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Moduł / przedmiot: W5

Przedmioty do swobodnego wyboru –
Nordic Walking
Moduł / przedmiot: JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA
Liczba godzin w
semestrze
Studia stacjonarne
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polski
ćwiczenia
FORMA ZALICZENIA:

C1. Zapoznanie studenta podstawami techniki Nordic Walking, terminologią oraz
podstawami założeń konstruowania całorocznego planu treningowego
C2 Zapoznanie z mechanizmami działania oraz skutkami ubocznymi form
aktywności ruchowej realizowanych podczas zajęć Nordic Walking
EFEKTY KSZTAŁCENIA
SPOSOBY
WERYFIKACJI
EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA
Wiedza:
Wiedza:
CELE
PRZEDMIOTU

Umiejętności:
K U24

Umiejętności:
obserwacja studenta podczas zajęć

Posiada podstawowe umiejętności z zakresu wybranych form
aktywności fizycznej, rekreacji i sportu

Kompetencje społeczne:
K K11
Dba o stan własnego zdrowia, cechuje się zachowaniami
prozdrowotnymi niezbędnymi do wykonywania pracy w zawodzie
fizjoterapeuty

Kompetencje społeczne:
przygotowanie programu Nordic
Walking dla osób starszych

NAKŁAD PRACY STUDENTA
(w godzinach dydaktycznych 1h dyd.=45 minut)**
Studia stacjonarne
udział w wykładach udział w ćwiczeniach - 13
udział w ćwiczeniach klinicznych

Studia niestacjonarne
udział w wykładach udział w ćwiczeniach –13
udział w ćwiczeniach klinicznych

przygotowanie do ćwiczeń/ćwiczeń klinicznych - przygotowanie do ćwiczeń/ćwiczeń klinicznych
przygotowanie do egzaminu przygotowanie do egzaminu realizacja zadań projektowych
realizacja zadań projektowych
e-learning
e-learning
egzamin/zaliczenie egzamin/zaliczenie inne (określ jakie)
inne (określ jakie)
RAZEM:
RAZEM:
WW1 - brak
WARUNKI
WSTĘPNE
TREŚCI PROGRAMOWE
nr

TREŚĆ ZAJĘĆ

ĆW1

liczba godzin
ST BK NST BK
2
2

Poznanie historii i teorii na temat Nordic Walking. Omówienie
technik oraz metodyki nauczania Nordic Walking. Zasady
bezpieczeństwa i pierwsza pomoc na zajęciach Nordic Walking
ĆW2 Nauka kroku podstawowego stosowanego w Nordic Walking.
2
2
Nauka kroku klasycznego stosowanego w Nordic Walking
ĆW3 Nauka prowadzania rozgrzewki Nordic Walking – różne warianty
2
2
miejsca i terenu do prowadzenia zajęć Nordic Walking
ĆW4 Dobór intensywności i czasu zajęć dla grupy w zależności od
2
2
zaawansowania. Dobór technik pokonywania naturalnych
przeszkód terenowych – podejście pod górę, zejście z góry,
chodzenie po schodach itp
ĆW5 Wykorzystanie pulsometra i nawigacji gps w zajęciach Nordic
2
2
Walking. Zajęcia Nordic Walking w terenie płaskim dla masterów
ĆW6 Zajęcia Nordic Walking w terenie płaskim dla
2
2
średniozaawansowanych i zaawansowanych
ĆW7 Podsumowanie przedmiotu
1
1
BK udział w rajdzie Nordic Walking lub przygotowanie programu
13
13
aktywności prozdrowotnej dla osób starszych
PODSUMOWANIE
13
13
13
13
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LITERATURA
brak
UZUPEŁNIAJĄCA

METODY
NAUCZANIA

Pokaz, ćwiczenia przedmiotowe, metoda analityczna, syntetyczna,
kompleksowa

POMOCE

- urządzenie GPS

NAUKOWE
PROJEKT (o ile jest
realizowany w
ramach modułu
zajęć)
FORMA
ZALICZENIA

WARUNKI
ZALICZENIA

- kijki

zaliczenie techniki NW na ocenę:
3 – demonstracja podstawowej techniki NW z zachowaniem podstawowych
wymagań odnośnie koordynacji w trakcie marszu
3.5 – demonstracja podstawowej techniki NW z zachowaniem podstawowych
wymagań odnośnie koordynacji w trakcie marszu, zaakcentowanie poprawnej
pracy ramion
4.0 - demonstracja podstawowej techniki NW z zachowaniem podstawowych
wymagań odnośnie koordynacji w trakcie marszu, zaakcentowanie poprawnej
pracy ramion i rak na kiju
4.5 – demonstracja pełnej techniki ruchu z dopuszczalnymi małymi błędami nie
rzutującymi na harmonię poruszania się
5.0 – demonstracja pełnej techniki ruchu z zachowaniem wszystkich istotnych
elementów - praca ramion, rąk, nóg, posługiwanie się kijami
ĆW 1-6 demonstracja poprawnej techniki/obserwacja studenta podczas zajęć
BK - udział w rajdzie Nordic Walking lub przygotowanie programu
aktywności prozdrowotnej dla osób starszych
ODNIESIENIE DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
obszar
treści programowe
cel przedmiotu
sposób
kształcenia
oceny
M1_U11
CW 1-6
C1/C2
Z
M1_K09
CW 1-6
C1/C2
Z

kod efektu
kształcenia
K K11
K U24
T - test
P – ocena programu usprawniania, praca pisemna
O – odpowiedź ustna lub kolokwium
U – sprawdzian umiejętności praktycznych
W – wolontariat, udział lub uczestnictwo w zajęciach dla osób niepełnosprawnych
Z – zeszyt obserwacji studenta

