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PROGRAM „AKADEMIA MAŁYCH ZDOBYWCÓW”

Turysty – Rowerzysty �

Gimnastyka �

Łyżwiarza – Narciarza – Saneczkarza �

Tancerza �

Piłkarza �

Lekkoatlety �

Nauczyciele w okresie roku szkolnego przeprowadzają pozalekcyjne zajęcia sportowe wg zapropono- �
wanego toku, kończąc każdy blok sprawdzianem dla dzieci umożliwiającym zbadanie umiejętności, jakie 
nabyły podczas zajęć. Zdobycie danej sprawności zakończone jest minitestem sprawnościowym i wrę-
czeniem wklejki do legitymacji. Po uzyskaniu 6 sprawności dziecko na koniec roku otrzymuje tytuł i spe-
cjalną wklejkę „Małego Zdobywcy”.
Uczniowie, po opanowaniu określonych sprawności i umiejętności ruchowych, otrzymują odpowiedni  �
znaczek, który wlepiają do swojej legitymacji. Legitymacje i znaczki dla wszystkich uczniów dostarczy 
koordynator programu. 
Uczeń po zdobyciu kompletu sprawności otrzymuje tytuł Małego Zdobywcy.  �
Program „Akademia Małych Zdobywców” pomaga nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej i współpra- �
cującym z nimi nauczycielom wychowania fizycznego w:

uzupełnieniu zajęć wychowania fizycznego,• 
monitorowaniu stanu zdrowia, rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej uczniów szkół podstawo-• 
wych,
zintegrowaniu zajęć ruchowych z innymi zadaniami edukacyjnymi.• 

Szkoły, nauczyciele i dzieci z klas, którzy wyrazili akces udziału w programie dzięki wsparciu finansowemu  �
samorządu województwa podkarpackiego i samorządów gminnych, otrzymają:

komplet materiałów dla nauczycieli, legitymacje, wlepki dla wszystkich dzieci;• 
możliwość udziału w konferencjach szkoleniowych i praktycznych warsztatów dla realizatorów progra-• 
mu;
możliwość korzystania z platformy internetowej;• 
możliwość zatrudnienia na 1 godzinę tygodniowo nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub wycho-• 
wania fizycznego, który prowadził będzie zajęcia pozalekcyjne z dziećmi;
komplet sprzętu sportowego dostosowany do wieku dzieci dla szkół przystępujących do programu.• 

Program „Akademia Małych Zdobywców” rozpoczną 1 września 2021 roku klasy III szkół podstawowych,  �
które wyrażą chęć jego realizacji. 

ORgANiZAtOR PARtNERZy PAtRONAt

MARSZAłEK 
WOJEWóDZtWA 

PODKARPAcKiEgO

ideą programu jest zdobywanie przez uczniów określonych sprawności w 6 kategoriach:
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Młodszy wiek szkolny (zwany późnym dzieciń-
stwem) to okres trwający od 7. do 10.–12. roku ży-
cia. Rozpoczyna się przekroczeniem przez dziecko 
progu szkoły, co jest dla niego bardzo ważnym eta-
pem w życiu, pewnego rodzaju przełomem. W życiu 
dziecka przekraczającego próg szkoły zachodzą za-
sadnicze zmiany; musi przeobrazić świat swoich do-
tychczasowych przyzwyczajeń i wyobrażeń w świat 
zadań i obowiązków. Szkoła wymaga od dziecka 
nabycia nowych umiejętności poznawczych, ko-
munikacyjnych, ruchowych, czy związanych z emo-
cjonalną samokontrolą. Młodszy wiek szkolny to 
czas opanowywania czytania i pisania oraz liczenia. 
Dziecko zaczyna dokonywać operacji konkretnych, 
zaczyna rozumieć wzajemne relacje zachodzące 
między całością a częścią, wytwarzają się u niego 
pojęcia stałości liczby, długości, masy i objętości, 
czasu i prędkości1.  Młodszy wiek szkolny odznacza 
się przewagą wewnętrznego rozrastania się i doj-
rzewania organizmu nad powiększaniem się wy-
sokości ciała. Przyrost wysokości i masy ciała w tym 
wieku jest powolny i równomierny. Jednakże na 
początku tego okresu, między 6. a 8. rokiem życia, 
zachodzi zjawisko wczesnego, pośredniego skoku 
wzrostowego, zwanego też skokiem „szkolnym”.  
Rozwój mięśni w tym wieku ma tendencję do krańco-
wo szybkiego przebiegu; zmienia się nie tylko skład 
mięśni, stają się one też mocniej powiązane z kość-
mi. Mimo tych pozytywnych zmian, mięśnie pozo-
stają niedojrzałe pod względem pełnionej funkcji, 
co znajduje odzwierciedlenie w częstej u dzieci 
niezdarności i nieudolności ruchowej,  w nierów-
nych zmianach tempa ruchów, w niezdolności  do 
siedzenia w jednej i tej samej pozycji przez dłuższy 
czas i dużej męczliwości. Rozwijające się mięśnie są 
też bardziej podatne na uszkodzenia pojawiające 
się wskutek nadmiernego przeciążenia.

1  B. Harwas-Napierała, J. trempała, Psychologia rozwoju 
człowieka, tom III, PWN, Warszawa 2002.         

Włókna mięśni szkieletowych grubieją, a ich 
działanie staje się sprawne i odporne. Wzrasta 
także sprawność narządów wewnętrznych – ser-
ca, płuc, układu trawiennego, zostaje prawie 
zakończony rozrost mózgu (masa). Dzięki temu 
układ nerwowy nabiera cech równowagi, maleje 
w związku z tym niepokój ruchowy dziecka i wzra-
sta koordynacja psychoruchowa.

W początkowym okresie młodszego wieku 
szkolnego nadal zauważalna jest duża nadpobu-
dliwość nerwowa. Pod koniec tego okresu mięśnie 
osiągają bardzo wysoką sprawność ruchową.

Zmieniają się także potrzeby dziecka związane 
z odżywianiem, posiłki nie muszą być już serwo-
wane tak często i punktualnie jak dotychczas, za to 
o wiele ważniejsza staje się wartość energetyczna 
spożywanych pokarmów, gdyż dzieci potrzebują 
białek i witamin.

Układ oddechowy także ulega zmianom. Cię-
żar płuc wzrasta prawie dziesięciokrotnie przed 
zakończeniem okresu średniego dzieciństwa. 
Tempo oddechu obniża się. W miarę jak układ 
oddechowy pracuje coraz bardziej ekonomicznie 
i ujawnia większą elastyczność, oddychanie staje 
się wolniejsze i głębsze. 

Układ krążenia rozwija się w powolnym tempie. 
Serce jest teraz mniejsze w stosunku do rozmia-
rów ciała, stale rośnie. Częstość akcji serca stop-
niowo się obniża, a ciśnienie krwi podnosi. 

Mózg w okresie średniego dzieciństwa zbliża się 
do swej dojrzałej wielkości i masy. Wzrostowi roz-
miaru i ciężaru towarzyszy wzrost obwodu głowy.

Dzieci w tym okresie rozwijają się w różnym tempie. 
Zależne to jest od indywidualnej zmienności. Źródłem 
tej zmienności są czynniki dziedziczne oraz środowisko-
we. Prawidłowy rozwój fizyczny dziecka zależy od wielu 
czynników. Główne z nich to: wrodzone możliwości roz-
rostu, stan morfologiczny i czynnościowy wszystkich na-
rządów uczestniczących w przemianie materii, wpływy 

prof. dr hab. Andrzej Rokita, 
AWF Wrocław

ZNACZENIE ZAJęć RUCHOWYCH W EDUKACJI  
WCZESNOSZKOLNEJ DLA ROZWOJU CZŁOWIEKA

CZęść I 
ZNACZENIE AKtYWNOśCI 
FIZYCZNEJ W żYCIU CZŁOWIEKA
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środowiskowe, racjonalne odżywianie, psychiczne sa-
mopoczucie dziecka oraz stan zdrowia. W okresie tym 
dzieci chorują zdecydowanie mniej niż w poprzednim; 
związane jest to ze wzmocnieniem się układu krwiono-
śnego, oddechowego i limfatycznego.

Rozwój fizyczny człowieka nierozłącznie jest zwią-
zany ze sprawnością ruchową i sprawnością fizyczną, 
które są przejawami motoryczności. Uwarunkowania 
rozwoju motorycznego człowieka możemy podzielić 
na: genetyczne, środowiskowe i morfologiczne2.

Należy pamiętać, że ulubioną formą spędzania czasu 
wolnego przez dziecko jest zabawa, a przecież dziecko, 
przekraczając próg szkolny, nie przestaje nim być.

Młodszy wiek szkolny to czas, kiedy dzieci osiągają 
najlepsze efekty w uczeniu się motorycznym3. Znaczą-
cym osiągnięciem dziecka we wczesnym wieku szkol-
nym jest koordynacja i precyzja motoryki; umożliwiają 
one nie tylko pisanie, ale też grę na instrumentach, 
rysowanie, wycinanie. 

Koordynacja oko–ręka, oko–noga, ogólna koordy-
nacja wzrokowo-ruchowa doskonalą się w wieku 9–10 
lat. Z badań wynika, iż w pierwszym okresie młodsze-
go wieku szkolnego największą dynamiką rozwoju 
charakteryzują się zwinność, szybkość biegowa i siła 
dynamiczna4.

Aktywność fizyczna w tym okresie ma bardzo duże 
znaczenie z medycznego, biologicznego czy psycho-
logicznego punktu widzenia. W perspektywie daje 
ona pozytywne i długoterminowe skutki.

Dziś wiemy, że w wyniku regularnej aktywności fi-
zycznej nasz organizm przechodzi morfologiczne 
i funkcjonalne zmiany, które mogą zapobiegać lub 
opóźniać występowanie pewnych schorzeń.

Roli aktywności fizycznej nie można sprowadzać tyl-
ko do zaspokajania potrzeb biologicznych, nie można 
jej łączyć jedynie z koniecznością zachowania i po-
mnażania zdrowia. „Istota działania ruchowego głę-
boko wnika w sferę psychiczną i społeczną”5, sprzyja 
kształtowaniu postaw, wzbogaca sferę wewnętrznych 
przeżyć jednostki oraz stwarza warunki do psychiczne-
go odprężenia.

Aktywność ruchowa oddziałuje nie tylko na sferę 
fizyczną dziecka, ale również na samoocenę, umiejęt-
ności współpracy w grupie, integrację, przestrzeganie 
zasad oraz radzenie sobie w rozwiązywaniu proble-
mów dnia codziennego6. Jeśli przyjmiemy, że długość 
i jakość życia zależy od stylu życia, a jednym z jego 
podstawowych komponentów7,  jest aktywność fizycz-
na, to nie powinno to zostawiać żadnych wątpliwości 

2 J. Raczek, Antropomotoryka. Teoria motoryczności człowie-
ka w zarysie, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010. 

3 J. Raczek, ibidem. 2010.
4 Z. ignasiak, Uwarunkowania w rozwoju cech morfologicz-

nych i motorycznych dzieci w młodszym wieku szkolnym w świetle 
zróżnicowania wieku biologicznego, Studia i monografie Akademii 
Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, zeszyt 19, Wrocław 1988.

5 W. Osiński, Zarys teorii wychowania fizycznego, PWN, War-
szawa–Poznań 1996.

6 c. Borrego, c. Silva, M. Matos,  „Sport Influence in School 
Children’s Violence”, Trabalho apresentado em 10th World Con-
gress of Sport Psychology, In Proceedings 10th World Congress 
of Sport Psychology, Skyathos 2001.

7 Z. cendrowski, Będę żył 107 lat (zdrowie społeczne), Agen-
cja Promo-Lider, Warszawa 1996.

co do jej znaczenia. Obniżona aktywność fizyczna, jest 
jednym z „[…] podstawowych czynników zagrożenia 
zdrowia – nie tylko fizycznego, ale także psychicznego 
i społecznego”8.

Niestety, dzisiejszy styl życia sprzyja redukowaniu 
aktywności fizycznej do minimum, często staje się ona 
nieistotna, czasem nawet przypadkowa. Większość 
dorosłych prowadzi siedzący tryb życia. Dzieci na ak-
tywność fizyczną poświęcają mniej niż 30 minut dzien-
nie. Ten trend bywa określany mianem „społecznego 
fenomenu”, który obserwowany jest na całym świecie, 
przy czym słowo „fenomen” nabiera tu bardzo nega-
tywnego znaczenia. Dzieci w wieku 5–17 lat powinny 
aktywnie spędzać czas przynajmniej przez 60 minut 
dziennie9. 

Fairclough, Stratton potwierdzili, że regularna aktyw-
ność fizyczna dzieci zapobiega chorobom, a w szcze-
gólności chorobom serca, które występują w starszym 
wieku. Szczególnie aktywność o wysokiej intensywno-
ści podejmowana na dworze10.

Zdrowie psychiczne i fizyczne w wieku dorosłym 
ma swoje korzenie w dzieciństwie, w którym dziecko 
nabierało nawyków podejmowania aktywności fi-
zycznej11. Jeśli dziecko od najmłodszych lat nie mia-
ło  doświadczeń związanych z aktywnością, to mało 
prawdopodobne jest, że w starszym wieku będzie ją 
podejmowało.

Jednym z ważniejszych zadań na etapie kształ-
cenia wczesnoszkolnego jest kształtowanie i rozwi-
janie wszechstronnej sprawności fizycznej. Dzieci 
mają naturalną chęć fizycznego „wyżycia się” i „gło-
du ruchu”. Wzrost aktywności ruchowej jest związany 
ze  zwiększonymi fizycznymi możliwościami dziecka 
i ogólną tendencją do poznawania i doświadcza-
nia12. Dzieci w tym wieku opanowały już podstawowe 
formy ruchu, takie jak: chód, bieg, skok, rzut, łączą 
bieg ze skokiem, chwyt z rzutem, bieg z kopnięciem 
lub rzutem. Pojawiają się sprzyjające warunki do 
kształcenia zdolności motorycznych (wytrzymałości 
ogólnej i koordynacji) oraz koordynacji ruchowej, 
która w dużym stopniu zależy od odpowiedniego 
stymulowania niż dziedziczenia. Jest to związane 
z niewielką masą ciała w stosunku do wydolności or-
ganizmu dziecka13. Jednocześnie zachodzą zmiany 
w funkcjonowaniu układu nerwowego, które przeja-

8 W. Osiński,  Antropomotoryka, AWF, Poznań 2000.
9  V.P. Lopes, L.P. Rodrigez, J.A. Maia, R.M. Malina, Motor co-

ordination as predictor of physical activity in childhood, „Scandi-
navian Journal of Medicine & Science in Sports” 2010 Volume 
21, Issue 5, pp. 663–669.

10 S. Fairclough, g. Stratton, Physical education makes you fit 
and healthy’. Physical education’s contribution to young people’s 
physical activity levels, Health Education Research 2004, Volume 
20, Issue 1, pp. 14–23.

11 L. Laakso, H. Nupponen, R. telama, N. Arvisto, N. Naul, R. 
Pieron, A. Rychtecky, Determinants of leisure time physical ac-
tivity among youth in some European Countries [w:] J. Avela, P. 
Komi, J. Komulainen, Proccedings of the 5th Annual Congress of 
the European College of Sport Science 2000 p. 66.

12 A. Nitecka-Walerych, Kultura fizyczna i zdrowie w kształ-
ceniu zintegrowanym, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 
Gdańsk 2007.

13 J. Szopa, About the motority structure – an attempt to the 
system approach, „Journal of Human Kinetics” 1999. W. Osiński, 
2000, M. Bronikowski 2007.
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wiają się równowagą procesów pobudzania i hamo-
wania. Efektem tej zmiany jest większa koncentracja  
uwagi, ruchy są bardziej oszczędne, nakierowane 
na cel, zanikają przyruchy14. 

Dzięki wprowadzonej reformie edukacji (1999)  
nauczyciel kształcenia wczesnoszkolnego może 
jednocześnie rozwijać sferę motoryczną i intelek-
tualną, możliwe jest też łączenie wiedzy czerpanej 
z różnych dyscyplin15. 

Najciekawszą formą aktywności, która najbardziej 
odpowiada potrzebom dziecka i wynika z jego wła-
ściwości rozwojowych, jest zabawa ruchowa. Jest 
to forma ruchu oparta na motoryce człowieka, na 
prostych ruchach lokomocyjnych. Dzieci zdobywa-
ją w zabawie poglądową naukę o świecie i o życiu 
człowieka, poznają stosunki panujące między ludź-
mi danego środowiska, kształtują własne postawy 
moralne oraz doskonalą własne normy zachowania 
wobec rówieśników. Zabawa zaspokaja potrzebę 
działania, a działaniom tym towarzyszy przyjemność 
funkcjonalna, związana z zaspokojeniem potrzeb 
biologicznych oraz emocjonalnych polegających 

14 J. Szopa, About the motority structure – an attempt to the 
system approach, „Journal of Human Kinetics” 1999. 

15 M. Żytko, Kształcenie zintegrowane, Problemy teorii i prak-
tyki, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2002.

na odbieraniu wrażeń i radości z odtwarzania i prze-
kształcania rzeczywistości. Dzięki zabawie dzieci 
mogą nie tylko zaspokajać potrzeby hedonistyczne, 
ale także uczyć się. 

Przeprowadzone badania z udziałem 500 kanadyj-
skich dzieci wykazały, że uczniowie, którzy każdego 
dnia mieli dodatkową godzinę na lekcje gimnastyki, 
uzyskiwali lepsze wyniki na egzaminach niż ucznio-
wie mniej aktywni ruchowo16. Czas przeznaczony na 
sport nie tylko poprawia rozwój motoryczny mło-
dzieży, ale także korzystnie wpływa na rezultaty osią-
gnięć szkolnych17 .

Biorąc pod uwagę rozważania na temat znaczenia 
zajęć ruchowych w edukacji wczesnoszkolnej dla 
rozwoju człowieka, widzimy, że jest ono ogromne. 
Wobec powyższego zasadnym i wciąż aktualnym po-
zostaje pytanie: Kto powinien prowadzić zajęcia ru-
chowe w kl. I–III? Nauczyciel edukacji wczesnoszkol-
nej czy być może nauczyciel wychowania fizycznego. 
Autor jest przekonany, że najlepszym rozwiązaniem 
byłoby, gdyby oboje (razem) mogli prowadzić zaję-
cia ruchowe z dziećmi. 

16 Olsen, 1994 za Hannaford, 1995.
17 M. Jurgielewicz-Urniaż, Rozwój fizyczny i motoryczny 

a wyniki w nauce uczniów sportowców na tle rówieśników szkół 
gimnazjalnych w województwie warmińsko-mazurskim, Rocznik 
Naukowy AWFiS w Gdańsku 2008, Tom XVIII, s. 23–42.
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dr Adam Przybysz
Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie

DLACZEGO WARtO UPRAWIAć AKtYWNOść FIZYCZNĄ?

