
 
Praktyka psychopedagogiczna w szkole podstawowej lub przedszkolu 
 

Nr 
pola 

Nazwa pola Opis  

1. Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia/Zakład Wychowania Fizycznego 
2. Kierunek studiów Wychowanie fizyczne ze specjalnością gimnastyka 

korekcyjna/profil  ogólnoakademicki 
3. Nazwa modułu 

kształcenia/ 
przedmiotu 

Praktyka psychopedagogiczna w szkole podstawowej lub 
przedszkolu 

4. Punkty  ECTS 
 

4 ECTS 

5. Rodzaj modułu obowiązkowy 
6. Rok studiów drugi 
7. Semestr trzeci 
8. Typ zajęć ćwiczenia praktyczne 
9. Liczba godzin 80 
10. Koordynator Kierownik Zakładu WF - dr P. Kuczek 
11. Prowadzący dr R. Błyszczuk, mgr J. Salamon, opiekunowie praktyk w 

wybranych szkołach 
12. Język wykładowy Polski 
13. Wymagania wstępne brak 
14. Efekty kształcenia Po odbyciu praktyk student posiada wiedzę na temat 

organizacji pracy w szkole podstawowej, zna zadania Rady 
Pedagogicznej, organizacji szkolnych, opieki lekarskiej. Zna 
zadania nauczyciela WF związane z planowaniem pracy, 
kontrolą i oceną umiejętności i sprawności ucznia, 
prowadzenia dokumentacji, organizowania działalności 
sportowej w ramach SKS i UKS. Potrafi prowadzić lekcję 
wf różnego typu i rodzaju oraz zajęcia rekreacyjno –
sportowe w ramach fakultetu. 

15. Stosowane metody 
dydaktyczne 

Zajęcia praktyczne (prowadzenie lekcji i zajęć rekreacyjno-
sportowych,  obserwacja lekcji i treningu z dziećmi i 
młodzieżą). 

16. Metody sprawdzania i 
kryteria  
oceny efektów 
kształcenia 

Kontrola obecności na praktyce. Analiza dokumentów 
przedstawionych do zaliczenia (dziennik praktyk, ocena 
odbytych praktyk, konspekty prowadzonych lekcji, arkusze 
hospitacji zajęć). 

17. Forma i warunki 
zaliczenia 

Zaliczenie z oceną w semestrze III 

18. Treści kształcenia 
(skrócony opis) 

Nabycie praktycznych umiejętności prowadzenia lekcji 
różnego typu i rodzaju, zajęć rekreacyjno-sportowych, zajęć 
fakultatywnych oraz wiedzy teoretycznej związanej z 
zasadami funkcjonowania szkoły podstawowej i pracy 
nauczyciela wf. 
 

19. Treści kształcenia 
(pełny opis) 

Ilość godzin i forma zajęć (łącznie 40 godz.): 
4 godz. – zapoznanie ze strukturą i organizacją szkoły 



24 godz. – hospitacja lekcji wf 
8 godz. – prowadzenia części wstępnej i końcowej różnego 
rodzaju i typów lekcji 
24 godz. – prowadzenie lekcji z gier i zabaw, koszykówki, 
piłki siatkowej, pływania 
4 godz. – hospitacja innych form z zajęć kultury fizycznej 
4 godz. – hospitacja zajęć ruchowych w klasie 1-3 
12 godz. – uczestnictwo w zajęciach poza lekcyjnych w 
ramach UKS i SKS 
Tematyka praktyki: 
Hospitacje lekcji różnego typu i rodzaju. 
Analiza programu nauczania wf, planowanie pracy 
nauczyciela wf, kontrola i ocena pracy ucznia. 
Prowadzenia części wstępnej lekcji, próby prowadzenia 
części głównej lekcji z gimnastyki, gier i zabaw, 
koszykówki, piłki siatkowej, pływania.  
Sportowa działalność pozalekcyjna, organizacja i udział w 
zawodach sportowych. 
Poznanie zasad i zadań funkcjonowania szkoły, współpraca 
nauczyciela wf  z Radą Pedagogiczną i innymi 
organizacjami działającymi w szkole. 

 
 
 
 
Praktyka dydaktyczna w szkole podstawowej lub przedszkolu 
 

Nr 
pola 

Nazwa pola Opis  

1. Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia/Zakład Wychowania Fizycznego 
2. Kierunek studiów Wychowanie fizyczne ze specjalnością gimnastyka 

korekcyjna/profil  ogólnoakademicki 
3. Nazwa modułu 

kształcenia/ 
przedmiotu 

Praktyka psychopedagogiczna w szkole podstawowej lub 
przedszkolu 

4. Punkty  ECTS 
 

4 ECTS 

5. Rodzaj modułu obowiązkowy 
6. Rok studiów drugi 
7. Semestr trzeci 
8. Typ zajęć ćwiczenia praktyczne 
9. Liczba godzin 80 
10. Koordynator Kierownik Zakładu WF - dr P. Kuczek 
11. Prowadzący dr R. Błyszczuk, mgr J. Salamon, opiekunowie praktyk w 

wybranych szkołach 
12. Język wykładowy Polski 
13. Wymagania wstępne brak 
14. Efekty kształcenia Po odbyciu praktyk student posiada wiedzę na temat 

organizacji pracy w szkole podstawowej, zna zadania Rady 
Pedagogicznej, organizacji szkolnych, opieki lekarskiej. Zna 



zadania nauczyciela WF związane z planowaniem pracy, 
kontrolą i oceną umiejętności i sprawności ucznia, 
prowadzenia dokumentacji, organizowania działalności 
sportowej w ramach SKS i UKS. Potrafi prowadzić lekcję 
wf różnego typu i rodzaju oraz zajęcia rekreacyjno –
sportowe w ramach fakultetu. 

