
Każdy z nauczycieli wychowania fizycznego musiał w ostatnich dwóch miesiącach zmienić swój 
styl i warsztat pracy. Bezpośredni kontakt z uczniami, tak lubiany przez wuefistów, został zastąpiony 
przez kontakt zdalny. Wszyscy uczyliśmy się postępowania w tej nowej rzeczywistości. Jak wiemy 
duża grupa nauczycieli doskonale poradziła sobie z tym nowym wyzwaniem, wymyślając ciekawe 
lekcje czy wyzwania dla swoich uczniów i klas.

Chcielibyśmy żebyście podzielili się swoimi doświadczeniami i pokazali lekcję, którą uważacie za 
najlepszą. To będzie pewnie bardzo subiektywna ocena, bo co to znaczy najlepsza; czy to ta wg 
Was najciekawsza? Czy ta, która wg Was jest najbardziej nowatorska? A może ta, która najbardziej 
spodobała się Waszym uczniom, po której dostaliście najwięcej informacji zwrotnych „ było super”? 
Pozostawiamy takie rozstrzygnięcia Wam.

My natomiast spróbujemy w gronie Kapituły Konkursu ocenić Wasze pomysły, choć zadanie będzie 
dość karkołomne. 

Co zrobić żeby wziąć udział w Konkursie?
1. Opisz swój projekt, jeżeli to możliwe dołącz oryginalne materiały, które otrzymali uczniowie, a naj-

lepiej wyślij lekcję/ zadanie w takiej postaci,  w jakiej dostali je Twoi podopieczni
2. Wyślij materiały na adres:  adam.szs@wp.pl . Termin upływa 1 czerwca 2020 roku
3. Jeżeli chcesz lub zezwalasz nam na opublikowanie swojego pomysłu na stronach Facebooko-

wych: Dolnośląskiego SZS i Grupy @ktywni w domu dodaj do maila oświadczenie:

Wyrażam zgodę na opublikowanie mojego pomysłu lekcji wychowania fizycznego on-line 
na stronach:  https://www.facebook.com/dolnoslaski.szs/ i https:// www.facebook.com/gro-
ups/aktywniwdomu/ w materiałach dotyczących Konkursu

Dla Autorów najlepszych pomysłów – nauczycieli wychowania fizycznego z województwa dolnoślą-
skiego nagrodę ufunduje Dolnośląski Kurator Oświaty pan Roman Kowalczyk.

Przewidujemy także nagrodę Szkolnego Związku Sportowego „Dolny Śląsk” dla nauczyciela z inne-
go województwa – członka Grupy @ktywni w domu.

Specjalną nagrodę otrzyma także Autor pracy, który zezwoli na jej publikację na stronach Facebo-
okowych i który uzyska najwięcej polubień swojego projektu

Czekamy na Twoją Lekcję WF on-line

Szkolny Związek Sportowy „Dolny Śląsk” we Wrocławiu zaprasza Nauczycieli Wychowania Fizycznego 
do udziału w konkursie pod patronatem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, 

Przewodniczącego SZS „Dolny Śląsk” pana Romana Kowalczyka

MOJA NAJLEPSZA LEKCJA
WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ON-LINE


