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Fragmenty recenzji dra Włodzimierza Puczyńskiego: (...) "Zwłaszcza wartościowe są omówienia oryginalnych form aktywności ruchowej, które do tej pory nie
znalazły sobie prawa obywatelstwa w szkolnym wychowaniu fizycznym lub są w dzisiejszej edukacji fizycznej niedocenione. Treści te są ilustrowane rysunkami,
pozwalającymi na lepsze wyobrażenie sobie pozycji i ruchu w przykładowych ćwiczeniach, zabawach i grach." (...) Książka przeznaczona jest "dla nauczycieli
wychowania fizycznego i podkreśla z jednej strony potrzeby współczesnej edukacji fizycznej i sposoby intelektualizacji tego procesu, a z drugiej wskazuje środki
oddziaływania edukacyjnego, które prowadzą nas w prostej linii do intelektualizacji edukacji fizycznej. Powoduje to, że druga część podręcznika stanowi doskonałe
uzupełnienie jego pierwszej części." (...) Zawarte w treści części praktycznej zasoby ćwiczeń, gier i zabaw wraz z ich szczegółową interpretacją, mogą w istotny sposób
przyczynić się do uatrakcyjnienia i zwiększenia efektywności lekcji nie tylko w kategoriach dostarczenia wychowankowi odpowiedniej porcji ruchu, lecz zwłaszcza w
kategoriach świadomości własnych potrzeb i sposobów ich zaspakajania.

oprawa: miękka

Spis treści
Wstęp
1. Kulturowe podstawy aktywności fizycznej (Michał Bronikowski)
2. Kierunki rozwoju wychowania fizycznego na świecie (Michał Bronikowski)
2.1. Stan wychowania fizycznego na świecie i w Polsce
2.2. Ogólnoświatowe standardy kształcenia nauczycieli wychowania fizycznego
3. Proces edukacji fizycznej (Michał Bronikowski)
3.1. Sytuacja zadaniowa w szkolnym wychowaniu fizycznym
3.2. Powstawanie nawyku ruchowego
3.3. Fazy kształtowania nawyku ruchowego
3.4. Planowanie procesu edukacji fizycznej - operacjonalizacja celów
3.5. Wychowanie w procesie edukacji
3.5.1. Kształtowanie rozwoju moralnego
3.5.2. Model moralności według teorii J. Resta
3.6. Intelektualizacja w procesie edukacji fizycznej
4. Współczesny nauczyciel wychowania fizycznego (Michał Bronikowski)
4.1. Rozwój zawodowy nauczyciela wychowania fizycznego
4.2. Plan rozwoju zawodowego
Literatura
5. Nowe formy aktywności ruchowej w szkole - metodyka nauczania
5.1. Festyn rekreacyjny jako forma realizacji celów wychowania fizycznego (Michał Bronikowski,

wygenerowano w programie shopGold

Magdalena Król-Zielińska)
Literatura
5.2. Gry drużynowe różnych obszarów kulturowych (Małgorzata Bronikowska)
Literatura
5.3. Gry i zabawy lekkoatletyczne (Małgorzata Bronikowska)
Literatura
5.4. Tenis stołowy (Dorota Matus)
Literatura
5.5. Tenis (Ida Laudańska-Krzemińska, Jacek Tarnas, Piotr Unierzyski)
Literatura
5.6. Fitness (Weronika Łodygowska)
Literatura
5.7. Jazda na rolkach (Krzysztof Skobicki)
Literatura
5.8. Hatha Joga (Maria Ziółkiewicz-Stróżyk)
Literatura
5.9. Sporty zimowe (Helena Elegańczyk-Kot, Ewa Włodyga, Anna Gajdzińska)
5.9.1. Narciarstwo
5.9.2. Łyżwiarstwo figurowe
5.9.3. Hokej na lodzie
Literatura
6. Przykłady konspektów lekcji wychowania fizycznego (Michał Bronikowski)
Konspekt lekcji z tenisa stołowego dla szkoły podstawowej - gry i zabawy z tenisa stołowego dla klasy
IV
Konspekt lekcji zabaw i gier ruchowych przygotowujących do tenisa dla klasy I szkoły podstawowej kształtowanie koordynacyjnych zdolności motorycznych z użyciem piłki tenisowej i rakiety poprzez
zabawy i gry ruchowe
Konspekt lekcji zabaw i gier tenisowych dla klasy IV szkoły podstawowej - doskonalenie uderzeń po
koźle (forhend, bekhend) poprzez zabawy i gry ruchowe
Konspekt lekcji narciarstwa dla klasy VI szkoły podstawowej - nauka podchodzenia i jazdy na wprost na
nartach

Przykładowe strony

wygenerowano w programie shopGold

wygenerowano w programie shopGold

wygenerowano w programie shopGold

wygenerowano w programie shopGold

wygenerowano w programie shopGold

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

