1.

Nazwa przedmiotu

2.

Nazwa jednostki
prowadzącej przedmiot

3.
4.

Nazwa kierunku
Język przedmiotu

5.

9.

Grupa treści kształcenia,
w ramach której przedmiot jest
realizowany
Rok studiów, semestr
Imię i nazwisko osoby (osób)
prowadzącej przedmiot
Imię i nazwisko osoby (osób)
egzaminującej bądź
udzielającej zaliczenia w
przypadku, gdy nie jest nim
osoba prowadząca dany
przedmiot
Formuła przedmiotu

10.

Wymagania wstępne

Odpowiedni poziom sprawności oraz umiejętności z dyscyplin będących
w programach nauczania szkół średnich

11.

Liczba godzin zajęć
dydaktycznych
Liczba punktów ECTS
przypisana przedmiotowi

Studia stacjonarne
Ćwiczenia – 60 godz.

13.

Założenia i cele przedmiotu

14.
15.

Metody dydaktyczne
Forma i warunki zaliczenia
przedmiotu.

16.

Treści merytoryczne
przedmiotu oraz sposób ich
realizacji

17.

Wykaz literatury podstawowej i
uzupełniającej, obowiązującej
do zaliczenia danego
przedmiotu Przygotowanie,
omówienie i pokaz ćwiczeń z
uwzględnieniem możliwości i
potrzeb osób ćwiczących

Opanowanie przez studentów umiejętności w wybranych formach
aktywności ruchowej a także, poznanie ćwiczeń kształtujących
podstawowe zdolności motoryczne oraz podnoszące ogólną sprawność i
wydolność organizmu.
.Metoda pokazu.
Obecność na zajęciach,
Przygotowanie i przeprowadzenie ćwiczeń z wybranych form
aktywności fizycznej,
Zaliczenie praktyczne poznanych umiejętności
Ćwiczenia z wykorzystaniem technik sportowych w grach zespołowych
(piłka siatkowa, piłka ręczna, piłka koszykowa, piłka nożna).
Opanowanie techniki sportowej w dyscyplinach indywidualnych
(gimnastyka sportowa, lekkoatletyka, pływanie). Gry i zabawy ruchowe,
jako środek kształtowania wybranych zdolności motorycznych. Metody i
formy kontroli poziomu opanowania czynności ruchowych oraz
sprawności fizycznej. Zasady bezpieczeństwa podczas zajęć sportowych
na Sali gimnastycznej oraz pływalni.
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12.

Wychowanie fizyczne
Wydział Fizjoterapii
Katedra Metod Specjalnych Fizjoterapii i Sportu Osób
Niepełnosprawnych
Zakład Sportu Osób Niepełnosprawnych
Fizjoterapia
Polski
Przedmiot może być realizowany w ramach następujących grup:
− grupa treści kształcenia ogólnego
Rok I, semestr 1, 2, studia pierwszego stopnia
Dr Ryszard Plinta
Mgr Michał Morys

Ćwiczenia praktyczne
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