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1.

I
Obowiązkiem studenta jest:
zapoznanie się z treścią Regulaminu organizacji praktyk zawodowych przed rozpoczęciem praktyki,
godne reprezentowanie Uczelni,
pobranie i przedstawienie wypełnionej dokumentacji praktyk,
dostarczenie do Dziekanatu przed rozpoczęciem praktyk: potwierdzenia o przyjęciu na praktykę przez zakład oraz podpisanego przez
zakładowego opiekuna praktyk harmonogramu dziennego i godzinowego praktyk,
zgłoszenie się w wyznaczonym terminie do miejsca odbywania praktyk(spóźnienia mogą stanowić podstawę do odmowy przyjęcia
studenta na praktykę),
zapoznanie się i przestrzeganie regulaminu zakładu pracy, obowiązujących w nim przepisów bhp i p.poż. oraz instrukcji obsługi urządzeń,
ochrony danych i poufności dokumentów,
rzetelne wykonywanie pod kierunkiem zakładowego opiekuna praktyk wszelkich czynności zawodowych wynikających z programu
praktyk,
stosowanie się do poleceń przełożonych,
przejawianie własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności,
posiadanie (stosownie do rodzaju praktyki): regulaminowej odzieży i obuwia, dziennika praktyk zawodowych,
przestrzeganie praw dotyczących własności intelektualnej zakładu pracy,
prowadzenie na bieżąco wymaganej dokumentacji praktyki i udostępnianie jej do wglądu opiekunowi praktyk KPSW,
dostarczenie do dziekanatu, w terminie 7 dni roboczych po zakończeniu praktyk, wypełnionego dziennika praktyki zawodowej,
w przypadku nieobecności, poinformowanie zakładu pracy oraz dziekanatu o zatwierdzonej przez dziekana wydziału zmianie terminu
odbywania praktyk,
w przypadku nieobecności, powiadomienie zakładu pracy oraz dziekanatu, odpracowanie nieobecności w czasie ustalonym z zakładowym
opiekunem praktyk
w przypadku długotrwałej choroby (powyżej 30 dni) poinformowanie zakładu pracy oraz dziekanatu,
Studentom realizującym praktykę zawodową zabrania się:
samodzielnego wykonywania czynności bez nadzoru i porozumienia z zakładowym opiekunem praktyk zawodowych,
Student ma prawo do:
korzystania z bazy danych zakładów pracy,
wyboru zakładu pacy, nieznajdującego się w wydziałowej bazie danych zakładów pracy, jeżeli spełnia on wymogi programu praktyki i nie
obciąża finansowo uczelni,
informacji o warunkach i kryteriach zaliczenia praktyki na spotkaniu organizacyjnym w terminie poprzedzającym praktyki,
ubiegania się o zwolnienie z całości lub części odbycia praktyki na podstawie zapisów zawartych w Uchwale Senatu Uczelni,
składania uwag w dziekanacie dotyczących organizacji pracy w zakładach pracy, w której odbywają się praktyki oraz możliwości
realizowania celów praktyki i oczekiwanych efektów uczenia się.
OBJAŚNIENIA DLA PRAKTYKANTA
Student z realizacji praktyki w dokumentacji składa:
 1 sprawozdanie ze spotkania z dyrekcją (dyrektorem lub wicedyrektorem) oraz opiekunem praktyk lub/i nauczycielami wychowania
fizycznego w zakresie poznania i zrozumienia typowych zadań dydaktycznych szkoły w zakresie nauczania wychowania fizycznego
realizowanych przez szkołę;
 2 protokoły obserwacji lekcji wychowania fizycznego z zapisem przebiegu lekcji i uwag zgodnie z wyborem problemu
hospitowanego
 5 konspektów lekcji wychowania fizycznego;
Wszystkie zajęcia i opieka nad dziećmi muszą bezwzględnie odbywać się w obecności nauczyciela prowadzącego.
Każdy protokół, scenariusz, sprawozdanie mają być podpisane przez opiekuna praktyk z ramienia placówki oświatowej.

2.

Uwagi i wnioski Studenta dotyczące przebiegu praktyki (w tym warunki i opiekę ze strony placówki oświatowej oraz co należałoby
zmienić, aby praktyka była skuteczniejsza).