15. Stosowane metody 
dydaktyczne 

Zajęcia praktyczne (prowadzenie lekcji i zajęć rekreacyjno-
sportowych,  obserwacja lekcji i treningu z dziećmi i 
młodzieżą). 

16. Metody sprawdzania i 
kryteria  
oceny efektów 
kształcenia 

Kontrola obecności na praktyce. Analiza dokumentów 
przedstawionych do zaliczenia (dziennik praktyk, ocena 
odbytych praktyk, konspekty prowadzonych lekcji, arkusze 
hospitacji zajęć). 

17. Forma i warunki 
zaliczenia 

Zaliczenie z oceną w semestrze III 

18. Treści kształcenia 
(skrócony opis) 

Nabycie praktycznych umiejętności prowadzenia lekcji 
różnego typu i rodzaju, zajęć rekreacyjno-sportowych, zajęć 
fakultatywnych oraz wiedzy teoretycznej związanej z 
zasadami funkcjonowania szkoły podstawowej i pracy 
nauczyciela wf. 
 

19. Treści kształcenia 
(pełny opis) 

Ilość godzin i forma zajęć (łącznie 80 godz.) w szkole: 
4 godz. – zapoznanie ze strukturą i organizacją szkoły 
24 godz. – hospitacja lekcji wf 
8 godz. – prowadzenia części wstępnej i końcowej różnego 
rodzaju i typów lekcji 
24 godz. – prowadzenie lekcji z gier i zabaw, koszykówki, 
piłki siatkowej, pływania 
4 godz. – hospitacja innych form z zajęć kultury fizycznej 
4 godz. – hospitacja zajęć ruchowych w klasie 1-3 
12 godz. – uczestnictwo w zajęciach poza lekcyjnych w 
ramach UKS i SKS 
Ilość godzin i forma zajęć (łącznie 80 godz.) w przedszkolu: 
I-II tydzień praktyki – 40 godz. 
10 godz. – hospitacja zajęć edukacyjnych 
18 godz. – prowadzenie zajęć ruchowych według 
opracowanych scenariuszy 
8 godz. – uczestniczenie  i pomoc w zajęciach dodatkowych 
4 godz. – przygotowanie zajęć( konspekty, analiza 
materiałów metodycznych) 
III-IV tydzień  - 40 godz. 
10 godz. – hospitacja zajęć i obserwacja oddziaływań 
wychowawczych 
10 godz. – prowadzenie zajęć ruchowych ( gry i zabawy, 
rytmika, tańce), zajęć poza salą gimnastyczną (w terenie) 
według opracowanych scenariuszy 
8 godz. – prowadzenie innych zajęć edukacyjnych  
8 godz. – wykonywanie zadań wskazanych przez opiekuna 
praktyki w przedszkolu 
4 godz. – zadania dodatkowe związane z prowadzeniem 



zajęć i dokumentacji własnej  
Tematyka praktyki szkoła: 
Hospitacje lekcji różnego typu i rodzaju. 
Analiza programu nauczania wf, planowanie pracy 
nauczyciela wf, kontrola i ocena pracy ucznia. 
Prowadzenia części wstępnej lekcji, próby prowadzenia 
części głównej lekcji z gimnastyki, gier i zabaw, 
koszykówki, piłki siatkowej, pływania.  
Sportowa działalność pozalekcyjna, organizacja i udział w 
zawodach sportowych. 
Poznanie zasad i zadań funkcjonowania szkoły, współpraca 
nauczyciela wf  z Radą Pedagogiczną i innymi 
organizacjami działającymi w szkole. 
Tematyka praktyki przedszkole: 
Poznanie struktury organizacyjnej i prowadzonej 
dokumentacji w przedszkolu                                                                                
Obserwacja zajęć w przedszkolu w ciągu całego dnia      
Zapoznanie z programem zajęć ruchowych                          
Poznanie bazy materialnej i zestawów pomocy 
edukacyjnych                                                              
Warsztat pracy nauczyciela                                            
Uczestniczenie w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, 
spotkaniach z rodzicami                                                                                  
Poznanie programu wychowania przedszkolnego  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Praktyka korekcyjna 
 

