
Aneks do „przedmiotowego systemu oceniania z wychowania fizycznego” nauczania zdalnego.  

 

 

 

 

   Wychowanie fizyczne pełni ważne funkcje edukacyjne, rozwojowe i zdrowotne wspierające 

rozwój fizyczny, psychiczny, intelektualny i społeczny uczniów. Kształtuje obyczaj aktywności 

fizycznej, troski o zdrowie w okresie całego życia; wspomagając jednocześnie efektywność procesu 

uczenia się i pełni rolę wiodącą w edukacji zdrowotnej uczniów. 

Wychowanie fizyczne to nie tylko przygotowanie sprawności, ale także świadomości zdrowego 

stylu życia. Pełni funkcję prospektywną (przygotowującą do dokonywania w życiu wyborów 

korzystnych dla zdrowia). W sytuacji nadzwyczajnej, w jakiej znaleźliśmy się obecnie, zachodzi 

konieczność realizacji różnych treści i form kształcenia w sposób zdalny, przy pomocy środków 

technicznych. Proces nauczania jest kierowany za pomocą różnych mediów, środków 

pośredniczących w procesie nauczania- chodzi o nośniki informacji oraz wszelkiego rodzaju bodźce 

kształcenia ( zachęcanie do ćwiczeń, pozytywne wmacnianie ucznia, udzielanie porad i pochwał za 

każdą próbę usprawniania się, pomysłowości itp.). Nauczyciel może ograniczyć ocenianie przy 

pomocy stopni na rzecz przekazywania informacji zwrotnej, pomysłowości, inwencji twórczej, 

wykorzystania zasobów domowych, samodzielności i wyboru. 

 

   Zasady dydaktyczne kształcenia zdalnego: 

 

- zasada obiektywizacji nauczania, czyli wypracowanie i utrwalanie treści programowych (porada, 

  wskazywania sposobu odtwarzania i przekazywania) 

- różnicowanie mediów 

- uczeń wie, jakie są kryteria i cele sukcesu 

- informacja zwrotna przebiegająca dwukierunkowo 

 

   Formy oceniania: 

 

- każda pozytywna ocena uwzględnia indywidualne zainteresowania i możliwości ucznia, jego 

  zaangażowanie i wkład pracy (nie różnicuje się ocen ze względu na to, by uczeń miał świadomość  

  sukcesu), chęci do samo usprawniania się, do wyrobienia nawyku zdrowego stylu życia,   

  umiejętności kontrolowania własnym wyborem poprzez zdrową dietę i aktywność fizyczną. 

    

    Ocenie podlega: 

- wykonanie określonych zadań ruchowych- zestawu ćwiczeń domowych, ćwiczeń przy muzyce, 

  ogólne usprawnianie się zgodne z indywidualnymi predyspozycjami psychoruchowymi każdego  

  ucznia 

- inwencja twórcza ucznia- umiejętność wykorzystania wiedzy, dostępnych środków 

  dydaktycznych, pomysłowości i warunków domowych do wykonywania i przedstawienia    

  dowolnych ćwiczeń 

- nawyk systematycznego usprawniania się na co dzień- aspekt zdrowotny, codzienne wykonywanie 

  ćwiczeń na miarę swojego poziomu psychoruchowego (zaangażowanie najbliższych) 

- umiejętność poszukiwania informacji i wykorzystania jej w praktyce (wiedza z zakresu różnych 

  dyscyplin sportu i rekreacji), możliwość korzystania z dostępnych platform internetowych, 

  tj. YouTube, Google, Facebook itd. 

- umiejętność stworzenia swojej zdrowej „piramidy żywienia” (pomysłowość, nawyk zdrowego 

  trybu życia, wiedza na temat zdrowego odżywiania się i wpływu na zdrowie 

- umiejętność wykonania indywidualnych ćwiczeń sprawiających uczniowi satysfakcję oraz 

  zadowolenie i poczucie sukcesu 

 



W procesie kształcenia zdalnego w wychowaniu fizycznym należy:  

- uwzględnić równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach 

- zróżnicowanie zajęć w każdym dniu 

- uwzględnić możliwości psychofizyczne uczniów 

- łączenie przemienne różnych form aktywności fizycznej 

- wykorzystanie sprzętu domowego do ćwiczeń- za zgodą rodziców 

- wskazanie źródeł i materiałów postaci elektronicznej 

- „równe szanse dla każdego” (zapewnienie każdemu uczniowi możliwość konsultacji telefonicznej, 

  mailowej, przy pomocy e-dziennika oraz innych dostępnych) 

    

Uwagi do systemu oceniania: 

 

- każdy uczeń traktowany jest indywidualnie 

- każda forma aktywności nagradzana jest oceną pozytywną 

- każdy sposób przekazywania swoich sukcesów, osiągnięć, zdobytej wiedzy i umiejętności jest 

  dobry 

- nauczyciel wspiera proces usprawniania się ucznia, zdobywania przez niego wiedzy, docenia 

  każdy włożony wysiłek, dając jednocześnie poczucie sukcesu i zadowolenia  
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