
 

 

 

Zdalna realizacja praktyki pedagogicznej  

w szkole podstawowej - wychowanie fizyczne  (II etap 

edukacyjny)  

wymiar - 126 godzin 

 

Kogo dotyczy instrukcja? 
 

Instrukcja dotyczy studentów VI semestru studiów licencjackich, posiadających IOS, 

którzy w semestrze V powinni odbyć praktykę pedagogiczną w wymiarze 126 godzin w szkole 

podstawowej. Powinni do niej zastosować się wszyscy, którzy już rozpoczęli praktykę i ci 

studenci, którzy planowali ją rozpocząć a nie mają możliwości kontynuować jej w standardowy 

sposób, ze względu na zawieszenie zajęć w szkole.  

 

Co z zadaniami, które zostały zrealizowane 

przed zamknięciem szkół? 
 

Wszystkie zadania, które zostały przez studenta zrealizowane przed zawieszeniem zajęć w 

szkole, w której odbywa praktyki, powinny zostać udokumentowane wg instrukcji w zeszycie 

praktyk. Student nie musi uzyskiwać potwierdzenia od osób, które powinny w szkole potwierdzić 

wykonanie tego zadania (opiekun stażu, dyrektor, pielęgniarka, itp.).  Jeżeli student zrealizował 

wszystkie zadania lub miał możliwość prowadzenia lekcji zdalnie, wszystkie dokumentuje w 

zeszycie praktyk zgodnie z zawartą w nim instrukcją. W przypadku realizacji zadania zdalnie, 

proszę o dopisek przy zadaniu – „ONLINE”. 

 

 

 



 

W jaki sposób dokumentujemy zadania, 

których student nie zdążył zrealizować? 

 

W przypadku niewykonania zadania przed zawieszeniem zajęć student 

stosuje się do niniejszej instrukcji i w zeszycie praktyk dokumentuje wykonanie 

zadania, dokonując odręcznie przy zadaniu dopisek (zawieszenie zajęć). Zaliczenie 

praktyk odbędzie się na podstawie zeszytu praktyk i sprawozdania z praktyki, nie 

będą sprawdzane pieczątki szkoły i podpisy, gdyż z wiadomych powodów student 

może mieć problem z ich uzyskaniem, ponadto nie chcemy studenta narażać na 

ryzyko utraty zdrowia. 

 

Szczegółowa instrukcja: 

Zadanie 1 - nie uzupełniamy 

● proszę pamiętać o dopisaniu – „zawieszenie zajęć” 

Zadanie 2 

● wpisujemy wszystkie zadania z dziennika praktyk, które wypełniliśmy w trakcie praktyki 

lub zgodnie z niniejszą instrukcją. 

Zadanie 3 - nie uzupełniamy 

● proszę pamiętać o dopisaniu – „zawieszenie zajęć” 

Zadanie 4 

● Napisz z jakimi instytucjami środowiska lokalnego może współpracować szkoła w 

zakresie wychowania fizycznego (opinia własna). 



 

Zadanie 5 

● Wykonujemy to zadanie wg instrukcji z zeszytu praktyk. 

Zadanie 6 

● Wykonujemy to zadanie wg instrukcji z zeszytu praktyk. 

Zadanie 7 

● Wykonujemy to zadanie wg instrukcji z zeszytu praktyk, tylko zamiast posługiwać się 

dokumentami udostępnionymi przez opiekuna stażu, poszukujemy tych dokumentów 

w dostępnych zasobach internetowych. 

Zadanie 8 

● Wykonujemy to zadanie wg instrukcji z zeszytu praktyk, tylko zamiast posługiwać się 

dokumentami udostępnionymi przez opiekuna stażu, poszukujemy tych dokumentów 

w dostępnych zasobach internetowych. 

Zadanie 9 

● Wykonujemy to zadanie wg instrukcji z zeszytu praktyk, tylko zamiast posługiwać się 

dokumentami udostępnionymi przez opiekuna stażu, poszukujemy tych dokumentów 

w dostępnych zasobach internetowych. 

Zadanie 10 - nie uzupełniamy 

● Proszę pamiętać o dopisaniu – „zawieszenie zajęć” 

Zadanie 11  

● Wykonujemy to zadanie wg instrukcji z zeszytu praktyk, tylko zamiast posługiwać się 

dokumentami udostępnionymi przez opiekuna stażu, poszukujemy tych dokumentów 

w dostępnych zasobach internetowych. Opisz model organizacyjny lekcji wychowania 

fizycznego, jaki może być realizowany  z uwzględnieniem: systemu klasowo-lekcyjnego, 

zajęć do wyboru, wykorzystania bazy szkolnej i pozaszkolnej. 



 

Zadanie 12 

● Proszę podać informacje o dowolnym programie nauczania (autor, tytuł, wydawnictwo, 

rok wydania), znalezionym np. w internecie, który jest dostosowany do obowiązującej 

podstawy programowej z wychowania fizycznego, na danym etapie nauczania.  

Zadanie 13 

● Wykonujemy to zadanie wg instrukcji z zeszytu praktyk, tylko zamiast posługiwać się 

dokumentami udostępnionymi przez opiekuna stażu, poszukujemy tych dokumentów 

w dostępnych zasobach internetowych. 

Zadanie 14 - nie uzupełniamy 

● Proszę pamiętać o dopisaniu – „zawieszenie zajęć” 

Zadanie 15 - nie uzupełniamy 

● Proszę pamiętać o dopisaniu – „zawieszenie zajęć” 

Zadanie 16  

● Na podstawie zasobów internetowych zapoznanie z tabelą grup dyspanseryjnych z wychowania 

fizycznego i procedurą zwolnień długotrwałych (semestr, rok) z wychowania fizycznego opisaną 

w Rozporządzeniu MEN. 

Zadanie 17 - nie uzupełniamy 

● Proszę pamiętać o dopisaniu – „zawieszenie zajęć” 

Zadanie 18 - nie uzupełniamy 

● Proszę pamiętać o dopisaniu – „zawieszenie zajęć” 



 

Zadanie 19 Impreza sportowa 

● Wymyśl, zaplanuj dowolną imprezę o charakterze sportowo-rekreacyjnym dla uczniów 

szkoły podstawowej (np. zawody międzyklasowe w dowolną dyscyplinę sportową, bieg na 

orientację, podchody, loterię, konkurs wiedzy, dzień sportu, spotkanie ze znanym 

sportowcem lub dowolną imprezę według własnej kreatywności). Opracuj program 

minutowy imprezy. 

Zadanie 20 - nie uzupełniamy 

● Proszę pamiętać o dopisaniu – „zawieszenie zajęć” 

Zadanie 21 

● Przygotowanie pięciu konspektów lekcji/ scenariuszy (w tym z lekcji egzaminacyjnej) 

z wykorzystaniem różnorodnych toków lekcyjnych, form organizacji lekcji, form 

prowadzenia zajęć, form podziału uczniów, metod nauczania, zasad dydaktycznych, 

różnorodnych treści i środków dydaktycznych. Jednakże w PLANIE REALIZACJI 

PROGRAMU PRAKTYK (zadanie 2) należy wykazać tematy lekcji wf w wymiarze 60 

godzin lekcyjnych – zgodne z obowiązującą podstawą programową. 
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