Nazwa przedmiotu/modułu: Praktyki pedagogiczne
Cel przedmiotu:
C1 – poszerzanie metodycznej wiedzy studentów, umożliwiającej zrozumienie procesów i zmian zachodzących
w dydaktyce wychowania fizycznego.
C2 – praktyczne przygotowanie studentów do samodzielnych i twórczych działań związanych z projektowaniem,
programowaniem, planowaniem oraz organizacją i realizacją zajęć z wychowania fizycznego na poziomie II etapu
edukacyjnego.
Oczekiwane efekty uczenia się:
Efekty uczenia się

EU
W zakresie wiedzy Student zna i rozumie:
K_W39
K_W40

sposób funkcjonowania oraz organizację pracy dydaktycznej szkoły
rodzaje dokumentacji działalności dydaktycznej prowadzonej w szkole

K_U42

W zakresie umiejętności Student potrafi:
zaplanować i przeprowadzić pod nadzorem opiekuna praktyk zawodowych lekcje wychowania fizycznego
W zakresie kompetencji społecznych Student jest gotów do:

K_K19

skutecznego współdziałania z opiekunem praktyk zawodowych i nauczycielami w celu poszerzania swojej
wiedzy dydaktycznej

Treści programowe:
Forma zajęć: praktyka pedagogiczna w szkole podstawowej (II etap edukacyjny)

Liczba godzin

Poznanie i zrozumienie typowych zadań dydaktycznych w zakresie nauczania
wychowania fizycznego realizowanych przez szkołę, wywiad z dyrektorem lub
1
wicedyrektorem szkoły oraz opiekunem praktyk lub/i nauczycielami
wychowania fizycznego.
Hospitacje lekcji wychowania fizycznego z zapisem przebiegu lekcji, uwag
2
zgodnie z wyborem problemu hospitowanego.
Prowadzenie wybranych części lekcji wychowania fizycznego z zastosowaniem
3
wybranych metod specyficznych dla II etapu edukacyjnego
Prowadzenie zajęć ruchowych różnych typów i rodzajów lekcji z zastosowaniem
4
metod specyficznych dla II etapu edukacyjnego
SUMA
Narzędzia dydaktyczne:
Protokoły hospitacyjne
1
Konspekty, scenariusze lekcji
2
Realizacja celów i zadań lekcji w bezpośrednim działaniu wychowawczo-dydaktycznym
3
Sposoby oceny (F – formująca, P - podsumowująca)
Praktyka jest oceniana systemem ocen.
Praktyczne wykonywanie zadań praktyki
1
Dokumentacja, prowadzona starannie i systematycznie.
2
Świadoma realizacja zaprogramowanych do realizacji działań w celu zaliczenia praktyki
3
zawodowej

5

15
25
15
60

SPIS PODSTAWOWEGO PIŚMIENNICTWA, Z KTÓREGO WARTO SKORZYSTAĆ W
CZASIE PRAKTYKI
1. BONDAROWICZ M. [1983] Forma zabawowa w nauczaniu zespołowych gier sportowych, SIT Warszawa.
2. BONDAROWICZ M., OWCZAREK S. [1997] Zabawy i gry ruchowe w gimnastyce korekcyjnej, WSIP,
Warszawa.
3. GUŁA – KUBISZEWSKA H., LEWANDOWSKI M. (1998) Jak formułować cele i zadania lekcji wychowania
fizycznego? Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne, 3.

Protokół – Sprawozdanie nr 1

dnia…………..…
godziny………....

ANALIZA TYPOWYCH ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH SZKOŁY W ZAKRESIE NAUCZANIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
REALIZOWANYCH PRZEZ SZKOŁĘ
Dane uzyskane ze spotkania z dyrekcją szkoły oraz opiekunem praktyk lub/i nauczycielami wychowania fizycznego

PROTOKÓŁ OBSERWACJI (HOSPITACJI) ZAJĘĆ nr 1
OBSERWACJA LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Z ZAPISEM PRZEBIEGU LEKCJI I UWAG ZGODNIE Z
WYBOREM PROBLEMU HOSPITOWANEGO

Data .....................
Liczba dzieci ................. ..
Prowadzący..................................................................
Temat:………........................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
Cele/zadania zajęć:
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

Przebieg zajęć

Uwagi i spostrzeżenia
oraz syntetyczna
ocena

Uwagi i spostrzeżenia
oraz syntetyczna
ocena

Przebieg zajęć

Podpis opiekuna

PROTOKÓŁ OBSERWACJI (HOSPITACJI) ZAJĘĆ nr 2
OBSERWACJA LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Z ZAPISEM PRZEBIEGU LEKCJI I UWAG ZGODNIE Z
WYBOREM PROBLEMU HOSPITOWANEGO

Data .....................
Liczba dzieci ................. ..
Prowadzący..................................................................
Temat:………........................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
Cele/zadania zajęć:
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

Przebieg zajęć

Uwagi i spostrzeżenia
oraz syntetyczna
ocena

Uwagi i spostrzeżenia
oraz syntetyczna
ocena

Przebieg zajęć

Podpis opiekuna

KONSPEKT LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

NR 1

DATA….........…….