Drodzy Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 
– prowadzący zajęcia w ramach szkolnego wycho-
wania fizycznego, bowiem to przede wszystkim 
z myślą o Was został wydany ten metodyczny po-
radnik, ale także ci wszyscy, którzy w jakikolwiek 
sposób przyczyniacie się do upowszechniania 
szkolnej kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży. 
Chyba nikogo nie trzeba przekonywać do tego, że 
wśród wielu czynników, które mają istotne znacze-
nie w zachowaniu dobrego zdrowia przez wszyst-
kie lata życia człowieka, nadal pierwszeństwo 
trzeba przypisać codziennej aktywności fizycznej 
i odpowiedniej diecie. Wystarczy przypomnieć 
(i trzeba to czynić systematycznie), że aktywność 
fizyczna wynika z wrodzonych potrzeb biologicz-
nych człowieka i stanowi nieodłączny element 
życia każdego z nas. Przecież dla prawidłowego 
rozwoju każdy żywy organizm potrzebuje odpo-
wiedniej ilości ruchu, która m.in. pomaga spalić 
kalorie dostarczone z pożywieniem (tym sam po-
zbyć się nadmiaru tkanki tłuszczowej).

O tym, że od wieków aktywności fizycznej przy-
pisywano istotną rangę nie tylko w wymiarze fi-
zycznym czy cielesnym, ale również psychicznym, 
społecznym, moralnym oraz duchowym, świadczą 
czasy bardzo odległe. Otóż już w starożytności łą-
czono ćwiczenia fizyczne z kształtowaniem takich 
cech, jak odwaga czy dyscyplina. Zamiłowanie do 
ćwiczeń fizycznych zapewniało młodym zdrowie, 
dawało radość życia, zadowolenie i wewnętrzny 
spokój. Wszczepiona od początku postawa ak-
tywności życiowej chroniła od lenistwa i ocięża-
łości, dawała energię i przedsiębiorczość. Grecy 
doskonale rozumieli, że sama sprawność fizyczna 
nie stanowi ideału – musi łączyć się z pięknem 
moralnym. Ideał piękna ze szlachetnością nazwali 
kalokagathia (kalos – piękny; kagathos – dobry). 
Dlatego wpajano młodym ludziom zdrowe zasady 
moralne, przyuczano do postępowania skromne-
go i pełnego umiarkowania. 

Z racji obszerności tematu, nie sposób w tym 
miejscu dokładnie opisać wpływu aktywności fi-
zycznej na organizm człowieka od strony naukowej 
– z punktu fizjologii, biochemii, anatomii czy bio-
mechaniki, zresztą w ciągu ostatnich kilku dekad na 
ten temat napisano setki, jak nie tysiące artykułów, 
a dziś wiele informacji w tym zakresie można rów-
nież znaleźć w Internecie. Jednak dla podkreśla bar-
dzo pożądanego wpływu ruchu na układ krążenio-
wo-oddechowy, zwłaszcza tak ważny narząd, jakim 

„Hartując swój organizm m.in. poprzez bieg czy marszobieg na świeżym powietrzu 
– na własnych nogach uciekamy przed wieloma cywilizacyjnymi chorobami – zawały, 
udary, otyłość, cukrzyca, także i wirusami, również i tym zwanym koronawirusem”. A.P.

jest serce – przytoczę fragment tekstu z artykułu au-
torstwa Zbigniewa Cendrowskiego – przez wiele lat 
prezesa Szkolnego Związku Sportowego w Polsce, 
także wieloletniego przewodniczącego ogólnopol-
skiego pisma dla nauczycieli w zakresie szkolnej kul-
tury fizycznej „Lider”, napisał także książkę pt. „Będę 
żył 107 lat”. Na łamach jednego z ww. czasopisma 
pisał: „TYLKO RUCH WZMACNIA SERCE, które jest 
najbardziej efektywną maszyną świata, najczulszym 
i najprecyzyjniejszym organem. W ciągu 70 lat kur-
czy się dwa i pół miliarda razy i przepompowuje 
około 180 000 ton krwi. Tylko w ciągu jednej doby 
serce kurczy się około 100.000 razy i przepompo-
wuje około 7 ton krwi. Energia, jaką serce wyzwala 
w ciągu życia człowieka, zdolna byłaby wyrzucić go 
na księżyc”. Oczywiście do pozytywnych skutków 
aktywności fizycznej związanych z układem krążenia 
zaliczyć należy także zmniejszenie poziomu trójgli-
cerydów i cholesterolu w surowicy, poziomu cukru 
we krwi, odtłuszczenie ciała, zmniejszenie ciśnienia 
tętniczego krwi, obniżenie napięć związanych ze 
stresem psychicznym. Aktywność fizyczna to także 
środek to tego, aby ograniczyć czy też wyelimino-
wać niekorzystny wpływ innych zagrożeń cywiliza-
cyjnych; otyłości, nadciśnienia, palenia papierosów, 
cukrzycy.

Wydawać by się mogło, że wobec tak wielu ko-
rzyści, jakie ma w sobie aktywność fizyczna, nie po-
winno być problemu z jej uprawianiem. A jednak 
trzeba powiedzieć szczerze i w prawdzie, że dla 
większości osób zdecydowanie łatwiej jest mówić 
o znaczeniu aktywności fizycznej, a dużo trudniej 
jest podjąć w tym kierunku systematyczne działa-
nia, zwłaszcza te w wymiarze praktycznym.

Jako osoba z dwudziestoletnim stażem pracy 
akademickiej, a jednocześnie prawie dwudzie-
stopięcioletnim doświadczeniem praktycznym 
w zawodzie nauczyciela wychowania fizycznego 
w gimnazjum, a obecnie w szkole podstawowej 
– domyślam się, że w sercach wielu osób, zwłasz-
cza tych, które przejawiają zaangażowanie na 
polu upowszechniania aktywności fizycznej wśród 
dzieci i młodzieży – rodzą się pytania następują-
cej treści, jak uchronić współczesnego człowieka, 
zwłaszcza dzieci i młodzież przed ciągle nasilają-
cym się zjawiskiem wspomnianych chorób cywili-
zacyjnych? Jak przeciwstawić się temu trendowi, 
o którym w książce pt. „W kręgu teorii, metodyki 
i praktyki współczesnego wychowania fizycznego” 
(2008) piszą prof. Władysław Pańczyk i dr Krzysz-
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tof Warchoł „… Jeszcze nigdy styl dzieci, nie tyl-
ko w zakresie siedzących postaw ciała, ale także 
w zakresie pasywności fizycznej nie był tak po-
dobny do stylu życia dorosłych, jak obecnie”. Tym 
bardziej, iż zdajemy sobie sprawę z tego, że panu-
jąca od ponad roku pandemia koronawirusa przy-
czyniła się do jeszcze większej recesji w zakresie 
aktywności fizycznej, do jeszcze większych braków 
nawyków ruchowych w rodzinie. W obliczu tych 
niekorzystnych czynników, nie ma najmniejszej 
wątpliwości, że każdego rodzaju zajęcia sportowe 
(w tym także szkolnego wychowania fizycznego) 
stają się niepowtarzalną szansą do kształtowania 
nawyków ruchowych, do podnoszenia sprawno-
ści fizycznej. Dlatego dziś, jak mało kiedy trzeba 
spojrzeć na szkołę, jako niezastąpioną instytucję, 
która powinna stwarzać dzieciom i młodzieży wa-
runki do ćwiczeń fizycznych w ramach obowiąz-
kowych zajęć wychowania fizycznego. Niestety, 
dla wielu uczniów jest to jedyna forma, a zarazem 
szansa na to, by poprzez systematyczny udział 
w zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych i pozasz-
kolnych zadbać o sprawność fizyczną, a przede 
wszystkim o zdrowie swoje i innych.

W tym miejscu można postawić kolejne waż-
ne pytanie, jak pracować, by wszelkiego rodzaju 
podjęte działania były efektywne i skuteczne, by 
przede wszystkim uczniowie chcieli nie okazjo-
nalnie, ale systematycznie ćwiczyć, by aktywność 
fizyczna stała się częścią ich życia, teraz, a na nade 
wszystko – patrząc perspektywicznie w kolejnych 
latach, aż do późnej starości? Świadomy tego, że 
nie ma jednoznacznej i gotowej odpowiedzi, jed-
nak, by w większym czy mniejszym stopniu tak się 
stało, trzeba powiedzieć, że ogromną rolę i zada-
nie na tym polu mają do wykonania nauczyciele 
wychowania fizycznego (także i ci uczący w kla-
sach I–III szkoły podstawowej), którzy w swojej 
pracy muszą wznieść się na wyżyny swoich umie-
jętności, muszą chcieć i potrafić kierować roz-
wojem psychofizycznym i społecznym ucznia, by 
w jednakowym stopniu sprostać zadaniom kształ-
cenia i wychowania fizycznego, obok zróżnico-
wanego zasobu wiedzy przyrodniczej (fizjologia, 
anatomia, biologia) i humanistycznej (pedagogi-
ka, psychologia, filozofia, socjologia), jak również 
dobrego warsztatu metodycznego (stosowane 
formy, metody, zasady czy zastosowane środki). 
Jest jeszcze jeden bardzo ważny czynnik mają-
cy ogromny wpływ na uzyskanie zaplanowanych 
efektów, także tych biologiczno-zdrowotnych. To 
autorytet nauczyciela, jako wzór do naśladowa-
nia – to nauczyciel mądry, sprawny, a także aktyw-
ny fizycznie. To nade wszystko nauczyciel, który 
poprzez swoją pasję, nie tyle słowa i wyniosłe 
hasła, lecz swoim codziennym postępowaniem, 
naznaczonym czynem i przykładem w sposób 
istotny wpływa na zachowanie innych ludzi, także 
i uczniów, wszak słowa uczą, lecz przykłady po-
ciągają. Na koniec tych motywujących czynników, 
chciałbym poświęcić kilka zdań nauczycielom klas 
I–III szkoły podstawowej, którzy mają także przy-

gotowanie do prowadzenia zajęć z wychowania 
fizycznego na poziomie edukacji wczesnoszkol-
nej. Wiemy, że w ostatnich latach (i trwa to nadal) 
toczyła się ogólnopolska dyskusja, a w niej poja-
wiały się pytania, kto powinien prowadzić lekcje 
wychowania fizycznego w najmłodszych klasach, 
czy Panie, (gdyż one zazwyczaj uczą w klasach 
I–III), czy specjaliści, tj. nauczyciele wychowania 
fizycznego. Oczywiście, jak w każdej dyskusji – 
pojawiały się argumenty za i przeciw. Niech mi 
będzie dane wyrazić swoje zdanie w poruszonej 
kwestii, a czynię to z perspektywy dwóch minio-
nych dekad, w których to miałem przyjemność 
(i nadal mam) prowadzenia zajęć ze studentami 
krośnieńskiej uczelni (wcześniej jako Państwowa 
Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia, obecna 
nazwa Karpacka Państwowa Uczelnia), którzy koń-
czyli kierunek pedagogika, specjalność edukacja 
wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym. 
Otóż śmiem twierdzić, iż łącznie 120 godzin zajęć 
teoretycznych i praktycznych w zakresie naucza-
nia wychowania fizycznego na poziomie przed-
szkola i klas początkowych, to powód tego, by 
mówić, że ci przyszli nauczyciele – otrzymali dobre 
podstawy, by w sposób jak najbardziej pożądany 
i właściwy prowadzić zajęcia z tego przedmiotu. 
Szczególnie, kiedy weźmiemy pod uwagę jeszcze 
taki argument, jak to, że sześcioletnie czy sied-
mioletnie dziecko, które przekracza próg szkolny, 
to często osoba pełna niepokojów, lęków i obaw, 
niejednokrotnie i strachu. Dlatego też osobom 
z przygotowaniem do prowadzenia większości 
zajęć (także i tych z edukacji fizycznej) w klasach 
I–III – z racji kilkugodzinnego przebywania w cią-
gu dnia z daną klasą, zdecydowanie łatwiej oto-
czyć wszystkie dzieci opieką, pomocą i wsparciem 
– również tym w aspekcie, jakim jest rozwój psy-
chofizyczny. Można by rzec na wspomnianym Z. 
Cendrowskim, że „… w tym wieku z dzieckiem, jak 
z jajkiem – bardzo ostrożnie i spokojnie…”

Drodzy Nauczyciele edukacji wczesnoszkol-
nej, niezależnie od stażu pracy. Kiedy przywołuję 
głosem serca wspomnienia z okresu 2014–2015, 
gdy to dzięki współpracy z Podkarpackim Woje-
wódzkim Szkolnym Związkiem w Rzeszowie mia-
łem okazję, a jednocześnie przyjemność prowa-
dzić zajęcia teoretyczne i praktyczne w ramach 
ogólnopolskiego programu „Mały Mistrz” , który 
był skierowany do Was (w dwóch edycjach, we 
wszystkich szkoleniowych zajęciach uczestniczyło 
co najmniej 300 nauczycieli z całego Podkarpa-
cia), a w tych wspomnieniach widzę Wasze, tak 
ogromne zaangażowanie w toku zajęć praktycz-
nych czy też niezliczoną ilość pytań oraz otwartą 
dyskusję nt. szeroko pojętej szkolnej kultury fi-
zycznej w czasie zajęć teoretycznych, to zauwa-
żam i doceniam możliwości i znaczny potencjał, 
które musicie w jeszcze większym stopniu wyko-
rzystać, prowadząc zajęcia z wychowania fizyczne-
go w klasach I–III. 

Okres wczesnoszkolny to dla dziecka czas 
ogromnego postępu w każdym aspekcie rozwo-
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ju, także i tego fizycznego, to czas ogromnego 
zapotrzebowania na aktywność, nazywany „okre-
sem głodu ruchowego”, to czas spontaniczności, 
otwartości na współpracę, to w końcu lata kształ-
towania młodych charakterów poprzez własny 
przykład m.in. prowadzenie zajęć w stroju sporto-
wym – w myśl powiedzenia „… By innych zapalać, 
trzeba samemu płonąć…” czy też „… Poziom kul-
tury fizycznej społeczeństwa w znacznym stopniu 
uzależniony jest od wiedzy, umiejętności i postaw 
tych, którzy społeczeństwo wychowują…”

Oto kolejne sprzyjające czynniki, które należy wy-
korzystać w ramach wszystkich podjętych działań, 
których celem jest kształtowanie pełnej osobowości 
młodego człowieka, a za Władysławem Osmolskim 
możemy jeszcze dodać „Człowieka, mającego zami-
łowanie do ruchu, do wysiłku fizycznego, zdrowego 
i odpornego na wszelkie szkodliwe wpływy środo-
wiska, kochającego ludzi i przyrodę, opanowanego 
i zdyscyplinowanego…” Patrząc na obecną sytuację, 
w której przyszło nam żyć, pracować czy też uczyć się, 
także człowieka odpornego na wszelkiego rodzaju 

wirusy, osoby, który potrafi przezwyciężać trudności 
i umie patrzeć z nadzieją i wiarą w przyszłość. 

Życzę sobie oraz krzewicielom i propagatorom 
zdrowego stylu życia – przez aktywność fizyczną, 
zwłaszcza nauczycielom, by nigdy nie brakło Wam 
sił do pracy z uczniami i w systematycznym zachęca-
niu ich do aktywności fizycznej. Niech w czasie reali-
zowanych przedsięwzięć nie zabraknie także dobrej 
współpracy z szeroko pojętym środowiskiem spo-
łecznym (instytucje oświatowe i opiekuńczo-wycho-
wawcze, jednostki kultury fizycznej, kluby sporto-
we), także właściwych relacji na linii szkoła – rodzice, 
nauczyciele wychowania fizycznego – nauczyciele 
pracujący w klasach I–III. Niech także dyrektorzy 
placówek szkolnych oraz władze samorządowe do-
ceniają i wspierają wszelkie realizowane działania 
mające znamiona aktywności fizycznej, szeroko po-
jętego sportu powszechnego, rekreacji i turystyki. 
Jeśli tak się stanie, z pewnością przyniesie to wiele 
wspólnych korzyści zarówno uczniom, jak i nauczy-
cielom, a także rodzicom, bowiem zdrowie jest war-
tością najcenniejszą.
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Podobnie jak ziarno zawiera w sobie to wszystko, 
co jest mu potrzebne do pełnego rozwoju i wymaga 
tylko odpowiednich warunków, tak i każde niemowlę 
przychodzi na świat z zalążkiem geniuszu oczekują-
cym na pełny rozkwit.

David Lewis1   

Naszym życiem kierują określone kody kulturowe, 
nabywane w toku kształcenia i wychowania (poza-
instytucjonalnego i instytucjonalnego). Dlatego też 
pierwsze trzy lata edukacji szkolnej są w tym względzie 
niezwykle ważnym okresem w życiu człowieka. W tym 
czasie zachodzą u dziecka istotne zmiany rozwojowe 
zarówno pod względem fizycznym, jak i poznawczym, 
społecznym oraz emocjonalnym. Spowodowane są 
one szeregiem procesów związanych ze wzrostem, 
różnicowaniem i dojrzewaniem organizmu, a także 
z pojawieniem się w rozwoju dziecka nowych, odmien-
nych – stymulujących jego rozwój – czynników środo-
wiskowych. O jakości i tempie tych zmian decydują 
oprócz uwarunkowań genetycznych przede wszyst-
kim warunki, w jakich przebiega proces dydaktyczno- 
-wychowawczy. Efekty edukacji w klasach I–III szkoły 

podstawowej, zarówno dodatnie, jak i ujemne, dadzą 
o  obie znać w okresie późniejszym, dlatego też powin-
no stworzyć się dziecku jak najlepsze warunki kształ-
cenia i wychowania. Zapewnić je może między innymi 
odpowiednio przygotowana do pracy z dziećmi kadra 
nauczycieli, którzy potrafią do realizacji wyznaczonych 
zadań i celów wykorzystać w sposób optymalny do-
stępne środki kształcenia i wychowania fizycznego. 
Traktując wychowanie fizyczne jako społeczny proces 
ukierunkowany na kształtowanie kompetencji kultu-

1  D. Lewis, Jak wychowywać zdolne dziecko, PZWL, Warsza-
wa 1988, s. 10.

dr Marek Lewandowski
Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja”, Wrocław

WYKORZYStANIE AKtYWNOśCI RUCHOWEJ 
W KSZtAŁCENIU ZINtEGROWANYM UCZNIA

rowych wychowanka (osobowościowe dyspozycje 
człowieka), musimy zdawać sobie sprawę, że kształt 
oraz efekty owego wychowania w dużym stopniu uza-
leżnione są od kompetencji nauczyciela i jego intencji 
wychowawczych2. Wszelkie braki w przygotowaniu 
nauczyciela kształcenia zintegrowanego mogą nieko-
rzystnie wpływać nie tylko na proces nabywania przez 
dziecko kompetencji poznawczych i motorycznych, 
ale przede wszystkim uniemożliwić mu zrozumienie 
doniosłego znaczenia aktywności ruchowej i zdrowia 
w życiu człowieka3. Konsekwencją takiej sytuacji bę-
dzie błędne interpretowanie celów i zadań szkolnego 
wychowania fizycznego zarówno przez nauczyciela, 
jaki i jego uczniów4. 

