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Klasy I-VI cykl 6 letni  
 

Kl. I  cykl 6 letni:  

Lidia Florek, Ilona Tomera-Chmiel,Tatiana Stachak ,,Nasza muzyka 1" , ołówek, gumka i 

zeszyt w pięciolinie mały, kredki. 

 

Kl II  cykl 6 letni :  

 Lidia Florek, Ilona Tomera-Chmiel,Tatiana Stachak ,,Nasza muzyka 2" , ołówek, gumka i 

zeszyt w pięciolinie mały, kredki 

 

Kl III cykl 6 letni :   

Lidia Florek, Ilona Tomera-Chmiel,Tatiana Stachak ,,Nasza muzyka 3" , ołówek, gumka i 

zeszyt w pięciolinie mały, kredki 

 

Kl.IV  cykl 6 letni :  

 Lidia Florek, Ilona Tomera-Chmiel,Tatiana Stachak ,,Nasza muzyka 4" , ołówek, gumka i 

zeszyt w pięciolinie mały - kształcenie słuchu. 

Audycje muzyczne: Agnieszka Kreiner-Bogdańska ,,W krainie muzyki", zeszyt 80 kartkowy 

w kratkę, długopis. 

 

Kl V cykl 6 letni :  

 Lidia Florek, Ilona Tomera-Chmiel,Tatiana Stachak ,,Nasza muzyka 5" , ołówek, gumka i 

zeszyt w pięciolinie mały - kształcenie słuchu. 

Audycje muzyczne: Agnieszka Kreiner-Bogdańska ,,W krainie muzyki"., zeszyt ten sam co w 

kl. 4.- uzupełniony. 

 

Kl.VI cykl 6 letni :  

 

Lidia Florek, Ilona Tomera-Chmiel,Tatiana Stachak ,,Nasza muzyka 6" , ołówek, gumka i 

zeszyt w pięciolinie mały - kształcenie słuchu. 

Audycje muzyczne: Agnieszka Kreiner-Bogdańska ,,W krainie muzyki"., zeszyt ten sam co w 

kl. 5- uzupełniony. 

 

 

 

 



Klasy I-IV cykl 4-letni  
 

Klasa I cykl 4- letni : 

 

Lidia Florek, Ilona Tomera -Chmiel, Tatiana Stachak ,, Nasza muzyka 1” 

 ,, Nasza muzyka 2” , ołówek, gumka, zeszyt mały w pięciolinie  i kredki. 

 

Klasa II cykl 4- letni : 

 

Lidia Florek, Ilona Tomera -Chmiel, Tatiana Stachak ,, Nasza muzyka 2”  

 ,, Nasza muzyka  3 ” , ołówek, gumka, zeszyt w pięciolinie mały ( ten sam co w klasie 1) i 

kredki. 

Audycje muzyczne: Agnieszka Kreiner- Bogdańska ,,W krainie muzyki”, zeszyt 96- kartkowy 

w kratkę i długopis. 

 

Klasa III i IV cykl 4-letni : 

 

Lidia Florek, Ilona Tomera -Chmiel, Tatiana Stachak ,, Nowy solfeż” , ołówek, gumka, zeszyt 

w pięciolinie mały i kredki. 

Audycje muzyczne: Agnieszka Kreiner- Bogdańska ,,W krainie muzyki”, zeszyt ten sam co w 

klasie 2 lub 3 ( uzupełniony) i długopis. 

(książki te same co w ubiegłym roku szkolnym dla klasy 3 i 4). 

 
 