Klasa: …………...... Miejsce ćwiczeń: ….....…...........................................................................…….…………Liczba ćwiczących……………………………
Cel lekcji
(cyklu)……………………………………....……………………………………………………............................................................................……………………………….
Temat
lekcji:……………………………………………………...………………………………………………………………............................................................................……….
Zadania szczegółowe:
……………………………….………………………………….……………………………………..................……….............................................................................…….
1.

Zadanie usamodzielniające (wychowawcze) (ZU):
............................................................................................................................. ...............................................................................................

2.

Motoryczność
(M):….................................................................................................................................................................................................................

3.

Umiejętności
(U):……………………………………………………………................................................................................................……………….

4.

Wiadomości:
(W):……………………………………………………..……..............…...............................................................................…… ………….
Przybory i
przyrządy:…………………………………………………………………………………………………………............................................................................…..…………
Tok zajęć/zadania lekcji**
Cel zadania

Treść zadania

Metoda realizacji
zadań ruchowych

Czas/ilość
powtórzeń

Uwagi
organizacyjnometodyczne (x)

Tok zajęć/zadania lekcji**
Cel zadania

Treść zadania

Metoda realizacji
zadań ruchowych

Czas/ilość
powtórzeń

Uwagi
organizacyjnometodyczne (x)

Tok zajęć/zadania lekcji**
Cel zadania

Treść zadania

Metoda realizacji
zadań ruchowych

Czas/ilość
powtórzeń

Uwagi
organizacyjnometodyczne (x)

Podpis nauczyciela

(x) Można przedstawić graficznie. (**) W tej rubryce musisz oznaczyć odpowiednimi cyframi ćwiczenia, zabawy i gry, przy pomocy
których realizowane są poszczególne zadania szczegółowe lekcji. Uwagi nauczyciela o prowadzeniu i przygotowaniu lekcji przez
studenta.

KONSPEKT LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

NR 2

DATA….........…….

Klasa: …………...... Miejsce ćwiczeń: ….....…...........................................................................…….…………Liczba ćwiczących……………………………
Cel lekcji
(cyklu)……………………………………....……………………………………………………............................................................................……………………………….
Temat
lekcji:……………………………………………………...………………………………………………………………............................................................................……….
Zadania szczegółowe:
……………………………….………………………………….……………………………………..................……….............................................................................…….
5.

Zadanie usamodzielniające (wychowawcze) (ZU):
....................................................................................................................................................... .................................................

6.

Motoryczność
(M):…............................................................................................................................................................................................ .....................

7.

Umiejętności
(U):……………………………………………………………................................................................................................……………….

8.

Wiadomości:
(W):……………………………………………………..……..............…...............................................................................……… ……….
Przybory i
przyrządy:…………………………………………………………………………………………………………............................................................................…..…………
Tok zajęć/zadania lekcji**
Cel zadania

Treść zadania

Metoda realizacji
zadań ruchowych

Czas/ilość
powtórzeń

Uwagi
organizacyjnometodyczne (x)

Tok zajęć/zadania lekcji**
Cel zadania

Treść zadania

Metoda realizacji
zadań ruchowych

Czas/ilość
powtórzeń

Uwagi
organizacyjnometodyczne (x)

Tok zajęć/zadania lekcji**
Cel zadania

Treść zadania

Metoda realizacji
zadań ruchowych

Czas/ilość
powtórzeń

Uwagi
organizacyjnometodyczne (x)

Podpis nauczyciela

(x) Można przedstawić graficznie. (**) W tej rubryce musisz oznaczyć odpowiednimi cyframi ćwiczenia, zabawy i gry, przy pomocy
których realizowane są poszczególne zadania szczegółowe lekcji. Uwagi nauczyciela o prowadzeniu i przygotowaniu lekcji przez
studenta.

KONSPEKT LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

NR 3

DATA….........…….

Klasa: …………...... Miejsce ćwiczeń: ….....…...........................................................................…….…………Liczba ćwiczących……………………………
Cel lekcji
(cyklu)……………………………………....……………………………………………………............................................................................……………………………….
Temat
lekcji:……………………………………………………...………………………………………………………………............................................................................……….
Zadania szczegółowe:
……………………………….………………………………….……………………………………..................……….............................................................................…….
9.

Zadanie usamodzielniające (wychowawcze) (ZU):
....................................................................................................................................................... .................................................