Działania dydaktyczno-wychowawcze mogą być 
różnie kreowane, lecz w swojej istocie są sytuacja-
mi aksjologicznymi5. Dlatego też szkolne wycho-
wanie fizyczne powinno być oparte na zdrowych 
fundamentach moralnych i etycznych oraz tak or-
ganizowane, aby umożliwić każdemu uczniowi roz-
poznanie, zrozumienie oraz przyjęcie chronionych 
wartości ludzkich, których akceptacja i realizacja 
gwarantuje przetrwanie ludzkiego gatunku (m.in. 

2  A. Pawłucki, Pedagogika wartości ciała, AWF, Gdańsk 
1996.

3  A. Pawłucki, Nauczyciel wobec wartości zdrowia – studium 
krytyczne, AWF, Gdańsk 1997; M. Lewandowski, H. guła-Kubi-
szewska, Przygotowanie nauczycieli nauczania początkowego 
do realizacji wychowania fizycznego w nowym systemie edukacji, 
[W:] Wychowanie fizyczne w nowym systemie edukacji, R. Musz-
kieta, M. Bronikowski (red.), AWF, Poznań 2000, s. 151–156.

4  M. Lewandowski, Wpływ szkolnego wychowania fizycz-
nego na wiedzę i umiejętności uczniów w zakresie działalności 
zdrowotnej, [W:] i. Murarow (red.), Zdrowie – istota, diagnostyka 
i strategie zdrowotne, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Ra-
dom 2001, s. 424–429.

5  J. czerny, Zarys pedagogiki aksjologicznej, Śląsk, Katowice 
1998.
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wartości witalne, fizyczne i biologiczne)6. Zanim jed-
nak uczeń przyjmie jakąś wartość za swoją, musi ją 
najpierw rozpoznać i rozumieć7. Prawidłowość ta 
dotyczy również ogółu wartości związanych z ciałem 
i jego zdrowiem. Należy więc uznać, że każdy prze-
wodnik ucznia po kulturze ludzkiego ciała w pierw-
szej kolejności powinien zmierzać do kształtowania 
u wychowanka świadomości psychomotorycznej 
oraz odpowiedzialności i troski za swój rozwój (ży-
cie i zdrowie). Nauczyciel, wprowadzając ucznia 
w poszczególne obszary wychowania fizycznego 
(wychowanie zdrowotne, taneczne, rekreacyjne 
i sportowe), powinien pamiętać o przedstawieniu 
uczniowi w czytelny i zrozumiały dla niego sposób 
wpisanych w nie wartości naturalnych i kulturowych 
(rys. 1).

Dobrze realizowane wychowanie fizyczne może 
stymulować rozwój kompetencji kulturowych dziecka 
lepiej niż jakikolwiek inny przedmiot szkolny, stwarza 
bowiem szansę równoczesnego kształtowania sfery 
myślenia, czucia i działania. Z tego powodu aktywność 
ruchowa ucznia nie powinna ograniczać się wyłącz-
nie do zajęć wychowania fizycznego. Ruch powinien 
być szkieletem całej edukacji wczesnoszkolnej, łącząc 
zróżnicowane treści i problemy w jedną zrozumiałą 
dla dziecka całość. Należy pamiętać, że mądre orga-
nizowanie przez nauczyciela aktywności ruchowej wy-
chowanka daje szansę na przyswojenie sobie przez 
ucznia większej liczby różnorodnych umiejętności oraz 
wiadomości niezbędnych mu do zbudowania nie-
skrępowanego zaufania do samego siebie. Sukcesy 
i niepowodzenia w uczeniu się motorycznym pomogą 
również dziecku w odkrywaniu i poznawaniu prawdy 
o sobie, którą przy pomocy wychowawcy może zro-
zumieć i zaakceptować, aby w dalszej kolejności przy 
jego współudziale podjąć pracę nad sobą. Między 
innymi dlatego dziecko powinno uczyć się władania 
i panowania nad swoim ciałem w atmosferze wzajem-
nego szacunku, tolerancji, współpracy i zrozumienia8. 

6  J. Bańka, Etyka prostomyślności a tradycje kultury, Uniwer-
sytet Ślaski, Katowice. 1986.

7  W. Furmanek, Człowiek – człowieczeństwo – wychowanie, 
FOSZE, Rzeszów 1995.

8  M. Lewandowski, H. Guła-Kubiszewska, Rozważania nad 
znaczeniem wychowania fizycznego w nauczaniu zintegrowanym, 
[w:] Zajęcia ruchowe w kształceniu zintegrowanym ,t. Koszczyc, 
M. Lewandowski (red.), AWF, Wrocław, 2000, s. 27–31.

Konieczność dokonywania zmian w sferach poznaw-
czej, emocjonalnej i wolicjonalnej osobowości wycho-
wanka obliguje nauczyciela kształcenia zintegrowa-
nego do uwzględniania w swojej pracy różnych form, 
metod i środków. Atrakcyjność tych działań będzie 
potęgować skuteczność oddziaływań dydaktycznych 
i wychowawczych. Dobrze i ciekawie prowadzone 
zajęcia wychowania fizycznego w klasach młodszych 
powinny stymulować dzieci do zróżnicowanej i wie-
lostronnej aktywności ruchowej, dając wszystkim 
uczniom szeroką gamę możliwości ruchowego dzia-
łania w szkole. Należy więc przyjąć, że zajęcia ruchowe 
szczególnie w klasach początkowych powinny stwa-
rzać dziecku możliwość zbierania różnego rodzaju 
doświadczeń niezbędnych dla jego prawidłowego 
rozwoju.

Aktywne spostrzeganie jest ważnym warunkiem 
sukcesów w działaniu, a w związku z tym za niezbęd-
ne wypada uznać nabywanie przez dziecko pewnych 
umiejętności w tym zakresie. Należy więc dążyć do 
kreowania sytuacji dydaktycznych w taki sposób, aby 
stworzyć dziecku możliwość gromadzenia i przetwa-
rzania różnorodnych doświadczeń zmysłowych. Każdy 
nauczyciel, który potrafi w sposób interesujący łączyć 
różnorodne treści programowe, zawsze będzie potra-
fił zainteresować uczniów uczeniem się. Według Bann- 
müller i Röthinga9 sytuacja dydaktyczna otwarta na 
doświadczenia zmysłowe powstaje w czasie komuni-
kowania się (dialogu) dziecka:

z własnym ciałem (działanie ruchowe),• 
z przestrzenią przy współdziałaniu zmysłów • 
(słuch, wzrok, czucie–dotyk, zapach),
ze środowiskiem materialnym i przyrodniczym • 
(przybory, przyrządy, środowisko naturalne),
z realiami kulturowymi i środowiskiem społecz-• 
nym (normy, wzory, przepisy).

Dzięki aktywności ruchowej dziecko poznaje 
i tworzy siebie oraz własną przestrzeń życiową. Kon-
taktując się ze środowiskiem materialnym, przyrod-
niczym i społecznym, doskonali funkcjonowanie 
poszczególnych narządów i zmysłów oraz swojego 
ciała. Budzi się w nim ciekawość i radość odkrywa-
nia nowych zdolności i możliwości. Poznając regu-

9  Bannmüller E., Röthig P., Abraham A., Grundlagen und 
Perspektiven ästhetischer und rhythmischer Bewegungserzie-
hung, E. Klett Verlag für Wissen und Bildung, Stuttgart 1990. 
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ły i przepisy zabaw i gier, wkracza w świat kultury 
ludzkich zachowań. Uczeń kontaktując się z przybo-
rem – na przykład z piłką – powinien przy współudziale 
nauczyciela odkrywać jej właściwości (np.: wielkość, 
masę, sprężystość), poznawać prawa jej zachowania 
(np.: toczenie, odbijanie, lot), wypróbowywać i ujaw-
niać własne umiejętności oraz zdolności (np.: chwyta-
nie, podawanie, uderzanie, rzucanie itp.) (rys. 2)10. 

W tym ujęciu uczenie się nie może być traktowane 
jedynie jako „przyjmowanie”, gdyż jest również „wy-
twarzaniem”, czyli produktywnym przetwarzaniem 
przez dziecko wrażeń i doświadczeń. Wynika z tego, 
że bogactwo oraz jakość doznań ucznia uzależnione 
będą od form i metod pracy nauczyciela, a także od 

środowiska (społecznego, przyrodniczego i material-
nego), w jakim proces ten będzie przebiegał. Założyć 
więc można, że cele szkolnej aktywności ruchowej 
dziecka powinny być ukierunkowane na działania 
zmierzające do tego, aby zajęcia ruchowe:

10  Opracowano na podstawie: A. Seybold, Zur Didaktik der 
Gymnastik in der Grund- und Hauptschule, Verlag Karl Hofmann, 
Schorndorf 1990, s. 141.

podnosiły jakość życia dziecka – kompensując • 
niedostatek aktywności fizycznej w warunkach 
życiowych dziecka (w środowisku szkolnym i ro-
dzinnym);
uświadamiały dziecku praktyczno-życiowe zna-• 
czenie ruchu – pomagając uczniowi kształtować 
własne środowisko życiowe, czyniąc je przez to 
dostępnym dla doświadczeń ruchowych (uczenie 
się i doskonalenie umiejętności ruchowych);
rozwijały kluczowe kwalifikacje psychomotoryczne • 
dziecka niezbędne mu w innych formach wyraża-
nia się (komunikacji) – umożliwiając uczniowi do-
stęp do różnorodnych doświadczeń i przeżyć oraz 
ich zmysłowe przetwarzanie, np.: w plastyce, mu-

zyce, tańcu, formach teatralnych oraz w mowie;
umożliwiały zdobywanie przez dziecko doświad-• 
czeń socjalnych i kulturowych – wprowadzając 
ucznia w środowisko społeczne – w świat kultury 
zachowań motorycznych człowieka;
dawały możliwość rozpoznania, zrozumienia • 
i przyjęcia przez dziecko wartości życia (ciała) oraz 
innych wartości ogólnoludzkich – aktywizując wy-
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chowanka do odkrywania i poznawania możliwo-
ści swojego ciała oraz sensu pracy na rzecz życia, 
zdrowia i sprawności ciała11.

Traktując wychowanie fizyczne jako społeczny pro-
ces kształtowania kompetencji kulturowych wycho-
wanka z zamiarem przygotowania go do uczestnicze-
nia w działalności zdrowotnej, rekreacyjnej, sportowej 

oraz pielęgnacji ciała ze względów estetyczno-oby-
czajowych i estetyczno-artystycznych12 (rys. 3) należy 
pamiętać, że od nauczyciela tego przedmiotu należy 
wymagać nie tylko biegłości technologiczno-realiza-
cyjnej, ale również dojrzałości aksjologiczno-komuni-
kacyjnej.

Próbując określić całokształt czynników, warunków, 
przyczyn, relacji oraz skutków i sprzężeń zwrotnych 

11  M. Lewandowski, H. guła-Kubiszewska, op. cit., [s. 27–31].
12  A. Pawłucki, Wychowanie jako kulturowa rzeczywistość. Na 

przykładzie wychowania do wartości ciała, AWF, Gdańsk 1992.

występujących pomiędzy edukacją fizyczną a jej kultu-
rowym oraz społecznym otoczeniem, dostrzec można 
skomplikowany krajobraz, pełen różnorakich znaczeń 
i połączeń. W rolę kartografów świata dziecka coraz 
częściej wcielają się media, szerząc różnorakie ideolo-
gie, które nie zawsze są zgodne z przekazem zawartym 
w podstawie programowej13. Dlatego też nauczyciel 
kształcenia zintegrowanego, pełniący rolę przewod-
nika po kulturze ludzkiego ciała, musi zdawać sobie 
sprawę, że kontaktując się z uczniem oddziałuje na 
jego sferę wewnętrzną i zewnętrzną. Efekty tych dzia-
łań dostrzec można w indywidualnych i zbiorowych 
(wspólnych) zachowaniach ucznia (rys. 4).

Pojawienie się aktywności ruchowej ucznia ściśle uza-
leżnione jest od dostępu do interesujących go obiek-
tów, dlatego też materialne środowisko dydaktyczne 
szkoły (baza materialna) powinno również pobudzać 
dzieci do wszechstronnej aktywności ruchowej, która 
umożliwia dziecku rozwój fizyczny, poznawczy, spo-
łeczny i emocjonalny (rys. 5). 

Nauczyciel pracujący z dzieckiem na pierwszym eta-
pie edukacji powinien znać cele i zadania oraz treści za-
warte w podstawie programowej14, a także umieć je in-
terpretować i ciekawie łączyć (integrować). Ruch może 
stać się elementem integrującym treści nauczania, ale 
tylko wtedy, gdy nauczyciel w sposób przemyślany włą-
czy go w proces dydaktyczno-wychowawczy (rys. 6).

Przyjmując takie rozwiązanie, nauczyciel ma obowią-
zek zastanowienia się, w jaki sposób treści nauczania 

zawarte w: edukacji społecznej, polonistycznej, mu-
zycznej, plastycznej, przyrodniczej, matematycznej 
i innych, można nauczać i utrwalać przy wykorzystaniu 
aktywności ruchowej ucznia.

13  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 
sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych ty-
pach szkół – Dz. U. Poz. 977 z dnia 30 sierpnia 2012 r.

14  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 
sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych ty-
pach szkół – Dz. U. Poz. 977 z dnia 30 sierpnia 2012 r.
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EDUKACJA ZDROWOtNA W KLASACH I–III 
SZKOŁY PODStAWOWEJ

ku jest dużo skuteczniejsze oraz przynosi znaczne 
korzyści w dalszym życiu niż późniejsze interwen-
cje (Lamczyk 2018). Zatem edukacja zdrowotna nie 
może i nie powinna zostać pominięta na żadnym 
etapie kształcenia, a nauczyciel realizujący zagad-
nienia dotyczące zdrowia, powinien charakteryzo-
wać się wysokimi kompetencjami autoedukacyjny-
mi (Nowak 2014) i korzystać z wiarygodnych źródeł 
wiedzy.

EDUKAcJA ZDROWOtNA WEDłUg ZAPiSóW 
PODStAWy PROgRAMOWEJ W KLASAcH i–iii
Wymagania dotyczące edukacji zdrowotnej w szko-
le podstawowej reguluje Rozporządzenie Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w spra-
wie podstawy programowej wychowania przed-
szkolnego oraz podstawy programowej kształ-
cenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym 
dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną 
w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia 
ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia 
ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej 
do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły poli-
cealnej (Dz.U. z dnia 14 lutego 2017 r., poz. 356).

 Twórcy podstawy programowej zapisali na jej 
stronach, że edukacja zdrowotna odgrywa ważną 
rolę w kształceniu i wychowaniu uczniów w szkole 
podstawowej: „Zadaniem szkoły jest kształtowanie 
postaw prozdrowotnych uczniów, w tym wdrożenie 
ich do zachowań higienicznych, bezpiecznych dla 
zdrowia własnego i innych osób, a ponadto ugrun-
towanie wiedzy z zakresu prawidłowego odżywiania 
się, korzyści płynących z aktywności fizycznej, a tak-
że stosowania profilaktyki” (Dz.U. z dnia 14 lutego 
2017 r., poz. 356, s. 13).

W klasach IV–VIII wiodącą rolę w edukacji zdro-
wotnej pełni wychowanie fizyczne, a edukacja zdro-
wotna jest jednym z czterech bloków tematycznych 
wymagań szczegółowych w zakresie wiedzy i umie-
jętności, obok takich bloków, jak: rozwój fizyczny 
i sprawność fizyczna, aktywność fizyczna oraz bez-
pieczeństwo w aktywności fizycznej.

Z kolei w klasach I–III  wymagania ogólne edukacji 
wczesnoszkolnej zostały opisane w odniesieniu do 
czterech obszarów rozwojowych dziecka: fizyczne-
go, emocjonalnego, społecznego i poznawczego. 
Zgodnie z zapisem podstawy programowej:

w zakresie fizycznego obszaru rozwoju uczeń • 
osiąga sprawności motoryczne i sensoryczne, 
świadomość zdrowotną w zakresie higieny, pielę-
gnacji ciała, odżywiania się, trybu życia oraz umie-
jętność wykorzystania własnej aktywności rucho-

WPROWADZENiE
Edukacja zdrowotna w polskiej szkole nie stano-

wi odrębnego przedmiotu nauczania. Zagadnienia 
dotyczące zdrowia, dbałości o nie, w wymiarze fi-
zycznym, psychicznym i społecznym, przewijają się 
w treściach nauczania wielu przedmiotów. Według 
Woynarowskiej (2012, s. 9) edukacja zdrowotna to 
„proces dydaktyczno-wychowawczy, w którym dzie-
ci i młodzież uczą się jak żyć, aby zachować i do-
skonalić zdrowie własne i innych ludzi oraz tworzyć 
środowisko sprzyjające zdrowiu, a w przypadku wy-
stąpienia choroby lub niepełnosprawności, aktyw-
nie uczestniczyć w jej leczeniu, radzić sobie i zmniej-
szać negatywne skutki”.

Współczesna edukacja zdrowotna ma charakter 
wielodyscyplinarny, opiera się między innymi na 
naukach medycznych, pedagogicznych, jak i spo-
łecznych. Istotnymi jej cechami są: holistyczne po-
dejście do zdrowia i czynników je warunkujących, 
dążenie do spójności informacji pochodzących 
z różnorodnych źródeł, wiarygodność wzorców, wy-
korzystywanie formalnych i nieformalnych okolicz-
ności edukowania, stwarzanie możliwości do prak-
tykowania zachowań prozdrowotnych oraz aktywny 
udział uczniów w planowaniu i realizacji edukacji 
zdrowotnej (Zadarko-Domaradzka 2020). 

Zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdro-
wia (WHO), zdrowie to dobrostan, czyli dobre sa-
mopoczucie fizyczne, psychiczne i społeczne, a nie 
tylko brak choroby czy niepełnosprawności (Woy-
narowska 2017). Takie holistyczne ujęcie zdrowia 
pokazuje jego wielowymiarowość, czyli:

zdrowie fizyczne rozumiane jako sprawne funk-• 
cjonowanie organów i układów (prawidłowa ich 
budowa, funkcje, odpowiedni poziom sprawności 
i wydolności fizycznej);
zdrowie psychiczne, a w nim zdrowie umysłowe • 
(zdolność do logicznego myślenia, uczenia się) 
i zdrowie emocjonalne (umiejętność radzenia so-
bie ze stresem, emocjami, napięciem, lękiem);
zdrowie społeczne (zdolność do utrzymywania • 
prawidłowych relacji z innymi ludźmi, współpracy 
z nimi oraz pełnienia ról społecznych).
Zdrowie człowieka zależy od wielu czynników, któ-

re mogą pozytywnie lub negatywnie na nie wpływać. 
Dlatego też należy pomóc uczniom w zrozumieniu, 
czym jest zdrowie, od czego zależy, dlaczego i jak 
należy o nie dbać. 

