
POMYSŁ DOBREJ PRAKTYKI 

FORMATKA 

autor/ szkoła / miejscowość 

Wpisz swoje imię i nazwisko oraz nazwę i nr szkoły (lub zespołu 

szkół), miejscowość  

tytuł dobrej praktyki 

lead 

Napisz krótkie wprowadzenie do dobrej praktyki (1-2 zdania) 
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Płock 

 

Koło taneczne – poznajemy układy taneczne za 

pomocą  Internetu. 

Filmy o tematyce tanecznej zamieszczane w 

Internecie, pozwalają uczennicą zapoznać się z 

nowymi formami tańca. 

przedmiot/ poziom nauczania (ew. klasa) 

Podaj przedmiot i poziom nauczania, na którym została 

przeprowadzona dobra praktyka, oraz ew. klasę  

Wychowanie fizyczne, dziewczęta z klas 4-6 

cele 

Sformułuj cele dobrej praktyki w języku zrozumiałym dla ucznia: 

Czego uczniowie się nauczą? Odwołaj się do podstawy 

programowej (wymagania szczegółowe) 

Uczennice potrafią samodzielnie wyszukać filmy z 

układami tanecznymi, technik tańca które je 

interesują. 

Potrafią powtórzyć proste kroki tańca, które 

zobaczyły. 

pomoce dydaktyczne 

Jakie pomoce i narzędzia TIK są potrzebne do przeprowadzenia 

dobrej praktyki (programy, aplikacje, strony WWW itp.)? 

laptop lub komputer, dostęp do Internetu, rzutnik 

multimedialny, ekran, program do odtwarzania 

filmów wideo. 

krótki opis pomysłu  

Przedstaw zwięźle swój pomysł tak, aby inni nauczyciele i nauczycielki mogli go wykorzystać w swojej pracy 

Rozwijanie inwencji twórczej oraz samodzielności w tworzeniu, krótkich układów tanecznych. Poprzez obserwacje tworzenie 

nowych ciekawych elementów w tańcu, np. nowy układ piramidy. 

efekty pracy  

Czego uczniowie się nauczyli? Co się sprawdziło? Dlaczego warto w tym przypadku zastosować TIK? 

Rozwijanie samodzielności, umiejętności poszukiwania i twórczego myślenia. Rozwój kreatywności, chęć współpracy z 

nauczycielem przy tworzeniu nowego układu tanecznego. Wskazywanie pomysłów w formie nowych kroków tanecznych. 

Zaangażowanie w efektywny rozwój grupy. 

uwagi 

Jakie działania planujesz w przyszłości? Czy zamierzasz zmienić lub rozwinąć swój pomysł? Przed czym chcesz przestrzec 

naśladowców dobrej praktyki? 

W przyszłości można nie tylko obserwować filmy zamieszczone w Internecie, ale również nagrywać i zamieszczać 

własne układy. 

 

załączniki 
Materiały przygotowane przez nauczyciela (np. karty pracy, krzyżówki, quizy) oraz strona WWW, na której znajduje się dobra 

praktyka (prace uczniów stworzone w jej ramach) 

Układy taneczne zamieszczone na portalu youtube.com, szukanie ciekawych układów tanecznych, oraz 

nowoczesnych form tańca. 

 