10. Motoryczność
(M):…............................................................................................................................................................................................ .
11. Umiejętności
(U):……………………………………………………………......................................................................................... .......…..
12. Wiadomości:
(W):……………………………………………………..……..............…...............................................................................…..
Przybory i
przyrządy:…………………………………………………………………………………………………………............................................................................…..…………
Tok zajęć/zadania lekcji**
Cel zadania

Treść zadania

Metoda realizacji
zadań ruchowych

Czas/ilość
powtórzeń

Uwagi
organizacyjnometodyczne (x)

Tok zajęć/zadania lekcji**
Cel zadania

Treść zadania

Metoda realizacji
zadań ruchowych

Czas/ilość
powtórzeń

Uwagi
organizacyjnometodyczne (x)

Tok zajęć/zadania lekcji**
Cel zadania

Treść zadania

Metoda realizacji
zadań ruchowych

Czas/ilość
powtórzeń

Uwagi
organizacyjnometodyczne (x)

Podpis nauczyciela

(x) Można przedstawić graficznie. (**) W tej rubryce musisz oznaczyć odpowiednimi cyframi ćwiczenia, zabawy i gry, przy pomocy
których realizowane są poszczególne zadania szczegółowe lekcji. Uwagi nauczyciela o prowadzeniu i przygotowaniu lekcji przez
studenta.

KONSPEKT LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

NR 4

DATA….........…….

Klasa: …………...... Miejsce ćwiczeń: ….....…...........................................................................…….…………Liczba ćwiczących……………………………
Cel lekcji
(cyklu)……………………………………....……………………………………………………............................................................................……………………………….
Temat
lekcji:……………………………………………………...………………………………………………………………............................................................................……….
Zadania szczegółowe:
……………………………….………………………………….……………………………………..................……….............................................................................…….
13.

Zadanie usamodzielniające (wychowawcze) (ZU):
....................................................................................................................................................... .................................................

14. Motoryczność
(M):…............................................................................................................................................................................................ .
15. Umiejętności
(U):……………………………………………………………......................................................................................... .......…..
16. Wiadomości:
(W):……………………………………………………..……..............…...............................................................................…..
Przybory i
przyrządy:…………………………………………………………………………………………………………............................................................................…..…………
Tok zajęć/zadania lekcji**
Cel zadania

Treść zadania

Metoda realizacji
zadań ruchowych

Czas/ilość
powtórzeń

Uwagi
organizacyjnometodyczne (x)

Tok zajęć/zadania lekcji**
Cel zadania

Treść zadania

Metoda realizacji
zadań ruchowych

Czas/ilość
powtórzeń

Uwagi
organizacyjnometodyczne (x)

Tok zajęć/zadania lekcji**
Cel zadania

Treść zadania

Metoda realizacji
zadań ruchowych

Czas/ilość
powtórzeń

Uwagi
organizacyjnometodyczne (x)

Podpis nauczyciela

(x) Można przedstawić graficznie. (**) W tej rubryce musisz oznaczyć odpowiednimi cyframi ćwiczenia, zabawy i gry, przy pomocy
których realizowane są poszczególne zadania szczegółowe lekcji. Uwagi nauczyciela o prowadzeniu i przygotowaniu lekcji przez
studenta.

KONSPEKT LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

NR 5

DATA….........…….

Klasa: …………...... Miejsce ćwiczeń: ….....…...........................................................................…….…………Liczba ćwiczących……………………………
Cel lekcji
(cyklu)……………………………………....……………………………………………………............................................................................……………………………….
Temat
lekcji:……………………………………………………...………………………………………………………………............................................................................……….
Zadania szczegółowe:
……………………………….………………………………….……………………………………..................……….............................................................................…….
17.

Zadanie usamodzielniające (wychowawcze) (ZU):
............................................................................................................................. ...........................................................................

18. Motoryczność
(M):….................................................................................................................................................................. ...........................
19. Umiejętności
(U):……………………………………………………………................................................................................................…..
20. Wiadomości:
(W):……………………………………………………..……..............…...............................................................................…..
Przybory i
przyrządy:…………………………………………………………………………………………………………............................................................................…..…………
Tok zajęć/zadania lekcji**
Cel zadania

Treść zadania

Metoda realizacji
zadań ruchowych

Czas/ilość
powtórzeń

Uwagi
organizacyjnometodyczne (x)

Tok zajęć/zadania lekcji**
Cel zadania

Treść zadania

Metoda realizacji
zadań ruchowych

Czas/ilość
powtórzeń

Uwagi
organizacyjnometodyczne (x)

Tok zajęć/zadania lekcji**
Cel zadania

Treść zadania

Metoda realizacji
zadań ruchowych

Czas/ilość
powtórzeń

Uwagi
organizacyjnometodyczne (x)

Podpis nauczyciela

(x) Można przedstawić graficznie. (**) W tej rubryce musisz oznaczyć odpowiednimi cyframi ćwiczenia, zabawy i gry, przy pomocy
których realizowane są poszczególne zadania szczegółowe lekcji. Uwagi nauczyciela o prowadzeniu i przygotowaniu lekcji przez
studenta.