Edukacja zdrowotna rozpatrywana jest dziś w ka-
tegorii inwestycji w zasoby ludzkie i powinna być 
realizowana już odnajmłodszych lat. Inwestowanie 
w dobre jakościowo kształcenie we wczesnym wie-
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wej w działalności człowieka w sferze zdrowotnej, 
a także sportowej i rekreacyjnej, jak również umie-
jętność organizacji bezpiecznych zabaw i gier ru-
chowych;
w zakresie emocjonalnego obszaru rozwoju • 
uczeń osiąga przede wszystkim umiejętność roz-
poznawania, rozumienia i nazywania swoich emo-
cji i uczuć oraz innych osób; potrzebę tworzenia 
relacji i współdziałania w grupie;
w zakresie społecznego obszaru rozwoju uczeń • 
osiąga między innymi umiejętność tworzenia rela-
cji, współdziałania, współpracy oraz samodzielnej 
organizacji pracy w małych grupach, jak również 
umiejętność samodzielnego wyrażania swoich 
oczekiwań i potrzeb społecznych;
w zakresie poznawczego obszaru rozwoju uczeń • 
osiąga potrzebę i umiejętność samodzielnego, 
refleksyjnego, logicznego, krytycznego i twórcze-
go myślenia (Dz.U. z dnia 14 lutego 2017 r., poz. 
356, s. 31–33; Rogacka 2019, s. 7–8).
Osiągnięcie świadomości zdrowotnej uczniów 

klas I–III w ww. obszarach jest podstawą do opa-
nowania wielu umiejętności zarówno prostych, jak 
i złożonych, niezbędnych do utrzymania oraz do-
skonalenia własnego zdrowia dziś i w przyszłości. 
Umiejętności te dotyczą zarówno zdrowia fizyczne-
go, jak i psychospołecznego. 

Umiejętności związane ze zdrowiem fizycznym 
to m.in. higiena i pielęgnacja ciała (np. czyszczenie 
zębów, prawidłowe mycie dłoni), samobadanie i 
samokontrola (np. masy ciała, interpretacji wskaź-
nika BMI). Umiejętności dotyczące zdrowia psycho-
społecznego, zarówno osobiste, jak i społeczne, to 
tzw. umiejętności życiowe (ang. life skills). Według 
definicji WHO są to „umiejętności (zdolności) umoż-
liwiające człowiekowi pozytywne zachowania przy-
stosowawcze, które pozwalają efektywnie radzić so-
bie z zadaniami i wyzwaniami codziennego życia”, 
wśród których wymienia się:podejmowanie decyzji, 
rozwiązywanie problemów, kreatywne myślenie, 
krytyczne myślenie, efektywna komunikacja, umie-
jętności interpersonalne, samoświadomość, empa-
tia, radzenie sobie z emocjami i radzenie sobie ze 
stresem (Woynarowska 2012, s. 10; Zadarko-Doma-
radzka 2020, s.  57–59).

Właściwe stymulowanie rozwojem dziecka ma 
bardzo istotny wpływ na jego zdrowie. Warto uwraż-
liwiać dzieci na potrzeby własnego organizmu, roz-
wijać postawy promujące zdrowy styl życia i uczyć 
dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz kształ-
tować zachowania sprzyjające zdrowiu. Sama wie-
dza i umiejętności nie przekładają się w pełni na 
realizację zdrowego stylu życia (Nowak 2016, s. 5). 
Zachowania zdrowotne, charakteryzujące styl życia 
– czynnik, który w największym stopniu wpływa na 
zdrowie człowieka, kształtowane są w procesie so-
cjalizacji i wychowania już od najmłodszych lat. Na 
kształtowanie się tych zachowań ma wpływ wiele 
składowych świata zewnętrznego, wzorce osobowe 
środowiska rodzinnego, rówieśniczego, szkolnego, 
jak również informacje przekazywane przez mass 
media (Zadarko-Domaradzka 2020, s.31–34).

Stąd też istnieje pilna potrzeba rozpowszechnia-
nia działań z zakresu edukacji zdrowotnej wśród 
dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym 
ze względu na fakt, że w tych grupach wiekowych 
najłatwiej można wykształcić odpowiednie nawyki 
i postawy wobec zdrowia (Lamczyk 2018). Zdaniem 
Nowaka (2016) „problem postaw wobec zdrowego 
stylu życia wydaje się być kluczowym zagadnieniem, 
które powinno być stale podejmowane w szkole 
z zastosowaniem różnorodnych metod oddziaływa-
nia wychowawczego”. Jak zauważa ww. autor, bez 
wyjścia poza schemat wykładów i pogadanek edu-
kacja zdrowotna nie będzie procesem skutecznym. 
Warto zatem stymulować uczniów do aktywnego 
uczenia się poprzez zabawę, odkrywanie, przeżywa-
nie, doświadczanie i badanie, tak aby maksymalnie 
ich zaangażować w sytuacje dydaktyczne (Nowak 
2016, s. 5).

Zgodnie z warunkami i sposobem realizacji po-
danymi w podstawie programowej, edukacja w kla-
sach I–III realizowana jest w postaci kształcenia 
zintegrowanego jako koncepcja wieloaspektowej 
aktywizacji dziecka, a sala lekcyjna powinna być 
przestrzenią umożliwiającą swobodny ruch, pracę 
w różnorodnych grupach, przy stołach, a także na 
odpowiednio przygotowanej podłodze (np. na dy-
wanie, wykładzinie). Zagospodarowanie przestrzeni 
powinno umożliwiać skupienie uwagi uczniów, roz-
wijanie różnorodnej aktywności, a także możliwość 
odpoczynku. To nauczyciel odpowiada za taką aran-
żację sali do zajęć, aby umożliwiała i zachęcała dzie-
ci do samodzielnego poszukiwania i odkrywania 
wiedzy (Dz.U. z dnia 14 lutego 2017 r., poz. 356, s. 
58; Rogacka 2019, s. 14).

EDUKAcJA ZDROWOtNA iStOtNyM 
ELEMENtEM StRAtEgicZNyM NA RZEcZ 
ZDROWiA PUBLicZNEgO

Wiele badań wskazuje, że szybki postęp cywiliza-
cyjny, w tym rozwój nowych technologii, przyczynił 
się do zmiany współczesnego stylu życia, szcze-
gólnie w zakresie poziomu codziennej aktywności 
fizycznej i sposobu odżywiania. Zwiększyła się zapa-
dalność na choroby przewlekłe, takie jak: choroby 
sercowo-naczyniowe, nowotwory, cukrzyca, otyłość 
czy depresja (Kopp 2019; Ministerstwo Zdrowia 
2020).  W obliczu narastania tych chorób, zdrowy 
styl życia to współczesna profilaktyka pierwszorzę-
dowa (Lee et al. 2012; Nyberg et al. 2020). Była dy-
rektor generalna WHO Margaret Chan zauważa, że 
„obecne pokolenie dzieci może być pierwszym od 
długiego czasu, w przypadku którego przeciętna 
długość życia będzie krótsza niż ich rodziców” (Na-
uka w Polsce – PAP 2010).

Z punktu widzenia zdrowia publicznego szczegól-
nie ważna jest aktywność fizyczna i nawyki żywie-
niowe dzieci i młodzieży. Występowanie nadwagi 
i otyłości w dzieciństwie ma istotny związek ze sta-
nem zdrowia w późniejszych latach, gdyż wiąże się 
z większym ryzykiem rozwoju cukrzycy, chorób ukła-
du krążenia i wielu nowotworów, a także proble-
mów psychospołecznych i emocjonalnych u osób 
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dorosłych (Fijałkowska i wsp. 2017). Z raportu mię-
dzynarodowych badań WHO (European Childhood 
Obesity SurveillanceInitiativ [COSI]) z 2017 roku 
opublikowanego pod nazwą „Nadwaga i otyłość u 
polskich 8-latków w świetle uwarunkowań biologicz-
nych, behawioralnych i społecznych”, wynika, że:

prawie 1/3 polskich 8-latków ma nadwagę lub jest • 
otyła;
nadmiar masy ciała występuje częściej u chłop-• 
ców niż dziewcząt;
co piąte dziecko w wieku 8 lat charakteryzuje się • 
zbyt dużym obwodem talii;
co piąty 8-latek w Polsce ma podwyższone skur-• 
czowe ciśnienie tętnicze krwi;
nieprawidłowe, podwyższone ciśnienie tętnicze • 
krwi występuje częściej u dzieci z nadwagą i oty-
łością;
regularne spożywanie warzyw dotyczy jedynie • 
1/4 uczniów, zaś świeże owoce są składnikiem 
codziennej diety tylko w grupie 2/3 badanych 
uczniów;
nadmierna masa ciała występuje u 30% matek • 
i 70% ojców badanych dzieci;
u dzieci rodziców z nieprawidłową masą ciała czę-• 
ściej występuje nadwaga lub otyłość.
Wyniki innego raportu z 2019 roku pt. „Zdrowie 

i styl życia polskich uczniów” pokazują, że w latach 
2016–2018 wśród dzieci ośmioletnich zanotowano 
istotny wzrost odsetka chłopców i spadek odsetka 
dziewczynek z nadwagą i otyłością oraz spadek od-
setka chłopców z niedoborem masy ciała. Co piąty 
uczeń klasy II nie spożywa codziennie śniadań (Fijał-
kowska i wsp. 2019).

Zgodnie z zapisami podstawy programowej 
w ramach edukacji przyrodniczej w zakresie funk-
cji życiowych człowieka, ochrony zdrowia, bezpie-
czeństwa i odpoczynku, uczeń po etapie edukacji 
wczesnoszkolnej:

wymienia wartości odżywcze produktów żywno-• 
ściowych; 
ma świadomość znaczenia odpowiedniej diety • 
dla utrzymania zdrowia;
ogranicza spożywanie posiłków o niskich warto-• 
ściach odżywczych i niezdrowych;
zachowuje umiar w spożywaniu produktów sło-• 
dzonych;
zna konsekwencje zjadania ich w nadmiarze;• 
przygotowuje posiłki służące utrzymaniu zdrowia • 
(Dz.U. z dnia 14 lutego 2017 r., poz. 356, s. 41; Ro-
gacka 2019, s. 10).
Jak słusznie zauważa Taraszkiewicz (2016), 

wpływ na to, czym odżywiają się dzieci, mają 
głównie rodzice i dlatego, dbając o kondycję 
zdrowotną całej generacji młodych ludzi, należy 
współpracować z rodzicami w zakresie promowa-
nia zdrowego żywienia, zgodnego z aktualnymi 
rekomendacjami.

Obok odżywiania, aktywność fizyczna to drugi 
najważniejszy czynnik determinujący zdrowie (Dry-
gas i wsp. 2020). Wychowanie fizyczne nauczane 
w szkole w dzieciństwie i młodości stwarza doskona-
łą sposobność przyswojenia i praktykowania umie-

jętności, które mogą zapewnić sprawność i zdrowie 
przez całe życie (Komisja Europejska 2013) i w spo-
sób naturalny łączy się z tematyką zdrowia.

W szkole podstawowej w klasach I–III wymiar obo-
wiązkowych zajęć WF w tygodniu wynosi 3 godzi-
ny. Zdaniem wielu ekspertów, uczniowie klas I–III są 
grupą zaniedbaną z punktu widzenia możliwości 
zapewnienia im odpowiedniego poziomu i rodza-
ju form aktywności fizycznej w szkole, gdyż tylko 
w nielicznych szkołach zajęcia prowadzą nauczycie-
le wychowania fizycznego (NIK 2010, 2013; Szark-
Eckardt i wsp. 2016; Woynarowska 2021). Również 
wśród przyczyn tego stanu wymienia się złą organi-
zację, skutkującą m.in. brakiem „balansu” pomiędzy 
przedmiotami teoretycznymi a praktycznym wymia-
rem wychowania fizycznego (Szark-Eckardt i wsp. 
2016). Z danych resortu wynika, że w klasach I–III ze 
187 dni, w których powinny odbyć się zajęcia rucho-
we w danej klasie, w blisko 65% nie przeprowadzo-
no tych zajęć (Kacprzak 2013).

Zgodnie z podstawą programową z 2017 roku, wy-
chowanie fizyczne w klasach I–III jest przedmiotem, 
który obok treści kształcenia dotyczących sprawno-
ści motorycznej i różnych form rekreacyjno-sporto-
wych, powinien realizować również treści z zakresu 
utrzymania higieny osobistej i zdrowia. Osiągnięcia 
ucznia w tym zakresie to: 

utrzymuje w czystości ręce i całe ciało;• 
przebiera się przed zajęciami ruchowymi i po ich • 
zakończeniu; 
dostosowuje strój do rodzaju pogody i pory roku • 
w trakcie zajęć ruchowych odpowiednio na świe-
żym powietrzu i w pomieszczeniu;
wyjaśnia znaczenie ruchu w procesie utrzymania • 
zdrowia; 
przygotowuje we właściwych sytuacjach i w od-• 
powiedni sposób swoje ciało do wykonywania 
ruchu; 
ma świadomość znaczenia systematyczności i wy-• 
trwałości w wykonywaniu ćwiczeń;
uznaje, że każdy człowiek ma inne możliwości • 
w zakresie sprawności fizycznej, akceptuje sytu-
ację dzieci, które z uwagi na chorobę nie mogą 
być sprawne w każdej formie ruchu (Dz.U. z dnia 
14 lutego 2017 r., poz. 356, s. 46; Rogacka 2019, 
s. 11–12).
W kwestii dotyczącej warunków i sposo-

bu realizacji podkreśla się, że proces edukacji  
wklasach I–III opiera się na podstawowych potrze-
bach dzieci, a jedną z najważniejszych jest potrzeba 
ruchu. W celu zabezpieczenia zdrowego rozwoju 
zajęcia ruchowe odbywają się każdego dnia jako 
element kształcenia zintegrowanego. Nauczyciel, 
planując pracę oddziału, uwzględnia wszelkie zaba-
wy i gry ruchowe zapobiegające wadom postawy 
oraz ćwiczenia kształtujące nawyki utrzymania pra-
widłowej postawy. Istnieje potrzeba organizowania 
odrębnych zajęć gimnastyki kompensacyjno-korek-
cyjnej prowadzonych przez specjalistów posiadają-
cych odpowiednie kwalifikacje. W klasach I–III wiele 
zajęć, w tym ruchowych, nauczyciel organizuje na 
świeżym powietrzu. Wskazane jest, aby co najmniej 
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jedna godzina zajęć wychowania fizycznego w tygo-
dniu odbywała się w sali gimnastycznej z dostępem 
do wszelkich środków i sprzętów sportowych (Dz.U. 
z dnia 14 lutego 2017 r., poz. 356, s. 55; Rogacka 
2019).

PODSUMOWANiE
Warto pamiętać, że edukacja zdrowotna odgry-

wa ważną rolę w kształceniu i wychowaniu uczniów 
w szkole podstawowej i nie należy jej pomijać oraz 
lekceważyć lub traktować jako mało istotną. Wie-
dza na temat zdrowia, zdrowego stylu życia jest 
bardzo rozległa i interdyscyplinarna oraz dynamicz-

nie zmienia się, szczególnie w problematycznych 
kwestiach dotyczących tego, co jest zdrowe, a co 
nie. Dlatego też współczesny nauczyciel powinien 
charakteryzować się wysokimi kompetencjami au-
toedukacyjnymi. Są one szczególnie istotne w dzie-
dzinie promocji zdrowia i wymagają od nauczycieli 
systematycznego aktualizowania swojej wiedzy 
w zakresie rekomendacji żywieniowych, rekomen-
dacji dotyczących wymiaru aktywności fizycznej, jak 
również problemów zdrowotnych dzieci i młodzieży 
oraz możliwości przeciwdziałania im poprzez kształ-
towanie wśród najmłodszych właściwych nawyków, 
umiejętności i postaw wobec zdrowia.
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WSPÓŁCZESNY PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIA 
FIZYCZNEGO W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

WPROWADZENiE
Wydaje się, że jednym z podstawowych proble-

mów współczesnego rozwoju człowieka w rozu-
mieniu auksologicznym, czyli wszechstronnym, 
wielokierunkowym, wielopłaszczyznowym, wielo-
czynnikowym jest zjawisko znacznego ograniczenia 
ludzkiej aktywności fizycznej. „Ruch jest potrzebą 
biologiczną zwierząt i ludzi, jest elementarną pod-
stawą zdrowia psychicznego i fizycznego – pisała już 
wiele lat temu Halina Szwarc. Praca mięśni i ruch to 
nie tylko czynniki niezbędne do utrzymania spraw-
ności i wydolności psychofizycznej osób dorosłych, 
ale również bardzo istotny czynnik rozwoju wzrasta-
jącego organizmu. Wzrastanie i rozwój nie jest pro-
cesem mechanicznym, wykorzystującym odżywianie 
i asymilację. Dla prawidłowego wzrastania, dla wła-
ściwego procesu syntezy żywej materii, niezbędna 
jest naprzemienność asymilacji i dysymilacji, a więc 
występowanie po sobie faz pobudzania i hamowa-
nia, pracy i wypoczynku. Procesy te nie mogą prze-
biegać we właściwy sposób w warunkach bezruchu 
lub ograniczonej aktywności fizycznej [Szwarc 1979, 
s. 223]. 

Podobne zdanie o wartościach, jakie ze sobą 
niesie regularna aktywność fizyczna, potwierdza-
ją też Romanowski i Eberhard (1972) – pisząc, że 
ruch powoduje doskonalenie morfofunkcjonalne 
tkanek i narządów. Z kolei bezruch prowadzi do 
zaniku aktywnych tkanek i mięśni, nerwów, narzą-
dów wewnętrznych, zmniejsza dopływ tlenu, zwal-
nia przemianę materii. W okresie wzrostu brak ru-
chu powoduje jego zahamowania, nieharmonijny 
rozwój ciała (wady postawy), kalectwa z innymi 
następstwami psychofizycznymi. Ujemnie wpływa 
na rozwój kośćca. Bezruch prowadzi do nieodwra-
calnych zmian w postaci przerostów tkanki łącznej, 
odkładanie kolagenu i innych złogów powodują-
cych zwyrodnienia układu kostno-stawowego i na-
rządów wewnętrznych. Brak ruchu i pracy fizycznej 
przyśpiesza inwolucję poprzez obniżenie przemia-
ny materii, zwiększone wydalanie wapnia, fosforu, 
potasu i sodu. Występują symptomy atrofii tkanek 
i narządów, np. zmniejszenia objętości serca, wy-
raźny spadek wydolności fizycznej – zmniejszenie 
pojemności życiowej i maksymalnej wentylacji 
płuc. Wzrasta częstość skurczów serca po wysiłku, 
a nawet w trakcie spoczynku, co jest warunkowane 
zmniejszeniem objętości wyrzutowej serca, wydłuża 
się czas potrzebny na powrót serca do stanu sprzed 
zmęczenia. Zmniejsza się objętość płynów ustrojo-
wych – krwi i hemoglobiny, płynu pozakomórkowe-
go [Pańczyk, Warchoł 2006, s. 21].

