
Klasa I  c.6  
poniedziałek 

Kształcenie słuchu 14.55 -15.40      s. 31 
 p.Elwira Dąbrowska              

środa 

Podstawy rytmiki  15.45 – 16.30  sala kameralna 
Kształcenie słuchu 16.35 – 17.20  sala kameralna 
p.Elwira Dąbrowska 
 

Klasa II  c.6  grupa A 
poniedziałek 

Kształcenie słuchu  17.25 – 18.10   s. 31 
p.Dąbrowska 
 

środa 

Podstawy rytmiki      17.25 -  18.10   sala kameralna 
Kształcenie słuchu    18.15 – 19.00   s. 31 
p.Dąbrowska 
 

Klasa II  c.6   grupa B 

wtorek 

Kształcenie  słuchu  16.45 – 17.30  s. 31 
p.Dąbrowska 

czwartek 

Podstawy rytmiki     14.55 – 15.40 sala kameralna 
Kształcenie słuchu   15.45 – 16.30  s. 31 
p.Dąbrowska 
 

Klasa III  c.6   grupa A 

poniedziałek 

Podstawy rytmiki    14.30 – 15.15  sala kameralna 
Kształcenie słuchu  15.15 – 16.00  s.19 
p. Anna Budzińska     
 

środa  

 Kształcenie słuchu 18.30-19.15      s. 19 
p. Anna Budzińska 
 

Klasa III  c.6   grupa B 
wtorek 

Kształcenie  słuchu  17.35 – 18.20  s. 31 
p.Dąbrowska 

czwartek 

Podstawy rytmiki    18.15 – 19.00 sala kameralna 
Kształcenie słuchu   19.05 – 19.50  s. 31 
p.Dąbrowska 
 

Klasa IV c.6   grupa A   (przydzielenie do Chóru lub Orkiestry według listy)     
poniedziałek 

Kształcenie słuchu   
16.30-17.15 
 
Audycje muzyczne  
17.15-18.00 
p.Magdalena Wrażeń  s.21 

wtorek 

Kształcenie słuchu   
15.45-16.30 
p.Magdalena Wrażeń  
s.21 

środa 
Orkiestra  PSM II st. 
18.30-20.00 
p.Kiełbiński 

 

czwartek 

Chór młodszy 
18.20- 19.50 
p.Wrażeń 
 
 
 
 
 
 

piątek 
Orkiestra  PSM II st. 
18.30-20.00 
p.Kiełbiński 

Klasa IV c.6  grupa B    (przydzielenie do Chóru lub Orkiestry według listy)     

poniedziałek 

Kształcenie słuchu  15.45 -16.30 
Audycje muzyczne  16.35- 17.20 
p.Dąbrowska  s.31 
 
 

środa 

Kształcenie słuchu   
19.05 – 19.50 
p.Dąbrowska    s. 31 
 
Orkiestra  PSM II st. 
18.30-20.00  p.Kiełbiński 

czwartek 

Chór  młodszy 
18.20- 19.50 
p.Wrażeń 

piątek 
Orkiestra  PSM II st. 
18.30-20.00 
p.Kiełbiński 



 

 

Ogłoszenie dla moich uczniów: 

Na zajęcia rytmiki bardzo proszę o strój gimnastyczny (biała koszulka, czarne 

getry/spodnie)  i czarne baletki (można kupić w sklepie sportowym lub obuwniczym 

w Wadowicach na ul. Zatorskiej na samym dole, cena ok. 30 zł.) 

Na zajęcia kształcenia słuchu proszę o zeszyt  nutowy, dwa ołówki 2 B  (miękkie)  

i gumkę do mazania. 

Jest możliwość kserowania kartek nutowych z dużą pięciolinią dla małych dzieci tak, 

aby powstał z nich zeszyt. 

Dzieci nie korzystają z żadnego podręcznika, po każdej lekcji otrzymują materiały, 

które należy wkleić do zeszytu. 

Do zobaczenia  

Elwira Dąbrowska 

 

Klasa V c.6     (przydzielenie do Chóru lub Orkiestry według listy)     

poniedziałek 

Kształcenie słuchu   
18.15-19.00 
p.Dąbrowska  s.31 

 

wtorek 

Kształcenie słuchu   
18.25-19.10 
Audycje muzyczne   
19.15 – 20.00 
p.Dąbrowska  s.31 
 
 

środa 
Orkiestra  PSM II st. 
18.30-20.00 
p.Kiełbiński 
 

czwartek 
 

Chór  młodszy 
18.20- 19.50 

p.Wrażeń 

piątek 
Orkiestra  PSM II st. 
18.30-20.00 
p.Kiełbiński 

Klasa VI c.6     (przydzielenie do Chóru lub Orkiestry według listy)     
Klasa 6 cyklu sześcioletniego  po przesłuchaniach  do głosów zostanie przydzielona do CHÓRU MŁODSZEGO lub STARSZEGO. 
Aby usprawnić układanie planu, osoby z klasy 6c6 mogą podejść poza zajęciami chóru do sali 21 na początku września na 
przydzielenie do chóru młodszego lub starszego w poniedziałek, wtorek lub czwartek od godz. 15.00. 
 

poniedziałek 

Kształcenie słuchu 
19.05-19.50 
p.Dąbrowska s.31 
 

wtorek 

Chór starszy  
18.30- 20.00 
p.Wrażeń 

środa 
Orkiestra  PSM 
II st. 
18.30-20.00  
p.Kiełbiński 

czwartek 

Kształcenie słuchu  16.35-17.20 
Audycje muzyczne  17.25-18.10 
p.Dąbrowska    s. 31 
 
Chór młodszy 18.20- 19.50 
p.Wrażeń 

piątek 
Orkiestra  PSM II st. 
18.30-20.00 
p.Kiełbiński 