Nr 
pola 

Nazwa pola Opis  

1. Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia/Zakład Wychowania Fizycznego 
2. Kierunek studiów Wychowanie fizyczne ze specjalnością gimnastyka 

korekcyjna/profil  ogólnoakademicki 
3. Nazwa modułu 

kształcenia/ 
przedmiotu 

Praktyka korekcyjna 

4. Punkty  ECTS 
 

3 ECTS 

5. Rodzaj modułu do wyboru 
6. Rok studiów trzeci 
7. Semestr szósty 
8. Typ zajęć ćwiczenia praktyczne 
9. Liczba godzin 60 
10. Koordynator dr Wiesław Wojtanowski 
11. Prowadzący dr Wiesław Wojtanowski 
12. Język wykładowy polski 
13. Wymagania wstępne Wiadomości z zakresu Teorii i praktyki postępowania 

korekcyjnego oraz Metodycznych podstaw korektywy 
14. Efekty kształcenia Po ukończeniu  przedmiotu student powinien:  

1. Znać zasady funkcjonowania szkoły w zakresie korekcji 
wad postawy ciała 

2. Prowadzić lekcje z gimnastyki korekcyjnej z różnego 
typu wadami postawy ciała 

3. Umieć zdiagnozować wady postawy ciała 
15. Stosowane metody 

dydaktyczne 
Wszystkie formy i metody poznane w ramach przedmiotu: 
Metodyczne podstawy korektywy 

16. Metody sprawdzania i 
kryteria  
oceny efektów 
kształcenia 

Ocenie podlega poziom wiedzy teoretycznej, trafność 
doboru ćwiczeń korekcyjnych, dokładność ich wykonania, 
podejście do ćwiczących. 

17. Forma i warunki 
zaliczenia 

Ocena łączna na podstawie zgromadzonej dokumentacji oraz 
oceny opiekuna praktyki 

18. Treści kształcenia 
(skrócony opis) 

Nabycie praktycznych umiejętności prowadzenia lekcji z 
gimnastyki korekcyjnej z różnego typu wadami postawy 
oraz nabycia wiedzy teoretycznej związanej z zasadami 
funkcjonowania korektywy w szkole 

19. Treści kształcenia 
(pełny opis) 

- 5 godzin hospitacji 
- 5 godzin diagnostyki postawy ciała z opiekunem lub 
pielęgniarką 
- 10 godzin zadań dodatkowych związanych z 
prowadzeniem lekcji, dokumentacji własnej i organizacji 



zajęć 
- 40 godzin prowadzenia lekcji z gimnastyki korekcyjnej z 
różnymi wadami postawy ciała 
Tematyka; 
- przepisy BHP na sali korekcyjnej 
- warsztat pracy nauczyciela 
- rozkład materiału i planowanie pracy 
- lekcja w trudnych warunkach poza salą korekcyjną 
- współpraca z rodzicami, pielęgniarka i lekarzem szkolnym 
- udział w posiedzeniu Rady Pedagogicznej 

 Osoby odpowiedzialne za praktyki ; 
- dyrektor szkoły 
- nauczyciel gimnastyki korekcyjnej 
- nauczyciel metodyk PWSZ w Tarnowie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Praktyka instruktorska 
 

Nr 
pola 

Nazwa pola Opis  

1. Jednostka Instytut Ochrony Zdrowia/Zakład Wychowania Fizycznego 
2. Kierunek studiów Wychowanie fizyczne ze specjalnością gimnastyka 

korekcyjna/profil  ogólnoakademicki 
3. Nazwa modułu 

kształcenia/ 
przedmiotu 

Praktyka instruktorska 

4. Punkty  ECTS 
 

3 ECTS 

5. Rodzaj modułu do wyboru 
6. Rok studiów trzeci 
7. Semestr szósty 
8. Typ zajęć ćwiczenia praktyczne 
9. Liczba godzin 60 
10. Koordynator dr Piotr Kuczek 
11. Prowadzący dr Piotr Kuczek 
12. Język wykładowy polski 
13. Wymagania wstępne brak 
14. Efekty kształcenia  
15. Stosowane metody 

dydaktyczne 
 

16. Metody sprawdzania i 
kryteria  
oceny efektów 
kształcenia 

Ocenie podlega poziom wiedzy teoretycznej, trafność 
doboru ćwiczeń treningowych, dokładność ich wykonania, 
podejście do ćwiczących. 

17. Forma i warunki 
zaliczenia 

Ocena łączna na podstawie zgromadzonej dokumentacji oraz 
oceny opiekuna praktyki 

18. Treści kształcenia 
(pełny opis) 

- 5 godzin hospitacji 
- 5 godzin ocena wydolności i sprawności specjalnej 
trenujących 
- 10 godzin zadań dodatkowych związanych z 
prowadzeniem treningu, dokumentacji własnej i organizacji 
zajęć 
- 40 godzin prowadzenia zajęć treningowych w danej 
dyscyplinie sportu 
Tematyka; 
- przepisy BHP na sali lub boisku 
- warsztat pracy trenera 
- rozkład materiału i planowanie pracy 
- trening poza salą gimnastyczną 

 Osoby odpowiedzialne za praktyki ; 
- dyrektor lub prezes klubu 
- trener, instruktor 



- nauczyciel metodyk PWSZ w Tarnowie 
 
 