Zdaniem Henryka Kuńskiego (1987) brak ruchu 
utrudnia racjonalne wykorzystanie spożytych pokar-
mów, sprzyja otyłości i utrudnia jej leczenie, upośle-
dza obwodowe krążenie krwi, osłabia ścięgna i mię-
śnie, zwiększa ryzyko uszkodzeń stawu, zmniejsza 
się również odporność na trudy życia codziennego.

Mając na uwadze wymienione powyżej korzyści 
z regularnie uprawianej aktywności fizycznej, należy 
podjąć programową walkę z wszelkimi przejawami 
pasywności fizycznej i hipokinezji w rozwoju onto-
genetycznym każdego człowieka, a w sposób szcze-
gólny w odniesieniu do dzieci i młodzieży. Zatem 
kształtowanie aktywnego fizycznie stylu życia mło-
dego pokolenia jest potrzebą czy wręcz nakazem 
chwili. Wynika to również z sytuacji zdalnego na-
uczania w okresie pandemii, kiedy to bezruch i pa-
sywność fizyczna stały się zjawiskami powszechnymi 
i na długo jeszcze pozostawią wiele niekorzystnych 
zmian oraz procesów w rozwoju fizycznym młodego 
pokolenia. 

Dlatego ważne są cele i zadania obligatoryjnego 
procesu wychowania fizycznego, które realizując 
potrzeby biologiczno-zdrowotne współczesnych 
dzieci, mogą w dużym zakresie minimalizować skut-
ki bezruchu w każdej postaci. Warte jest również 
podkreślenia to, że wychowanie fizyczne, rozumia-
ne jako jedna z wielu edukacji szkolnych – wystę-
pujących we współczesnym systemie kształcenia, 
realizuje swoje powinności na każdym poziomie 
edukacji. Zdaniem autora, ale również wielu innych 
osób zajmujących się szkolnym wychowaniem fi-
zycznym w teorii i praktyce, okresem szczególnie 
ważnym dla wszechstronnego rozwoju dziecka jest 
etap edukacji wczesnoszkolnej, czyli klasy I–III szkoły 
podstawowej.

W komentarzach do podstawy programowej 
kształcenia ogólnego możemy przeczytać, że „ce-
lem edukacji wczesnoszkolnej jest wspieranie cało-
ściowego rozwoju dziecka”, czyli stymulowanie tego 
rozwoju we wszystkich jego obszarach: fizycznym, 
poznawczym, emocjonalnym i społecznym. Z kolei 
jednym z zadań szkoły na tym etapie edukacji jest 
organizacja zajęć „wspierających aktywności dzieci, 
rozwijających nawyki i zachowania adekwatne do 
poznawanych wartości, takich jak: bezpieczeństwo 
własne i grupy, sprawność fizyczna, zaradność, sa-
modzielność, odpowiedzialność i poczucie obo-
wiązku”.

Cele kształcenia – wymagania ogólne edukacji 
wczesnoszkolnej w zakresie fizycznego obszaru 
rozwoju dziecka dotyczą następujących osiągnięć: 
sprawności motorycznych i sensorycznych tworzą-
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cych umiejętność skutecznego działania i komuni-
kacji, świadomości zdrowotnej w zakresie higieny, 
pielęgnacji ciała, odżywiania się i trybu życia, umie-
jętności wykorzystania własnej aktywności ruchowej 
w różnych sferach działalności człowieka: zdrowot-
nej, sportowej, obronnej, rekreacyjnej i artystycznej, 
umiejętności respektowania przepisów gier, zabaw 
zespołowych i przepisów poruszania się w miej-
scach publicznych, umiejętności organizacji bez-
piecznych gier i zabaw ruchowych [ORE 2017].

Zapisane powyżej ogólne cele fizycznego rozwoju 
dziecka na etapie edukacji wczesnoszkolnej są źró-
dłem celów szczegółowych, które zostały opisane 
w formie efektów. Uczeń poprzez wielokierunkową 
aktywność fizyczną i ruchową powinien osiągnąć 
wszystkie efekty kształcenia przyporządkowane za-
jęciom wychowania fizycznego:

1. Osiągnięcia w zakresie utrzymania higieny oso-
bistej i zdrowia. Uczeń:

1) utrzymuje w czystości ręce i całe ciało, przebie-
ra się przed zajęciami ruchowymi i po ich za-
kończeniu; wykonuje te czynności samodzielnie  
i w stosownym momencie,

2) dostosowuje strój do rodzaju pogody i pory roku 
w trakcie zajęć ruchowych odpowiednio na świe-
żym powietrzu i w pomieszczeniu,

3) wyjaśnia znaczenie ruchu w procesie utrzymania 
zdrowia, 

4) przygotowuje we właściwych sytuacjach i w od-
powiedni sposób swoje ciało do wykonywania ru-
chu, 

5) ma świadomość znaczenia systematyczności i wy-
trwałości w wykonywaniu ćwiczeń, 

6) uznaje, że każdy człowiek ma inne możliwości 
w zakresie sprawności fizycznej, akceptuje sytuację 
dzieci, które z uwagi na chorobę nie mogą być 
sprawne w każdej formie ruchu.

2. Osiągnięcia w zakresie sprawności motorycznych. 
Uczeń:

1) przyjmuje podstawowe pozycje do ćwiczeń: po-
stawa zasadnicza, rozkrok, wykrok, zakrok, stanie 
jednonóż, klęk podparty, przysiad podparty, pod-
pór przodem, podpór tyłem, siad klęczny, skrzyżny, 
skulony, prosty, 

2) pokonuje w biegu przeszkody naturalne i sztuczne, 
biega z wysokim unoszeniem kolan, biega w połą-
czeniu ze skokiem, przenoszeniem przyborów np. 
piłki, pałeczki, z rzutem do celu ruchomego i nie-
ruchomego, bieg w różnym tempie, realizuje mar-
szobieg, 

3) rzuca i podaje jednorącz, w miejscu i ruchu, obu-
rącz do przodu, znad głowy, piłką małą i dużą, rzu-
ca małymi przyborami na odległość i do celu, ska-
cze jednonóż i obunóż ze zmianą tempa, kierunku, 
pozycji ciała, skacze w dal dowolnym sposobem, 
skacze przez skakankę, wykonuje przeskok zawrot-
ny przez ławeczkę, naskoki i zeskoki, skoki zajęcze,

4) wykonuje ćwiczenia zwinnościowe: 
a) skłony, skrętoskłony, przetoczenie, czołganie, 

podciąganie, 

b) czworakowanie ze zmianą kierunku i tempa 
ruchu, 

c) wspina się, 
d) mocowanie w pozycjach niskich i wysokich, 
e) podnoszenie i przenoszenie przyborów; 

5) wykonuje przewrót w przód z przysiadu podpar-
tego, 

6) wykonuje ćwiczenia równoważne bez przyboru 
i z przyborem, np. na ławeczce gimnastycznej, 

7) samodzielnie wykonuje ćwiczenia prowadzące 
do zapobiegania wadom postawy.

3. Osiągnięcia w zakresie różnych form rekreacyj-
no-sportowych. Uczeń:

1) organizuje zespołową zabawę lub grę ruchową 
z wykorzystaniem przyboru lub bez, 

2) zachowuje powściągliwość w ocenie sprawności 
fizycznej koleżanek i kolegów – uczestników za-
bawy, respektuje ich prawo do indywidualnego 
tempa rozwoju, radzi sobie w sytuacji przegranej 
i akceptuje zwycięstwo, np. drużyny przeciwnej, 
gratuluje drużynie zwycięskiej sukcesu, 

3) respektuje przepisy, reguły zabaw i gier rucho-
wych, przepisy ruchu drogowego w odniesieniu 
do pieszych, rowerzystów, rolkarzy, biegaczy i in-
nych osób, których poruszanie się w miejscu pu-
blicznym może stwarzać zagrożenie bezpieczeń-
stwa, 

4) uczestniczy w zabawach i grach zespołowych, 
z wykorzystaniem różnych rodzajów piłek, 

5) wykonuje prawidłowo elementy charakterystycz-
ne dla gier zespołowych: rzuty i chwyty ringo, 
podania piłki do partnera jednorącz i oburącz 
w miejscu lub w ruchu, odbicia piłki, kozłowanie 
w miejscu i w ruchu, podania piłki w miejscu i w 
ruchu, prowadzenie piłki, strzał do celu, 

6) układa zespołowe zabawy ruchowe i w nich 
uczestniczy, ma świadomość, iż sukces w takiej 
zabawie odnosi się dzięki sprawności, zaradno-
ści i współdziałaniu, 

7) jeździ na dostępnym sprzęcie sportowym, np. hu-
lajnodze, rolkach, rowerze, sankach, łyżwach…” 
[Podstawa programowa 2017].

 
PROgRAM NAUcZANiA WycHOWANiA FiZycZ-
NEgO W EDUKAcJi WcZESNOSZKOLNEJ

Na potrzeby tego opracowania możemy przyjąć, 
że program nauczania wychowania fizycznego jest 
opisem sposobu realizacji celów oraz treści kształ-
cenia i wychowania fizycznego ustalonych w pod-
stawie programowej dla edukacji wczesnoszkolnej. 
Treści nauczania dotyczą osiągnięć dziecka w zakre-
sie utrzymania higieny osobistej i zdrowia, spraw-
ności motorycznych i osiągnięć w odniesieniu do 
różnorodnych form rekreacyjno-sportowych.

1. Osiągnięcia w zakresie utrzymania higieny oso-
bistej i zdrowia. Uczeń:

1) dba o higienę rąk i całego ciała w ciągu dnia, 
myje ręce po ćwiczeniach ruchowych i innych 
czynnościach dniach codziennego, zawsze ćwi-
czy w stroju sportowym, umie przebrać się samo-
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dzielnie na zajęcia wychowania fizycznego oraz 
po ich zakończeniu, jego strój jest zawsze czysty, 
schludny i zadbany,

2) korzysta z odpowiedniego stroju do zajęć rucho-
wych w pomieszczeniach zamkniętych, salach 
gimnastycznych, jak również ma odpowiedni 
strój do ćwiczeń na świeżym powietrzu w zależ-
ności od pory roku,

3) wyjaśnia, rozumie znaczenie ruchu w procesie 
utrzymania zdrowia, regularna aktywność fizyczna 
m.in.:

wzmacnia organizm dziecka,• 
kształtuje i usprawnia jego układy,• 
rozwija ogólną sprawność fizyczną organi-• 
zmu,
pobudza szybsze krążenie krwi, szybciej pra-• 
cują serce i płuca,
wzmaga procesy przemiany materii,• 
adaptuje organizm na działanie bodźców śro-• 
dowiskowych,
kształtuje prawidłową budowę i postawę cia-• 
ła,
profilaktycznie zapobiega wadom postawy • 
ciała,
pozytywnie wpływa na osobowość dziecka,• 
zaspakaja naturalną potrzebę ruchu dziecka itp.• 

4) aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach kształtują-
cych i rozgrzewce, starannie wykonuje wszystkie 
ćwiczenia – zgodnie z poleceniami nauczyciela, 
przyjmuje właściwe pozycje wyjściowe do ćwi-
czeń, każdy ruch powtarza zadaną ilość razy,

5) jest świadomy znaczenia systematyczności i wy-
trwałości w wykonywaniu ćwiczeń, w tym:

systematycznie i aktywnie uczestnicy we • 
wszystkich zajęciach ruchowych,
zadania ruchowe wykonuje na miarę swoich • 
możliwości sprawnościowych,
aktywnie fizycznie spędza czas pozalekcyjny • 
i pozaszkolny,
jeżeli jest taka możliwość, to ćwiczy w sekcji • 
lub klubie sportowym,
stara się zawsze pokonywać pewne trudności • 
i wytrwale dąży do celu.

6) dostrzega zróżnicowanie sprawnościowe wśród 
swoich rówieśników w klasie i szkole, akceptuje 
dzieci, które mają pewne ograniczenia moto-
ryczne ze względu na aktualne lub przebyte cho-
roby, chętnie pomaga dzieciom mniej sprawnym 
ruchowo i fizycznie.

2. Osiągnięcia w zakresie sprawności motorycz-
nych. Uczeń:

1) przyjmuje podstawowe pozycje do ćwiczeń:
postawa zasadnicza: postawa zasadnicza • 
o stopach zwartych, postawa równoważna,
rozkrok: postawa rozkroczna, rozkrok prawą • 
(lewą nogą), rozkrok szeroki, rozkrok wąski, 
rozkrok zwykły,
wykrok: lewą, prawą nogą,• 
zakrok: prawą, lewą nogą,• 
stanie jednonóż, druga noga uniesiona do • 
góry i ugięta w kolanie pod kątem prostym,

klęk podparty,• 
przysiad podparty,• 
podpór przodem: podpór leżąc przodem, • 
podpór łukiem leżąc przodem,
podpór tyłem: podpór leżąc tyłem,• 
siady: prosty, skrzyżny, skulony, klęczny.• 

2) pokonuje trasę marszobiegu w terenie natural-
nym, np. miejski park, teren zielony przy szkole 
(potrafi wbiegać i zbiegać z małych wzniesień, 
przeskakuje niskie przeszkody naturalne, nie-
wielkie zagłębienia w terenie), umie wykorzy-
stać przedmioty naturalne (np. liście, szyszki, 
gałęzie, patyki, powalone drzewa) do zabaw 
ruchowych:

biega z wysokim unoszeniem kolan w miejscu • 
i w ruchu,
biega w połączeniu z podskokiem, co kilka • 
kroków odbijając się z prawej i lewej nogi,
podnosi i przenosi różne przybory z miejsca • 
na miejsce, np. piłki, piłki lekarskie, pałeczki 
sztafetowe,
rzuca różnymi przyborami do celu ruchomego • 
i nieruchomego, np. piłkami, kółkiem ringo, 
piłeczkami palantowymi, tenisowymi,
biega odcinki 30–60 m,• 
biega szybko i wolno, umiejętnie rozkłada • 
tempo biegu na dłuższym dystansie, np. 400–
600 m,
pokonuje sztuczne tory przeszkód, np. ławecz-• 
ki, niskie płotki, pachołki, stojaki, rękawy do 
zabaw, poziome drabinki,
aktywnie uczestniczy w zabawach bieżnych, • 
skocznych i rzutnych.

3) chwyta piłkę oburącz i podaje jednorącz (mała 
piłka) w miejscu i ruchu:

chwyta piłkę oburącz i podaje oburącz (duża • 
piłka) sprzed klatki piersiowej i znad głowy,
rzuca piłeczką palantową i kółkiem ringo na • 
odległość i do celu,
skacze na jednej nodze lub obunóż z obrota-• 
mi w prawą i lewą stronę, do przodu i do tyłu, 
w bok,
skacze przez skakankę, jednonóż i obunóż,• 
wykonuje skok w dal sposobem naturalnym • 
z krótkiego rozbiegu, odbijając się z jednej 
nogi,
wykonuje przeskoki zawrotne przez ławecz-• 
kę: odbijając się nogą dalszą lub bliższą od 
ławeczki,
wyskakuje na ławeczkę z podporu okroczne-• 
go, z ustawienia pobok, poprzek do ławeczki,
zeskakuje obunóż z ławeczki do półprzysiadu,• 
z pozycji przysiadu podpartego wykonuje sko-• 
ki „zajęcze” w przód.

4) wykonuje ćwiczenia zwinnościowe:
a) skłony: skłon tułowia w przód, skłon tuło-

wia w tył (z leżenia przodem), skłon tułowia 
w bok:

skrętoskłony: skrętoskłony tułowia w lewo (w • 
prawo),
przetoczenie: przetoczenia z przysiadu pod-• 
partego na plecy i do przysiadu podpartego,
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przetoczenia wzdłuż długiej osi ciała w prawą • 
i lewą stronę z leżenia przodem lub tyłem,
czołganie: z leżenia przodem, z podporu le-• 
żąc przodem,
podciąganie: z leżenia przodem na ławeczce, • 
wzdłuż ławeczki, z obustronną i na przemian-
stronną pracą ramion,
czworakowanie ze zmianą kierunku i tempa • 
ruchu: w podporze przodem lub tyłem, w klę-
ku podpartym,
uczestniczy w zabawach ruchowych z czwora-• 
kowaniem,
wspina się po szczeblach drabinek do góry, • 
przechodzi po szczeblach drabinek w po-
przek,
mocowanie w pozycjach niskich i wysokich: • 
bawi się w podporze leżąc przodem w zaba-
wę ruchową „łapki”, „siłuje” się w leżeniu przo-
dem na prawą i lewą rękę (forma zabawy), 
uczestniczy w zabawach ruchowych z moco-• 
waniem,
ergonomicznie podnosi i przenosi lekkie przy-• 
bory, np. sprzęt sportowy do zajęć wychowa-
nia fizycznego, piłki lekarskie 1–2 kg.

5) wykonuje przewrót w przód z przysiadu podpar-
tego do przysiadu podpartego,

6) wykonuje ćwiczenia równoważne bez przyboru: 
stanie na jednej nodze, waga przodem, bokiem, 
tyłem, stanie w postawie równoważnej:

ćwiczenia równoważne na ławeczce gimna-• 
stycznej (ławeczka odwrócona): przejście 
przodem, tyłem, stanie jednonóż, przysiad 
równoważny, wymienione ćwiczenia można 
wykonać z woreczkiem lub kółkiem ringo na 
głowie.

7) samodzielnie wykonuje ćwiczenia zapobiega-
jące wadom postawy: trzyma prawidłową syl-
wetkę w trakcie wykonywania różnych zadań 
ruchowych, a przede wszystkim przy przyjmo-
waniu pozycji wyjściowych do ćwiczeń, zacho-
wuje właściwy rytm oddechu, nie spędza dużo 
czasu w pozycji siedzącej, potrafi siedzieć na 
krześle – trzymając plecy proste, unika częstego 
przebywania w pozycjach skulonych, odpowied-
nio reaguje na określone komendy nauczyciela, 
przyjmuje prawidłową postawę ciała i umie ją sa-
modzielnie korygować.

