (DYWITY) 

Przedmiot 

 

Audycje muzyczne 

Zakres materiału  

z podziałem  

na tygodnie 

27.05.2021r. 

(czwartek) 

 

 

 

Materiały zostaną udostępnione na platformie dzwonek.pl i będą 

dostępne TYLKO w godzinach 16:50 – 20:00 

Materiały odsyłamy tylko w wyznaczonych wyżej godzinach. 

 


