
 

 

POMYSŁ DOBREJ PRAKTYKI 

autor/ szkoła / miejscowośd 
Wpisz swoje imię i nazwisko oraz nazwę i nr szkoły (lub zespołu szkół), 
miejscowośd  

tytuł dobrej praktyki 

lead 

Napisz krótkie wprowadzenie do dobrej praktyki (1-2 zdania) 

Joanna Nadolnik,  Szkoła Podstawowa  nr 2 im. S. 
Konarskiego w Tarnowie 

Podstawowe manewry w ruchu drogowym. 

Pokazanie uczniom,  jak w atrakcyjny  sposób można 
uczyd przepisów ruchu drogowego na zajęciach 
technicznych. 

przedmiot/ poziom nauczania (ew. klasa)                                 
Podaj przedmiot i poziom nauczania, na którym została 
przeprowadzona dobra praktyka, oraz ew. klasę  

Zajęcia techniczne  

Klasa IV 

cele 

Sformułuj cele dobrej praktyki w języku zrozumiałym dla ucznia: Czego 
uczniowie się nauczą? Odwołaj się do podstawy programowej 
(wymagania szczegółowe) 

 

Uczniowie: 

- rozróżnicie i  nazwiecie podstawowe manewry  
w ruchu drogowym 

- poznacie podstawowe definicje manewrów 

- poznacie  zasady bezpiecznego ich wykonania. 

pomoce dydaktyczne 

Jakie pomoce i narzędzia TIK są potrzebne do przeprowadzenia dobrej 
praktyki (programy, aplikacje, strony WWW itp.) 

 

- laptop nauczyciela 

- projektor multimedialny 

- tablica interaktywna 

- prezentacja multimedialna Podstawowe manewry  

w ruchu drogowym [przygotowana przez nauczyciela 
prowadzącego lekcję]. 

krótki opis pomysłu  

Przedstaw zwięźle swój pomysł tak, aby inni nauczyciele i nauczycielki mogli go wykorzystad w swojej pracy 

Zastosowana prezentacja multimedialna służy wizualizacji kolejno omawianych przykładów manewrów.  Lekcja jest dzięki 
temu czytelniejsza i ciekawsza dla uczniów.  

efekty pracy  
Czego uczniowie się nauczyli? Co się sprawdziło? Dlaczego warto w tym przypadku zastosowad TIK? 

Uczeo: 

- wymienia podstawowe manewry w ruchu drogowym 

- zna definicje manewrów i potrafi je rozróżnid 

- wie,  jak prawidłowo i bezpiecznie wykonad  wymienione manewry. 

Przy zastosowaniu TIK podczas lekcji zwiększyła się aktywnośd uczniów, chętniej uczestniczyli w dwiczeniach niż podczas 
pracy z podręcznikiem. 

uwagi 
Jakie działania planujesz w przyszłości? Czy zamierzasz zmienid lub rozwinąd swój pomysł? Przed czym chcesz przestrzec naśladowców 



 

 

dobrej praktyki? 

załączniki 
Materiały przygotowane przez nauczyciela (np. karty pracy, krzyżówki, quizy) oraz strona WWW, na której znajduje się dobra praktyka 
(prace uczniów stworzone w jej ramach) 

www.konarski.wiara.pl  zakładka Cyfrowa Szkoła  

 

http://www.konarski.wiara.pl/