3. Osiągnięcia w zakresie różnych form rekreacyj-
no-sportowych. Uczeń:

1) organizuje zabawy i gry orientacyjno-porząd-
kowe, zabawy i gry na czworakach, zabawy i gry 
z mocowaniem, zabawy i gry bieżne, zabawy 
i gry rzutne, zabawy i gry skoczne, zabawy i gry 
kopne – przygotowuje środki dydaktyczne do 
zabaw i gier ruchowych, umie sprzęt i pomoce 
sportowe odpowiednio ustawić lub rozstawić,

2) nie ocenia innych uczestników zabawy, rozumie, 
dlaczego kolega lub koleżanka wykonali ćwicze-
nie trochę wolniej lub nie zawsze poprawnie, po-
maga słabszym, przyznaje się do popełnionego 
błędu w trakcie gry lub zabawy ruchowej, umie 

cieszyć się ze zwycięstwa swojej drużyny oraz 
pogratulować sukcesu drużynie przeciwnej,

3) w zabawach i grach ruchowych respektuje prze-
pisy, reguły oraz fabułę zabawy, wie, którą stroną 
ulicy powinni poruszać się piesi, rowerzyści, rol-
karze oraz biegacze, umie korzystać ze ścieżek 
rowerowych, jest świadomy tego, jak ważny jest 
stan techniczny, np. roweru, rolek, hulajnogi, sa-
nek, łyżew dla bezpiecznego z nich korzystania 
w ramach indywidualnej aktywności fizycznej,

4) uczestniczy w:
grach i zabawach ruchowych z elementami • 
minipiłki ręcznej,
grach i zabawach ruchowych z elementami • 
minikoszykówki,
grach i zabawach ruchowych z elementami • 
minipiłki siatkowej,
grach i zabawach ruchowych z elementami • 
minipiłki nożnej,
grach drużynowych, np.w dwa ognie.• 

5) wykonuje prawidłowo:
chwyt kółka ringo oburącz i jednorącz oraz • 
rzut jednorącz prawą i lewą ręką,
chwyt piłki koszykowej oburącz i podanie • 
oburącz sprzed klatki piersiowej w miejscu i w 
ruchu,
chwyt piłki koszykowej oburącz i podanie obu-• 
rącz znad głowy w miejscu i w ruchu,
chwyt piłki ręcznej oburącz i podanie jedno-• 
rącz w miejscu i w ruchu,
chwyt piłki siatkowej oburącz nad głową i rzut • 
oburącz znad głowy,
odbicie oburącz nad głową piłki siatkowej do-• 
rzuconej od współćwiczącego,
kozłowanie piłki ręcznej w miejscu i w ruchu • 
prawą i lewą ręką,
kozłowanie piłki koszykowej w miejscu i w ru-• 
chu prawą i lewą ręką,
rzuty piłką ręczną na bramkę lub do celu, np. • 
w piłkę lekarską,
rzuty piłką koszykową do ruchomego celu, np. • 
obręcz hula-hoop, do nisko zawieszonego ko-
sza,
prowadzenie piłki nożnej i strzał na bramkę • 
prawą i lewą nogą.

6) umie przygotować zespołową grę lub zabawę 
ruchową, np. w dwa ognie – wyznacza boisko, 
dokonuje podziału na dwie drużyny, aktywnie 
uczestniczy w czasie gry, stosuje wszystkie zasa-
dy, współdziała w swojej drużynie.

7) potrafi jeździć na hulajnodze, rolkach, rowerze, 
sankach, łyżwach – jeździ zawsze w kasku, stosu-
je odpowiednie ochraniacze na nogi i ramiona 
[Warchoł 2017].

W odniesieniu do warunków i sposobów realiza-
cji w podstawie programowej zapisano, aby zajęcia 
ruchowe odbywały się w każdym dniu, będąc tym 
samym istotnym elementem kształcenia zintegro-
wanego. Sugeruje się także prowadzenie co naj-
mniej jednej godziny wychowania fizycznego w sali 
gimnastycznej z dostępem do wszelkich urządzeń, 
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sprzętu i przyborów sportowych. Nauczyciel prowa-
dzący zajęcia wychowania fizycznego w klasach I–III 
uwzględnia w repertuarze zabaw i gier ruchowych 
również te, które zapobiegają wadom postawy, oraz 
ćwiczenia kształtujące nawyk trzymania prawidłowej 
postawy ciała. Szczególne znaczenie przypisuje się 
dużej liczbie zajęć ruchowych na świeżym powie-
trzu. Autorzy podstawy programowej zwracają też 
uwagę na konieczność organizowania zajęć gimna-

styki korekcyjno-kompensacyjnej dla dzieci, u któ-
rych wady postawy wymagają już specjalistycznego 
ćwiczenia. 

W klasach I–III szkoły podstawowej na zajęcia wy-
chowania fizycznego należy przeznaczyć po 3 godziny 
tygodniowo w każdej klasie – niezależnie od tego czy 
lekcje wychowania fizycznego prowadzone są przez 
nauczyciela wychowania fizycznego, czy edukacji 
wczesnoszkolnej [Ramowe plany nauczania 2017].

 

„AKADEMIA MAŁYCH ZDOBYWCÓW” A PROGRAM
NAUCZANIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 
W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ 

Projekt „Akademia Małych Zdobywców” doskona-
le wpisuje się w potrzebę poszukiwania rozwiązań 
organizacyjnych, metodycznych i programowych, 
których nadrzędnym celem będzie podnoszenie 
aktywności fizycznej wśród dzieci młodszych, co na-
biera szczególnego znaczenia po okresie edukacji 
zdalnej. Postulaty tego programu dotyczą m.in. za-
chęcania uczniów klas I–III do zdobywania nowych 
umiejętności ruchowych, podnoszenia sprawności 
fizycznej, kształtowania odpowiednich nawyków 
i postaw, w tym zwłaszcza dotyczących zdrowego 
stylu życia, podniesienia atrakcyjności zajęć wycho-
wania fizycznego oraz wzmocnienia roli nauczyciela 
edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego. 
W części realizacyjnej projekt zakłada zdobywanie 
przez dzieci określonych sprawności i umiejętności 
ruchowych odnoszących się do różnych form rekre-
acyjno-sportowych, np. sprawności „gimnastyka”, 
„turysty – rowerzysty”, „piłkarza nożnego”, „koszy-
karza”, „siatkarza”, „piłkarza ręcznego”, „lekkoatlety”, 
„tancerza”, „łyżwiarza”, „saneczkarza”, „narciarza”, 
„badmintonisty”, „tenisisty”, „tenisisty stołowego”, 
„rolkarza – wrotkarza”, „szachisty”, „mistrza ringo” 
lub innych. 

Wszystkie wymienione sprawności są lub mogą 
być powiązane z programem nauczania wychowa-
nia fizycznego w edukacji wczesnoszkolnej, ponie-
waż dotyczą osiągnięć w zakresie sprawności mo-
torycznych i rekreacyjno-sportowych, co podnosi 
jeszcze bardziej wartość edukacyjną prezentowane-
go projektu. Poza tym dodatkowa godzina zajęć wy-
chowania fizycznego w tygodniu dla dzieci uczest-
niczących w projekcie doskonale wpisuje się w ideę 
postulatu kształtowania nawyku do systematycznej 
aktywności fizycznej. I jeszcze należy podkreślić, że 
projekt „Akademia Małych Zdobywców” wychodzi 
też naprzeciw rekomendacjom Światowej Organi-
zacji Zdrowia (WHO) i Unii Europejskiej dotyczących 
aktywności fizycznej dzieci i młodzieży trwającej mi-
nimum 60 minut dziennie. 

Refleksje końcowe tego rozdziału niniejszej pu-
blikacji skłaniają do następujących uogólnień i kon-

statacji. Po pierwsze – w edukacji wczesnoszkolnej 
należy stworzyć odpowiednie warunki do i dla ob-
ligatoryjnego wychowania fizycznego. Po drugie 
– ograniczać do minimum próby marginalizacji po-
trzeb aktywności fizycznej we wszystkich społecz-
nościach szkolnych: uczniowie, nauczyciele, nadzór 
pedagogiczny i rodzice, nie mogą być to tylko dzia-
łania pozorowane. I po trzecie – wychowanie fizycz-
ne w edukacji wczesnoszkolnej nie może mieć tylko 
wartości potencjalnej, ale rzeczywistą odnoszącą 
się do realizacji systematycznych lekcji, przestrze-
gania czasu tych zajęć, unikania tzw. „epizodów ru-
chowych”, wypełniania wszystkich wymagań szcze-
gółowych zapisanych w podstawie programowej 
i programie nauczania oraz pełnej świadomości 
tego, jak ważna jest regularna aktywność fizyczna 
dla wszechstronnego rozwoju każdego dziecka. 

Mam przekonanie, że cała publikacja, jak również 
ta część opracowania, skłoni do pewnych poszuki-
wań naukowo-metodycznych, które mogą się przy-
czynić oraz w znacznym zakresie ułatwić rozwiązy-
wanie bardzo trudnych problemów współczesnego 
procesu wychowania fizycznego na etapie edukacji 
wczesnoszkolnej.
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JAK ZRODZił Się POMySł?

Inspiracją do wprowadzenia programu „Akade-
mia Małych Zdobywców” był projekt realizowany 
od 2010 roku w województwie dolnośląskim pod 
nazwą „Sprawny Dolnoślązaczek”. Znakomity odbiór 
programu skłonił Ministerstwo Sportu i Turystyki do 
zaproponowania jego założeń szkołom podstawo-
wym w całej Polsce. Na konferencji inaugurującej 
program, która odbyła się w listopadzie 2013 roku, 
podjęto decyzję o wprowadzeniu w klasach I–III 
szkół podstawowych w całym kraju programu „Mały 
Mistrz”. Od 1 września 2014 roku po raz pierwszy 
przystąpili do niego uczniowie klas pierwszych, 
a w kolejnych latach również klas drugich i trzecich. 
Program ten był bardzo dobrze przyjęty także w na-
szym województwie. W poszczególnych latach wzię-
ło w nim udział:

2014/2015 �
276 szkół• 
480 klas• 
9315 dzieci• 

2015/2016 �
278 szkół • 
464 klasy • 
9071 dzieci• 

2016/2017 �
69 szkół• 
77 klas• 
1119 dzieci• 

Niestety, po trzech latach program został wyga-
szony. A były to znakomite trzy lata. 

 Przeprowadzono kilkadziesiąt konferencji meto-• 
dyczno-szkoleniowych dla nauczycieli edukacji 
wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego;
 Dla wszystkich szkół zakupiono sprzęt sportowy • 
dostosowany do wieku dziecka i materiały szkole-
niowe o łącznej wartości ponad 1,5 mln zł;
 Radość i satysfakcja dzieci z udziału w zajęciach • 
i ze zdobywania sprawności była bezcenna.

Podsumowując te trzy lata działalności programu 
w województwie podkarpackim, można było zauwa-
żyć, że cieszył się on bardzo dużym zainteresowa-
niem, a założenia programu były wysoko oceniane 
przez prowadzących zajęcia. 

Wielu nauczycieli bardzo mocno zaangażowa-
ło się w realizację projektu. Pozyskali dodatkowe 
środki, które pozwoliły na przekazanie dzieciom 
dyplomów, koszulek i innych gadżetów. Organi-
zowano oficjalne wojewódzkie i lokalne inaugu-
racje programu, uroczyście wręczano legitymacje 
i znaczki, przekazywano sprzęt sportowy. Wielu 
nauczycieli publikowało swoje uwagi, spostrzeże-
nia, ale przede wszystkim relacje z realizacji pro-
gramu w swojej szkole. Wprowadzenie projektu 
„Mały Mistrz” przynosiło pozytywne efekty, jeżeli 
chodzi o stosunek dzieci do sportu. Według opinii 
nauczycieli realizujących program zdecydowanie 
poprawiła się ocena kondycji fizycznej uczniów. 
Nauczyciele wysoko ocenili także wpływ projektu 
na aktywność i sprawność fizyczną dzieci, a jesz-
cze wyżej wpływ systemu zdobywania odznak na 
atrakcyjność zajęć. Bardzo ważnym efektem było 
doposażenie szkół w sprzęt sportowy dostosowa-
ny do wieku dziecka. Pozytywną zmianą w pracy 
nauczycieli było większe uporządkowanie pracy 
dzięki wydanym specjalnie podręcznikom meto-
dycznym. Również duże zadowolenie dzieci z zajęć 
w ramach programu deklarowali ich rodzice. Jed-
nak po trzech latach od wprowadzenia programu 
zaniechano dalszej jego kontynuacji. 

Od tej pory pracowaliśmy nad możliwością reali-
zacji projektu o podobnych założeniach. Najwięk-
szym problemem było zdobycie środków finanso-
wych na jego realizację. Wprawdzie w całym kraju 
wprowadzono program „Szkolny Klub Sportowy”, 
również dobrze przyjmowany przez nauczycieli, 
ale jednak nie jest on tak kompleksowy jak jego 
poprzednik (szkolenia dla nauczycieli, sprzęt spor-
towy dla szkół, wynagrodzenie dla prowadzących 

Celem programu „Akademia Małych Zdobywców” jest poprawa stanu zdrowia 
i sprawności fizycznej uczniów klas I–III poprzez nabycie przez dzieci, które przystąpią  
do programu, umiejętności ruchowych związanych ze zdobywaniem nowych sprawności. 

CZęść II
WPROWADZENIE I ZASADY 
DZIAŁANIA PROGRAMU 
„AKADEMIA MAŁYCH ZDOBYWCÓW”
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zajęcia, działania motywujące uczniów, dodatkowe 
środki na promocję). W 2020 roku udało się prze-
konać Zarząd Województwa Podkarpackiego do 
wprowadzenia projektu do budżetu województwa 
na 2021 rok. I wreszcie pozytywna wiadomość – 
konkurs ogłoszony, oferta złożona i dotacja na re-
alizację projektu „Akademia Małych Zdobywców” 
przyznana. 

POtRZEBy WSKAZUJĄcE NA KONiEcZNOŚĆ 
WPROWADZENiA PROgRAMU

Główną ideą projektu „Akademia Małych Zdobyw-
ców” jest zachęcenie uczniów klas I–III szkół pod-
stawowych do zdobywania nowych umiejętności 
ruchowych oraz podnoszenia sprawności fizycznej, 
kształtowania odpowiednich nawyków i postaw, 
w tym zwłaszcza dotyczących zdrowego stylu życia, 
a także podniesienie atrakcyjności zajęć, wzmocnie-
nie roli nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i wy-
chowania fizycznego. 

Istnieje realna potrzeba metodycznego i orga-
nizacyjnego wzmocnienia zajęć sportowych w kla-
sach I–III szkół podstawowych. W ponad 90% szkół 
zajęcia WF w klasach I–III prowadzone są przez na-
uczycieli edukacji wczesnoszkolnej dysponujących 
niewystarczającą wiedzą w zakresie kształtowania 
aktywności fizycznej.

Według badań prowadzonych przez m.in. prof. 
B. Woynarowską tylko część szkół wyższych prowa-
dzących studia na kierunku edukacja wczesnoszkol-
na uwzględnia metodykę wychowania fizycznego 
w swoich planach i programach nauczania. Przed-
miot ten realizowany jest przez ok. 30 godzin prze-
znaczonych w większości na zajęcia teoretyczne. 
Wielu z ankietowanych nauczycieli edukacji wcze-
snoszkolnej stwierdza, że nie jest odpowiednio 
przygotowanych do prowadzenia lekcji wychowania 
fizycznego i deklaruje chęć dokształcania się na stu-
diach podyplomowych i innego typu szkoleniach.

Także w programach studiów na Akademiach 
Wychowania Fizycznego i uczelniach kształcących 
na kierunkach wychowanie fizyczne niewiele jest 
godzin przeznaczonych na zdobycie umiejętności 
pracy z małym dzieckiem. Do rzadkości należą tak-
że obowiązkowe praktyki studentów tych kierunków 
odbywane w klasach I–III szkół podstawowych.

Badania prowadzone w latach 2002/2003 przez 
W. Pańczyka w 48 wylosowanych szkołach woje-
wództwa podkarpackiego wykazały, że:

 Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są • 
przez nauczycielki kształcenia zintegrowanego 
w 60% szkół w miastach i 100% na wsi,
 Powszechny jest brak dostępu dzieci klas I–III do • 
sal gimnastycznych, nawet gdy one są,
 Zajęcia wychowania fizycznego w tych klasach to • 
w większości „epizody ruchowe”  w pomieszcze-
niach zamkniętych,
 Rzadkie jest wychodzenie w plener na zajęcia WF, • 
wiele zajęć przeznaczonych na ruch zamienia się 
na inne,

80% dzieci nie ćwiczyło na powietrzu; 89% boi się • 
ćwiczeń terenowych („zimno, mokro, można się 
spocić i zabrudzić”).
Niewystarczające warunki bazowo-sprzętowe 

szkół, niewystarczająca wiedza i umiejętności na-
uczycieli uczących w klasach I–III, słaba wiedza ro-
dziców na temat zdrowia i dobrodziejstw płynących 
z aktywności fizycznej, powodują niedostateczną 
ofertę dla dzieci ze strony szkoły i rodziny. A to prze-
cież w okresie wczesnoszkolnym, tak zwanym „zło-
tym wieku szkolnym”, dzieci z dużą łatwością zdoby-
wają nowe wiadomości i umiejętności, w tym także 
z zakresu wychowania fizycznego i sportu. Najczę-
ściej w wieku 6–10 lat objawiają się talenty sporto-
we, a wrodzona, biologiczna skłonność do ruchu 
sprzyja wdrażaniu do treningu i do podejmowania 
bardziej systematycznego wysiłku.

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej zostaną za-
chęceni do udziału w programie, którego realizacja 
zaspokaja w dużej części zadania, jakie postawiono 
przed szkołami podstawowymi w związku z realiza-
cją podstawy programowej.

1. cELE PROgRAMU

Celem głównym programu jest poprawa stanu 
zdrowia i sprawności fizycznej uczniów klas I–III po-
przez nabycie przez dzieci, które przystąpią do pro-
gramu „Akademia Małych Zdobywców”, umiejętno-
ści ruchowych związanych ze zdobywaniem nowych 
sprawności.

Pozostałymi celami zadania są:
 Upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci;• 
 Promowanie nowych, atrakcyjnych form zajęć ru-• 
chowych;
 Zachęcenie uczniów do podejmowania różnych, • 
nowych form aktywności fizycznej;
 Określenie preferencji w wyborze aktywności fi-• 
zycznej uczniów;
 Rozwijanie sprawności fizycznej ze szczególnym • 
uwzględnieniem uzdolnień koordynacyjnych 
(orientacja przestrzenna, szybkość reagowania, 
równowaga, różnicowanie ruchów i rytmizowa-
nie), mających istotne znaczenie w rozwoju i funk-
cjonowaniu małej motoryki dziecka (czytanie, pi-
sanie, rysowanie, malowanie i wycinanie itp.);
 Wsparcie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej • 
w zaplanowaniu i przeprowadzeniu ciekawych 
zajęć wychowania fizycznego i edukacji zdrowot-
nej. Nowoczesną wiedzę na temat prowadzenia 
zajęć, założeń programu i spraw związanych ze 
zdrowiem dzieci nauczyciele nabędą na zaplano-
wanych konferencjach szkoleniowych dla reali-
zatorów programu prowadzonych przez specja-
listów m.in. z Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz 
doświadczonych nauczycieli prowadzących zaję-
cia w szkołach;
 Przekazanie wiedzy na temat zdrowia i sprawności • 
fizycznej rodzicom dzieci realizujących program. 
Zadanie to realizowane będzie podczas specjal-
nych spotkań „wywiadówek z kultury fizycznej”.



27

2. RUcH tO ZDROWiE

„Ruch jest w stanie zastąpić prawie każdy lek, ale 
wszystkie leki razem wzięte nie zastąpią ruchu”.

Wojciech Oczko

Ruch jest biologiczną potrzebą człowieka, ele-
mentarną podstawą zdrowia fizycznego i psychicz-
nego. W swoim rozwoju ontogenetycznym człowiek 
został stworzony do ruchu i bez niego nie może 
prawidłowo egzystować. Brak lub jego niedostatek 
powodują choroby somatyczne i zaburzenia psy-
chiczne, a także szybsze starzenie się. 

