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Nauczyciel wychowania fizycznego  

i zajęć technicznych w kl. IV - VI 



 
Indywidualizacja pracy na lekcji  

pod kątem stylów uczenia się  
i inteligencji wielorakich 

                                  

 

Inteligencja językowa  
Uczniowie prezentują wytwory 

swojej pracy na forum klasy 
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Indywidualizacja pracy na lekcji  
pod kątem stylów uczenia się  

i inteligencji wielorakich 

Inteligencja 
matematyczno – 
logiczna 

 
Projektowanie  

osiedla 
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Indywidualizacja pracy na lekcji  
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Inteligencja ruchowa 

 
Doskonalenie przewrotu w 
przód 
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Inteligencja 
wizualno-
przestrzenna 

 
Tworzenie planu miasta. 
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Indywidualizacja pracy na lekcji  
pod kątem stylów uczenia się  

i inteligencji wielorakich 

Inteligencja 
przyrodnicza 

 
Poznajemy rodzaje drewna. 
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i inteligencji wielorakich 

Inteligencja 
przyrodnicza 

 
Poznajemy drzewa w lasach 
Polski 
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Inteligencja 
muzyczna 

 
Aerobik 
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Inteligencja 
interpersonalna 

 
Praca w grupach 
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Inteligencja 
interpersonalna 

 
Gra zespołowa w mini piłkę 
siatkową. 
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Inteligencja 
intrapersonalna 

 
Nauka ściegów podstawowych 
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Inteligencja 
intrapersonalna 

 
Samodzielne wykonanie 
kolorowego kalendarza 



Jak analizuje osiągnięcia każdego ucznia  
– badanie efektów nauczania 

Testy sprawnościowe 



Jak analizuje osiągnięcia każdego ucznia  
– badanie efektów nauczania 

Osiągnięcia uczniów. 

Zawody sportowe. 

 



Mój warsztat pracy w „chmurze” 

 

 

Umieszczanie zdjęć z zajęć wychowania 
fizycznego i techniki. 



Jak realizuję treści z programu wychowawczego i 
profilaktyki na swoich lekcjach i zajęciach? 

Realizacja programu 
„W-f z klasą” 

 
Debata na temat sportu, ruchu, 
WF 



Jak realizuję treści z programu wychowawczego i 
profilaktyki na swoich lekcjach i zajęciach? 

Sprawowanie opieki nad 
pocztem sztandarowym szkoły 
podczas uroczystości szkolnych, 
gminnych, państwowych. 



Dziękuję za uwagę. 


