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Plan spotkania:

1. Przedstawienie przykładowej innowacji zajęć dodatkowych z wychowania fizycznego: Mini tenis ziemny. 

2. Przedstawienie jakie dokumenty warto wytworzyć pisząc innowację.

3. Oferta doradcy metodycznego / analiza potrzeb.

4. Panel dyskusyjny.



Innowacja Mini tenis ziemny

SPRZĘT
• piłki 75% wolniejsze, 

• 50% wolniejsze,

• 25% wolniejsze od oryginalnych;



Innowacja Mini tenis ziemny

SPRZĘT
• rakiety amatorskie rozmiar juniorski i kilka sztuk większych;



Innowacja Mini tenis ziemny
SPRZĘT
• siatki ze stelażami rozkładane do mini tenisa ziemnego;



Innowacja Mini tenis ziemny
MIEJSCE ĆWICZEŃ
• boisko wielofunkcyjne, sala / salka gimnastyczna;



Innowacja Mini tenis ziemny

WIEK ĆWICZĄCYCH
• od klasy 1 SP - …;



Innowacja Mini tenis ziemny

DOKUMENTACJA
• opis innowacji: cele, wiadomości, umiejętności, zasady innowacji, korzyści płynące z innowacji, oczekiwane efekty i 

ewaluacja;

• uchwała rady pedagogicznej;

• oświadczenie dyrektora;

• zgoda autora na prowadzenie innowacji;

• zgoda nauczyciela na udział w innowacji;



Oferta doradcy metodycznego / 
analiza potrzeb

• Podsumowujące spotkanie sieci nauczycieli WF: 27.05.2021 18:00 – 19:30 (MS Teams);
• Lekcja otwarta online (Lekkoatletyka – nauka startu wysokiego i niskiego kl. V) 8.06.2021 12:30 wtorek
(MS Teams);
(aby zapisać się na lekcję otwartą należy wysłać email na adres: d.domagala@mcdn.edu.pl w tytule
wiadomości wpisać Lekcja otwarta. W treści wpisać proszę o link do spotkania);

• Warsztaty Pomysł na ciekawą lekcję / zajęcia dodatkowe - gry i zabawy oswajające i nauczające gry w mini

tenis ziemny na małej sali gimnastycznej z grupą dzieci. 18.06.2021r. 14:15– 15:45 piątek;

• Dyżur doradcy metodycznego: czwartki 14:15 – 15:45 (SP Ratułów, e-mail, kom., MS Teams);

• Konsultacje indywidualne lub grupowe – terminy do uzgodnienia (SP Ratułów, e-mail, kom., MS Teams);

• Doradca a awans nauczyciela: obserwacje lekcji i ich omawianie - terminy do uzgodnienia indywidualnie.



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ  

nauczyciel – doradca metodyczny ds. wychowania fizycznego 
powiaty: nowotarski, tatrzański, limanowski, suski, 

email: d.domagala@mcdn.edu.pl

kom. 609 081 406

Daniel Domagała 



Panel dyskusyjny



https://samequizy.pl/ciekawe-zapoznanie-sie/
https://mcdn.edu.pl/aktualnosci/
https://aktywnawarszawa.waw.pl/pl/osrodki-sportowe/inflancka/harmonogram
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