Jednym z podstawowych czynników kształtują-
cych psychomotorykę i zdrowie dziecka jest ruch. 
Bodźce ruchowe są najlepszym regulatorem wszel-
kich funkcji ustrojowych. Dziecko uzewnętrznia swo-
je myśli poprzez aktywność fizyczną, każdy ruch je 
czegoś uczy, każdą czynność dziecko przeżywa.

W okresie rozwoju i wzrastania organizmu brak 
lub niedostatek ruchu powoduje powstawanie wad 
postawy, a także zaburzeń w rozwoju fizycznym 
i psychicznym.

Nieodzowność ruchu dla wszechstronnego i pra-
widłowego rozwoju organizmu wskazuje na ko-
nieczność zapewnienia dzieciom odpowiedniej 
dawki wysiłku fizycznego. Ogólna zasada jest taka, 
że dzienna dawka ruchu powinna być tym większa, 
im młodsze jest dziecko.

„Na to, aby być zdrowym, trzeba nauczyć się 
mądrze żyć”.

Réne Dubos

Zdrowie ma wiele aspektów, a wszystkie stanowią 
rezultat złożonych zależności między fizycznymi, 
psychicznymi i społecznymi aspektami natury ludz-
kiej – stąd określenia: zdrowie fizyczne, psychiczne 
i społeczne. Należy pamiętać, że wartością nadrzęd-
ną w stosunku do zdrowia jest życie.

Zdrowie jest:
–  wartością, dzięki której jednostka lub grupa może 

realizować swoje aspiracje i funkcjonować w śro-
dowisku,

–  zasobem (bogactwem) gwarantującym rozwój 
społeczny i ekonomiczny,

–  środkiem do osiągania lepszej jakości życia.
Zdrowie należy: 
–  chronić (profilaktyka),
–  doskonalić (promocja), 
–  przywracać (leczenie, rehabilitacja).

Budowanie fundamentów zdrowia odbywa się 
przez właściwą edukację od najmłodszych lat – w ro-
dzinie, szkole i w środowisku społecznym – bazującą 
na powszechnej aktywności fizycznej.

Ilustracją zdrowotnych wartości ruchu jest rysunek  
(s. 11) obrazujący, jak ogromne znaczenie ma ruch 
dla prawidłowego funkcjonowania poszczególnych 
układów i narządów.

3. PSycHOMOtORyKA 

„Kształtowanie osobowości, które jest celem 
kształcenia, zakłada kształcenie integralne, obej-
mujące ciało, umysł, wrażliwość i charakter”.

Maurice Debesse

„Do szkoły chodzi nie głowa dziecka, ale ono 
całe”.

Marcin Kasprzak

Człowiek stanowi psychofizyczną jedność – życie 
cielesne przebiega równolegle z życiem psychicz-
nym. Każdemu zjawisku fizycznemu odpowiada 
jakieś zjawisko psychiczne. Można powiedzieć, że 
psychika bez ciała nie istnieje, dlatego też w prak-
tyce wychowania fizycznego uzasadnione jest uży-
wanie określenia psychomotoryka czy też ćwiczenia 
psychomotoryczne.

Zgodnie z koncepcją rozwoju zintegrowanego 
w kształceniu należy zwracać uwagę na ścisły zwią-
zek sfery intelektualnej (umysłowej), psychicznej 
(emocjonalno-wolicjonalnej) i fizycznej (cielesnej).

 Aby sprawnie funkcjonować w określonej sytu-
acji (w tym wypadku w zakresie dbałości o zdrowie 
i psychofizyczną sprawność), należy mieć pewną 
wiedzę na ten temat (wiedzieć), posiadać określone 
umiejętności (umieć) i wykazywać właściwą posta-
wę wobec działalności (chcieć).

W toku zajęć ruchowych dziecko ma niepowtarzal-
ną okazję do:
–  poznania budowy i funkcji poszczególnych czę-

ści ciała, jego sprawności i możliwości wykonania 
wielu czynności oraz ich doskonalenia przez ćwi-
czenie (trening),

–  poznania swojego miejsca w grupie, zadań i obo-
wiązków wobec innych, zrozumienia, jakie efekty 
przynosi wspólny wysiłek w dążeniu do osiągnię-
cia celu (np. w zabawach i grach), 

–  poznania zależności „ja” a otaczające mnie środo-
wisko przyrodnicze i kulturowe, poznania swojej 
przynależności do środowiska oraz zrozumienia 
i akceptacji swojego miejsca, a także zadań w śro-
dowisku przyrodniczym i społecznym (zajęcia na 
wolnym powietrzu, zabawy i gry terenowe, wy-
cieczki, zielone i białe szkoły), umiejętnego korzy-
stania z przyborów i przyrządów do ćwiczeń oraz 
ich stosowania w zabawach i grach. 

4. RADOSNy RUcH – BAWi, UcZy i WycHOWUJE

4.1. Zajęcia wychowania fizycznego nie mogą 
być nudne

Dzieci i młodzież uczestniczą w zajęciach wychowa-
nia fizycznego głównie z pobudek emocjonalnych, 
z chęci fizycznego i psychicznego odreagowania. 
Najłatwiej o tego rodzaju emocje jest w czasie za-
baw i gier, jednakże samo bieganie za piłką nie 
wspomoże młodych organizmów w ich prawidło-
wym rozwoju, nie wzmocni m.in. mięśni postural-
nych. Należy stosować takie środki, formy i metody, 
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które będą zachęcać, a nie zmuszać do aktywności 
fizycznej, i wspomagać prawidłowy rozwój psycho-
motoryczny. Tak organizować zajęcia, aby dzieciom 
i młodzieży „chciało się chcieć”.

4.2. Przez zabawę do sportu – przez sport do 
zabawy

Zabawa jako sfera ludzkiej aktywności, stanowi au-
toekspresję indywidualnych cech osobniczych. W 
zabawie poszukuje się przyjemności bądź korzyści 
i unikania skutków negatywnych (bólu, nieprzyjem-
nych uczuć, kary itp.). 

Zabawy i gry odbywają się według określonych 
reguł, z tym że zasady te w grze są jawne, wyraźnie 
określone, w zabawie natomiast mogą być ukryte 

i umownie zmienne. Z wiekiem następuje ewolucja 
znacznej części zabaw w gry. Początkowo dziecko 
nastawione jest na samą czynność „zabawa dla za-
bawy”, a nie na cel. Z czasem ewolucja zabawy po-
lega głównie na stopniowym wzroście znaczenia 
wyniku, który staje się celem.

Przykład: małe dziecko bawi się piłką – podrzu-
ca, chwyta, odbija od podłoża czy ściany, rzuca do 
celu lub do kogoś. Z czasem starsze dziecko zaczy-
na liczyć punkty, ile razy celnie trafiło, np. w innego 
uczestnika zabawy („zbijany”, „dwa ognie”), czy też 
do celu – do bramki (piłka ręczna, piłka nożna), do 
kosza (koszykówka) lub skupia się na coraz bardziej 
precyzyjnym odbiciu piłki (siatkówka, badminton, 
tenis). 

MÓZG
� Poprawa ukrwienia
� Poprawa procesów 

koncentracji, uwagi 
i funkcji intelektualnych

PRZEWÓD POKARMOWY
� Lepsze trawienie
� Normalizacja apetytu
� Mniej problemów 

z zaparciami

KOŚCI
� Elastyczniejsze
� Mniej podatne na 

odwapnienie 
(również 
u starszych)

� Bardziej odporne na 
złamania    

MIĘŚNIE
� Lepsza 

wytrzymałość
i większa siła

� Możliwość dłuższej 
pracy bez 
zmęczenia

KREW
� Dostarcza więcej 

tlenu do tkanek
� Lepsza eliminacja 

zbędnych 
produktów 
przemiany materii

� Poprawa składu 
lipidów – mniej 
„złego”, więcej 
„dobrego” 
cholesterolu

� Lepsza regulacja 
poziomu cukru we 
krwi

SERCE
� Wytrenowane serce przy tym 

samym wysiłku mniej się 
męczy i pracuje bardziej 
ekonomicznie 

� Wytrenowane serce ma 
znacznie większe możliwości 
rezerwowe

PŁUCA
� Lepsze wykorzystanie 

pojemności płuc
� Wzmocnienie mięśni 

oddechowych 
� Sprawniejsze 

oczyszczanie oskrzeli

NACZYNIA KRWIONOŚNE
I LIMFATYCZNE

� Poprawa krążenia  krwi i limfy
� Przeciwdziałanie powstaniu 

zmian miażdżycowych 
� Normalizacja ciśnienia krwi

STAWY
� Większy zakres 

ruchów
� Większa odporność 

na urazy

SYSTEM NERWOWY
� Lepsza koordynacja 

ruchowa
� Szybszy refleks

PSYCHIKA
� Poprawa obrazu własnego JA
� Satysfakcja z własnej 

sprawności
� Odwaga i optymizm
� Chęć do czynu
� Łatwiejsze radzenie sobie ze 

stresem

TKANKA
TŁUSZCZOWA

� Długotrwały, 
umiarkowany wysiłek 
fizyczny sprzyja 
pozbyciu się 
nadmiaru tkanki 
tłuszczowej

SKÓRA
� Lepsze ukrwienie
� Opóźnienie procesów 

starzenia skóry 
� Młodszy wygląd

Źródło: Wydział Zdrowia Urzędu Miejskiego Wrocławia
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W metodyce nauczania gier sportowych stosuje 
się całą gamę ćwiczeń pomocniczych (przygoto-
wawczych) i tzw. gier uproszczonych czy „szkol-
nych”. Na przykład: „gra do pięciu (lub więcej) 
podań”, „piłka do kapitana”, „piłka za linię”, „żywy 
kosz”, „gra na małe boiska”, „gra na małe bramki”. 
Wszystko to są zabawowe formy „dorosłych” gier, 
które mają przygotować uczestników do uprawia-
nia wybranej, ulubionej dziedziny w czasie wolnym, 
a uzdolnionych ruchowo zachęcić do bardziej pro-
fesjonalnego uprawiania określonej aktywności 
sportowej. 

Podobnie jest z innymi dziedzinami. Na przykład 
ucząc dzieci pływania, stosuje się bogaty repertuar 
ćwiczeń, zabaw oswajających z wodą, aby stopnio-
wo przejść do nauki pływania określonymi stylami. 
Tak samo postępuje się w nauczaniu innych dyscy-
plin sportowych.

Utalentowani ruchowo mogą w miarę postępów 
uprawiać daną dyscyplinę wyczynowo, natomiast 
inni rekreacyjnie jako sposób aktywnego spędzania 
czasu wolnego i zdrowego stylu życia. 

Natomiast dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi i z 
wadami postawy powinny być kierowane na spe-
cjalistyczne zajęcia wyrównawcze, kompensacyjno- 
-korekcyjne, a w żadnym wypadku nie powinny być 
zwalniane z zajęć ruchowych. 

4.3.  czym skorupka za młodu nasiąknie…
W okresie wczesnoszkolnym, tak zwanym „złotym 
wieku szkolnym”, dzieci z dużą łatwością zdobywa-
ją nowe wiadomości i umiejętności, w tym również 
z zakresu wychowania fizycznego i sportu. 

Jest to też „złoty wiek”, jeśli chodzi o kształtowa-
nie odpowiednich nawyków i postaw, sprzyja także 
kształtowaniu od najmłodszych lat nawyku zdrowe-
go stylu życia.

Działa wtedy bardzo silnie prawo efektu Thorndi-
ke’a. Odnosi się ono do procesu uczenia się, w myśl 
którego skojarzenia między bodźcem a reakcją 
ulegają pozytywnemu wzmocnieniu i utrwalają się, 
jeśli reakcja wywołuje przyjemne uczucia (stanowi 
nagrodę). Gdy wywołuje zaś stan nieprzyjemności 
(stanowi karę), skojarzenia ulegają wzmocnieniu 
negatywnemu i słabną. Zgodnie z prawem efektu, 
zachowania przynoszące korzyść człowiekowi będą 
się powtarzać w podobnych sytuacjach.

Jeśli zajęcia ruchowe w szkole będą dla dziecka 
przyjemne, istnieje duże prawdopodobieństwo, że 
w przyszłości będzie ono aktywne fizycznie. Jeśli 
zajęcia ruchowe w szkole będą nieprzyjemne dla 
uczniów, to w przyszłości możemy spodziewać się, 
że osoby te będą unikać aktywności fizycznej. 

Najczęściej w wieku 6/7–10 lat objawiają się talen-
ty sportowe, a wrodzona, biologiczna skłonność do 
ruchu sprzyja wdrażaniu do treningu, do podejmo-
wania bardziej systematycznego wysiłku.

Nie ma ludzi niezdolnych do sportu, to tylko kwe-
stia wskazania dziecku odpowiedniego rodzaju ak-
tywności. Każde dziecko może znaleźć swój rodzaj 
sportu – na miarę własnych zainteresowań i możli-
wości psychofizycznych.

W podstawie programowej, w rozdziale „Zale-
cane warunki i sposoby realizacji”, w punkcie 17. 
umieszczono zapis: „Każde dziecko jest uzdolnione. 
Nauczyciel ma odkryć te uzdolnienia i je rozwijać. W 
trosce o to, aby dzieci odczuwały satysfakcję z dzia-
łalności twórczej, trzeba stwarzać im warunki do 
prezentowania swoich osiągnięć, np. muzycznych, 
wokalnych, recytatorskich, tanecznych, sportowych 
i konstrukcyjnych”.

4.4.  Współzawodnictwo – zdrowa rywalizacja 
Potrzeba rywalizacji i sukcesów cechuje niemal każ-
dego człowieka, a szczególnie objawia się to u dzie-
ci i młodzieży. Zaspokojenie tej potrzeby poprzez 
umiejętny dobór odpowiednich środków, metod 
oraz form nauczania to swoiste koło zamachowe 
zachęcające do aktywnego udziału w zajęciach ru-
chowych.

Zdrowa rywalizacja powinna przebiegać zgodnie 
z przyjętymi regułami, z pełnym zrozumieniem, że 
„raz się wygrywa, a raz przegrywa”. Podobnie jak na 
boisku sportowym czy sali gimnastycznej, tak i w ży-
ciu należy cieszyć się ze zwycięstwa, ale też umieć 
pogodzić się z porażką.

Z wychowawczego punktu widzenia należy dążyć 
do stwarzania takich sytuacji dydaktycznych, aby 
jednostka jak najczęściej pracowała na rzecz zespo-
łu i osiągała satysfakcję ze zwycięstwa zespołowe-
go. 

Jedną ze sprawdzonych i polecanych metod 
zdrowej rywalizacji na zajęciach ruchowych z dzieć-
mi i młodzieżą jest formuła: czy potrafisz? Polega 
ona na stawianiu pytań, np. czy potrafisz wykonać 
to ćwiczenie, określone zadanie lepiej, dokładniej, 
szybciej, aniżeli inni (kolega, koleżanka, partner, 
współćwiczący)? 

Warto jak najczęściej stawiać też pytania: czy po-
trafisz wykonać to lepiej dzisiaj aniżeli dawniej? Czy 
potrafisz – po odpowiednim treningu – zrobić to le-
piej za tydzień, miesiąc?

 Jednym słowem: czy potrafisz rywalizować sam 
zsobą, aby stawać się coraz sprawniejszym, wiedzą-
cym więcej o zdrowiu, sporcie, rekreacji, turystyce 
i pożytecznym spędzaniu czasu wolnego? 

5. tREŚci PROgRAMU „AKADEMiA MAłycH 
ZDOByWcóW”

 5.1.  Zdobywamy, a nie kolekcjonujemy odznaki 
sprawności 

Coraz powszechniejsze hobby zbierania i kolek-
cjonowania nie tylko odznak sportowych, ale także 
wielu innych gadżetów – szalików, koszulek itp. ob-
serwuje się wśród dzieci i młodzieży.

Ideą programu „Akademia Małych Zdobywców” 
jest propagowanie aktywnej postawy zdobywania, 
a nie kolekcjonowania odznak sportowych. Dzieci 
bardzo lubią konkret, jasny cel podejmowania wysił-
ku, z którego mogą mieć faktyczną korzyść – w tym 
wypadku wywalczoną odznakę sprawności. Na tym 
bazuje harcerstwo, mające w swoim programie zdo-
bywanie określonych sprawności, potwierdzonych 
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odpowiednimi odznakami, z dumą naszywanymi na 
rękawach harcerskich mundurków.

Sport może i powinien być wspaniałą szkołą kształ-
towania ciała oraz siły woli, sztuką czynnego życia 
młodych ludzi. Od najmłodszych lat warto uczyć, że 
można pokochać wysiłek, aby z satysfakcją zmęczyć 
się na nartach, na pływalni, w czasie jazdy na rowe-
rze, biegu w terenie, podczas wędrówki czy w czasie 
zabaw i gier sportowych i do tego mieć to udoku-
mentowane w postaci zdobytej odznaki.

5.2.  Zasady zdobywania odznak sprawności 
programu „Akademia Małych Zdobywców” 
i zestaw dyscyplin

Program przeznaczony dla uczennic i uczniów klas 
I–III obejmuje sześć zasadniczych bloków z możliwo-
ścią poszerzania o pokrewne dziedziny, np. turysta 
– rowerzysta czy też saneczkarz – narciarz – łyżwiarz. 
W każdym bloku uczeń ma szansę opanowania 
określonych umiejętności i wiadomości, za które 
nagradzany jest odpowiednią odznaką.

Odznakę zdobywają poszczególni uczniowie, nie • 
zaś cały zespół klasowy. 
Poszczególne bloki (dyscypliny) przedstawione są • 
w układzie czasowym, zgodnym z rokiem szkol-
nym i dostosowane między innymi do warunków 
atmosferycznych, co w niczym nie ogranicza in-
wencji nauczycieli w realizacji programu według 
własnej koncepcji związanej z możliwościami da-
nej placówki oświatowej.

5.3. Proponowane dyscypliny i umiejętności do 
opanowania przez uczniów w ciągu trzech lat

Podane poniżej przykłady są propozycją nauczy-
cieli praktyków oraz pracowników wyższych uczelni 
współpracujących ze szkołami. W przypadku braku 
możliwości, z różnych względów, zdobycia poda-
nych niżej umiejętności, nauczyciel dostosowuje 
próby do posiadanych warunków, umiejętności 
dzieci i innych czynników.

turysta – Rowerzysta (wrzesień–październik)
–  umiejętność jazdy na rowerze; znajomość zasad 

bezpiecznego poruszania się na rowerze; znajo-
mość (w podstawowym zakresie) przepisów i zna-
ków drogowych oraz zasad bezpieczeństwa na 
drogach,

–  w klasie III uproszczony test na kartę rowerową,
–  udział w wycieczkach turystycznych w obrębie 

miasta i okolicy oraz w programowych wyciecz-
kach turystycznych, 

–  wykonanie minikronik; bezpieczeństwo na trasach 
turystycznych.

gimnastyk (październik–grudzień)
–  nabycie podstawowych umiejętności zgodnie 

z założeniami programu,
–  „trzymaj się prosto” – ćwiczenia korekcyjne i wie-

dza o prawidłowej postawie ciała, 
–  zapoznanie się z podstawowymi przyborami 

i przyrządami gimnastycznymi.

łyżwiarz – Narciarz – Saneczkarz (grudzień–sty-
czeń)
W zależności od możliwości oraz tradycji: 
–  jazda na sankach z górki i po płaskim terenie, za-

bawy ze współćwiczącymi,
–  spacer na nartach biegowych połączony z lepie-

niem różnych form ze śniegu oraz minizawody na 
nartach biegowych,

–  podstawowe umiejętności jazdy na nartach zjaz-
dowych po wyznaczonej trasie, minizawody z po-
konywaniem przeszkód,

–  jazda na łyżwach – elementy „Błękitnej Sztafety” 
i „Złotego Krążka”,

–  wiedza z bezpieczeństwa zajęć na śniegu i lodzie 
oraz zasad hartowania się.

tancerz (luty–marzec)
–  opanowanie prostych form tanecznych – tańców 

ludowych, „turniejowych” lub młodzieżowych 
oraz elementów rytmiki.

Piłkarz – nożny/ ręczny/ Koszykarz/ Siatkarz (kwie-
cień–maj)
–  opanowanie podstawowych umiejętności gry 

w piłkę nożną, ręczną, koszykówkę isiatkówkę; 
udział w grach oraz zabawach przygotowujących 
do „gry właściwej”, rozwijanie umiejętności współ-
działania w zespole, 

–  podstawowe wiadomości z zakresu przepisów 
sędziowania oraz organizacji zabaw i gier sporto-
wych.

Lekkoatleta (maj–czerwiec)
–  nabycie umiejętności związanych z biegami, sko-

kami i rzutami, spójnych z podstawą programową 
WF dla klas I–III,

– udział w szkolnych zawodach lekkoatletycznych,
– podstawowe wiadomości na temat zasad bezpie-

czeństwa na stadionach i w terenie.

5.4.  Szczegółowy opis prób dla uczniów klas i–iii
Uwaga wstępna: zestaw ćwiczeń do wykonania 
w celu zdobycia określonej odznaki należy trakto-
wać jako bazowy zasób, który nie stanowi nienaru-
szalnego kanonu. Poza „suchym” zapisem należy 
brać pod uwagę indywidualne predyspozycje i moż-
liwości każdego ucznia (np. budowę ciała), a także 
jego wysiłek i postępy w  dochodzeniu do celu. W 
jednostkowych przypadkach nauczyciel (lub współ-
ćwiczący) może pomóc uczniowi wykonać jakiś ele-
ment ćwiczenia. Głównym przesłaniem programu 
„Akademia Małych Zdobywców” jest motywowanie 
uczniów do aktywności fizycznej, a odznaki są jedy-
nie środkiem do osiągnięcia tego celu.

Istnieje także możliwość zastąpienia sprawności 
„bazowych” nowymi, możliwymi do realizacji w szko-
le ze względu na warunki, tradycję, zainteresowania 
dzieci itp. Proponujemy nauczycielom m.in. realiza-
cję innych sprawności, takich jak: badmintonista, 
tenisista, tenisista stołowy, unihokeista, szachista, 
mistrz ringo, rolkarz – wrotkarz oraz innych, według 
programów autorskich nauczycieli.
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ROWERZyStA

Propozycje prób sprawnościowych jazdy na rowe-
rze.

Każdą próbę można wykonać na boisku szkolnym, 
na obszarze 30x10 m. Potrzebne jest 8–16 (zależnie 
od klasy) stojaków, taśma miernicza, kreda i stoper 
– w klasie III.
Klasa i
1. Ruszanie z miejsca dowolnym sposobem.
2. Jazda po prostej 20 m.
3. Zawracanie wokół stojaka na obszarze o promie-

niu 3 m.
4. Jazda slalomem między 3 stojakami na odcinku 

10 m. 
5. Zatrzymanie się w określonym miejscu (+/–0, 5 m) 

– zejście z roweru.
6. Przeprowadzenie roweru do miejsca rozpoczę-

cia próby.

Klasa ii
1. Ruszanie z miejsca dowolnym sposobem.
2. Jazda po prostej 20 m z przejazdem w połowie 

dystansu przez bramkę o szerokości 1 m.
3. Zawrócenie na obszarze o promieniu 3 m – wy-

konanie półtora koła wokół stojaka.
4. Jazda slalomem między 5 stojakami na odcinku 

10 m.
5. Zatrzymanie się w określonym miejscu (+/–0, 5 m).
6. Wzięcie ringo w jedną rękę. Ruszenie na rowerze 

i dowiezienie ringo do miejsca rozpoczęcia próby.

Klasa iii
1. Ruszanie z miejsca dowolnym sposobem.
2. Jazda na odcinku 5 m jak najwolniej – czas powy-

żej 5 sek. Zatrzymanie.
3. Jazda po torze „8” („ósemką”) z przejazdem  

3 razy, na środku, przez bramkę o szerokości 1 m. 
Zatrzymanie – zejście z roweru.

4. Jazda slalomem między 5 stojakami na odcinku 
10 m.

5. Nie zatrzymując się, należy zabrać jedną ręką ze 
stojaka ringo i po przejechaniu z nim 5 m nałożyć 
je na kolejny stojak.

6. Dalej jechać do miejsca rozpoczęcia próby i na 
jego wysokości zatrzymać się, zsiadając z roweru 
w określonym miejscu (+/–0, 5 m).

7. Uproszczony test na kartę rowerową.
8. Podstawowe wiadomości na temat przepisów 

ruchu drogowego i zasad bezpieczeństwa na 
drogach. 

tURyStA

1. Udokumentowany udział w imprezach tury-
stycznych: wycieczkach, rajdach pieszych, ro-
werowych, kajakowych, organizowanych przez 
nauczyciela, szkołę, organizacje młodzieżowe 
(m.in. harcerstwo) i turystyczne (m.in. PTTK).

2. Turystyczne i inne formy terenowe organizowa-
ne (systematycznie) ze współudziałem rodziców.

3. Nabycie wiedzy o atrakcjach turystycznych swo-
jego regionu i okolic.

4. Podstawowe wiadomości z zakresu bezpieczeń-
stwa w trakcie wycieczek, biwaków itd.

5. Ogólna orientacja oznakowania tras turystycz-
nych i posługiwania się mapą (z pomocą).

giMNAStyK 

Klasa i
1. Akrobatyka – próba o charakterze zwinnościo-

wym (wykonanie na materacu):
z postawy przodem do materaca w bok – pod-• 
skok z półobrotem (z krążeniem rr do we-
wnątrz),
przysiad skulony i przetoczenie na plecach – • 
„kołyska”,
wyprost do postawy bez podparcia rękami.• 

2. Próba równowagi i zwinności na belce odwróco-
nej ławeczki:

przejście po belce ławeczki – z ramionami • 
w bok i woreczkiem na głowie,
odłożenie przyboru i z dochwytem za belkę  • 
3 przeskoki zawrotne (odbicie ze śródstopia).

3. Ćwiczenie na drążku zaczepianym na drabinkach 
(ok. 120 cm) – próba siłowo-zwinnościowa:

z postawy przodem do drążka – dochwyt obu-• 
rącz i marsz stopami po drabince do zwisu le-
żąco tułowiu wygiętym,
powrót do przysiadu zwieszonego i do posta-• 
wy.

3a. Ćwiczenia na drabinkach – gdy brak drążka:
wejście w tempie 2 x do samej góry i zejście • 
z drabinek,
w postawie zwieszonej tyłem – podciągnięcie • 
nóg (uda co najmniej do poziomu).

Klasa ii
1. Akrobatyka – próba o charakterze zwinnościo-

wym (wykonanie na materacu):
z postawy tyłem do materaca podskok z pół-• 
obrotem,
przysiad podparty i przewrót w przód do przy-• 
siadu podpartego – wyprost do postawy.

2.  Próba równowagi i zwinności na belce odwróco-
nej ławeczki:

z woreczkiem (kółkiem ringo) na głowie, przej-• 
ście po belce „krokiem bociana” z klaśnięciem 
pod kolanem i następnie wymachem ramion 
w bok, 
odłożenie przyboru i z dochwytem za belkę  • 
4 przeskoki zawrotne.

3. Ćwiczenie na drążku zaczepianym na drabinkach 
(ok. 120 cm) – próba siłowo-zwinnościowa:

z postawy wewnątrz drążka – tyłem do drabi-• 
nek, z dochwytem za drążek wejście stopami 
(piętami) po szczeblach drabinki do podporu 
przodem,
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zaznaczenie podporu przodem i odmyk • 
wprzód o nogach ugiętych do przysiadu zwie-
szonego – wyprost do postawy.

3a. Ćwiczenia na drabinkach – gdy brak drążka:
w zwisie przodem – przejście rękami przez je-• 
den pełny segment drabinki,
w postawie zwieszonej tyłem 2 razy podcią-• 
gnięcie ugiętych nóg (jak w kl. I).

Klasa iii
1. Akrobatyka:

postawa tyłem do materaca, wyskok z półob-• 
rotem,
przez przysiad podparty przewrót w przód do • 
postawy.

2. Próba równowagi i zwinności na belce odwróco-
nej ławeczki:

zejście na czworakach po belce ławeczki i na-• 
stępnie w tempie 4 przeskoki zawrotne.

3. Ćwiczenia na drążku zawieszanym na drabinkach 
(ok. 120 cm):

z postawy przed drążkiem i z dochwytem obu-• 
rącz, marsz stopami po drabince i odbiciem 
wymyk do podporu przodem,
zeskok w tył do przysiadu.• 

3a. Ćwiczenia na drabinkach – gdy brak drążka:
w zwisie przodem – przejście rękami przez  • 
2 pełne segmenty drabinek,
w postawie zwieszonej tyłem 3 razy podcią-• 
gnięcie nóg (jak w kl. I).

tANcERZ

Odznakę tancerza może zdobyć uczeń, który wyka-
zuje się w  tej dziedzinie wyjątkową aktywnością:
1. Tańczy w zespole (szkolnym, harcerskim, klubie 

tanecznym) i ma za sobą co najmniej dwa oficjal-
ne występy.

2. Brał udział w co najmniej dwóch, indywidualnych 
konkursach, turniejach tanecznych, np. break-
dance, hip-hop, disco, funky, balet itp. – organi-
zowanych przez szkołę, klub taneczny lub jakąś 
jednostkę kulturalno-oświatową. 

SANEcZKARZ

Propozycje prób sprawności saneczkarskiej na 
górce o długości 20–30 m, o spadku 10–20%, bez 
drzew i innych przeszkód stałych. Dzieci powinny 
jeździć w kaskach. Górka na czas prób powinna być 
zabezpieczona taśmami. Do zaznaczenia miejsc 
startu, mety i slalomu potrzeba tyczek, pachołków 
lub innych lekkich przedmiotów, które można bez-
piecznie postawić albo przytwierdzić do śniegu.

Klasa i
1. Samodzielne wciągnięcie sanek pod górkę (ok. 

20 m).
2. Zjazd na sankach z ok. dwudziestometrowej 

góry, w pozycji siedzącej, po torze prostym, 

z trafieniem w ustawioną na mecie dwumetrową 
bramkę.

3. Zjazd z góry ok. 10 m i zatrzymanie sanek na po-
chyłości, hamując piętami – jak najbliżej ustalo-
nego miejsca (do 2 m).

4. Zjazd z ok. dziesięciometrowej góry, od startu do 
mety z ominięciem stojącej na torze jazdy prze-
szkody w postaci kuli śniegu lub pachołka.

Klasa ii
1. Samodzielne wciągnięcie sanek pod górkę (ok. 

20 m).
2. Zjazd na sankach z ok. dwudziestometrowej góry, 

w pozycji leżącej na plecach (nogami w kierunku 
jazdy), po torze prostym z trafieniem w ustawio-
ną dwumetrową bramkę.

3. Zjazd na sankach z górki i zatrzymanie sanek 
gwałtownym skrętem w jedną stronę, tzw. „skręt–
stop” (można się nawet przy tym skręcie wywró-
cić – byle przerwać jazdę na wprost).

4. Zjazd z górki od startu do mety w pozycji siedzą-
cej, po torze prostym, z pokonaniem przeszko-
dy w postaci hopki o wysokości 10–15 cm (mała 
skocznia), bez upadku z sanek.

Klasa iii
1. Ciągnięcie sanek po terenie płaskim z kolegą 

siedzącym na sankach (około 20 m).
2. Wepchnięcie sanek (trzymając je za tylną część) 

na ok. dwudziestometrową górkę, po slalomie 
składającym się z 4 tyczek stojących co 3 m.

3. Zjazd z górki, w pozycji siedzącej lub leżącej na 
brzuchu, albo na plecach, po slalomie złożonym 
z 3 tyczek i trafienie w światło bramki o szerokości 
2 m – z zatrzymaniem sanek na przestrzeni 2 m.

4. Zjazd z górki od startu do mety po torze pro-
stym, w pozycji leżącej na brzuchu (głowa w kie-
runku jazdy), z pokonaniem przeszkody w po-
staci hopki o wysokości około 20–25 cm (średnia 
skocznia). 

NARciARZ

Klasa i
1. Umiejętność samodzielnego założenia butów 

narciarskich, rękawic i kasku, chodzenia w  bu-
tach narciarskich oraz noszenia własnych nart (po 
terenie płaskim i pod górę), wpięcia się w narty 
na terenie płaskim.

2. Umiejętność poruszania się na nartach po pła-
skim terenie: do przodu, w tył, bokiem. Można 
używać kijków.

3. Jazda po płaskim terenie na jednej narcie, od-
pychając się drugą, wolną od narty nogą na tzw. 
„hulajnogę”. Próba na prawej i lewej nodze.

4. Jazda na dwóch nartach za osobą ciągnącą. 
Łącznikiem są kijki. 

5. Jazda na dwóch nartach na wprost z górki o nie-
wielkim nachyleniu, aż do zatrzymania się na te-
renie płaskim.



33

6. Próba jak w pkt 5., ale zatrzymanie w formie „bez-
piecznego upadku” na bok (przez przysiad i wy-
wrócenie się na bok, z uniesioną wyprostowaną 
ręką strony, na którą się upada). 

7. Jazda z góry w skos stoku z wykonaniem po dro-
dze min. 5 przysiadów (należy dotknąć śniegu 
rękawiczkami).

Klasa ii 
1. Na płaskim terenie wykonanie „zegara” – obró-

cenie się o 360° przez tzw. „przestępowanie”.
2. Poruszanie się pod niewielką górę bokiem na 

dystansie min. 10 m – można używać do pomocy 
kijków.

3. Umiejętność samodzielnego wpięcia się w narty, 
stojąc w poprzek stoku.

4. Umiejętność ustawienia się i stania w linii spadku 
stoku (jak do „pługu”).

5. Po wykonaniu pkt 4 zjazd w linii spadku stoku 
i wykonanie skrętu dostokowego do zatrzymania 
się w poprzek linii spadku stoku.

6. Próba jak w pkt 5., ale z wykonaniem bezpiecznej 
wywrotki przez przysiad, na bok, z uniesioną wy-
prostowaną ręką strony, na którą się upada).

7. Jazda w dół stoku z wykonaniem min. 10 skrętów 
dowolnym sposobem.

Klasa iii
1. Na płaskim terenie wykonanie obrotu 360° mak-

symalnie 3 podskokami. Próbę należy wykonać 
w obie strony.

2. Poruszanie się pod górę „jodełką” na dystansie 
min. 10 m.

3. Z pozycji stania w linii spadku stoku jazda w dół 
stoku ześlizgiem kątowym „pług” z zatrzymywa-
niem się co około 5 m.

4. Z pozycji stania w poprzek stoku ześlizg boczny 
na dystansie 10 m z zatrzymywaniem się po dro-
dze kilka razy.

5. Wykonanie obrotu o 180° z pozycji stania w po-
przek linii spadku stoku.

6. Jazda z góry w skos stoku na jednej „dolnej” nar-
cie. Próbę należy wykonać na obie strony.

7. Jazda w dół stoku z wykonaniem min. 10 skrętów 
po wyznaczonej trasie minislalomu.

PiłKARZ – PiłKA RęcZNA

 Klasa i
1. Kozłowanie:

kozłowanie piłką jednorącz lub oburącz • 
w miejscu – min. 5 razy.

2. Podania i chwyty:
chwyt piłki oburącz – podanej z bliska od na-• 
uczyciela lub od partnera,
podanie piłki jednorącz lub oburącz do na-• 
uczyciela lub partnera – z odległości 2 m.

3. Rzuty:
rzut piłką jednorącz lub oburącz z miejsca do • 
celu (bramka lub ściana) oddalonego o 2 m.

4. Zabawy i gry z piłką:
„Piłka do kapitana”. Ocena wykonania określo-• 
nych przez nauczyciela zadań w grze.

Klasa ii
1. Kozłowanie:

kozłowanie piłką jednorącz lub oburącz • 
w marszu do przodu na odcinku 3 m.

2. Podania i chwyty:
chwyt piłki oburącz podanej od nauczyciela • 
lub od partnera z odległości min. 2 m,
podanie (rzut) piłki do nauczyciela lub partne-• 
ra w marszu z odległości min. 2 m.

3. Rzuty:
rzut piłką jednorącz lub oburącz z miejsca do • 
celu (bramka lub ściana) z 3 m.

4. Zabawy i gry z piłką: 
„Dwa ognie”. Ocena wykonania określonych • 
przez nauczyciela zadań w grze.

Klasa iii
1. Kozłowanie:

kozłowanie piłką jednorącz lub naprzemian-• 
rącz w marszu na odcinku 5 m.

2. Podania i chwyty:
w marszu lub z biegu – chwyt piłki oburącz po-• 
danej od partnera,
z marszu lub po koźle podanie piłki jednorącz • 
do partnera z odległości 2 m.

3. Rzuty:
rzut piłką jednorącz do celu (bramki lub ścia-• 
ny) z marszu z odległości 4 m.

4. Zabawy i gry z piłką:
gra „Do 5 podań”; „Żywy kosz”. Ocena okre-• 
ślonych przez nauczyciela zadań w grze.

5. Udział w rozgrywkach szkolnych, młodzieżowych 
itp. w minipiłce ręcznej. 

PiłKARZ – KOSZyKóWKA

Klasa i
1. Kozłowanie:

kozłowanie piłki jednorącz (prawa i lewa ręka) • 
w miejscu – min. 20 sekund,
kozłowanie piłki w biegu na odcinku 10 m,• 
zmiana ręki kozłującej przed sobą w miejscu • 
– 10 razy.

2. Chwyty i podania piłki:
chwyt piłki oburącz toczącej się od partnera, • 
podanej z odległości 3 m,
chwyt piłki oburącz podanej przez partnera • 
kozłem z odległości 2 m,
podanie piłki oburącz sprzed klatki piersiowej • 
kozłem do partnera oddalonego 2 m, 
podanie piłki oburącz znad głowy do partnera • 
oddalonego 2 m, 
podanie piłki jednorącz na odległość 3 m.• 

3. Rzuty:
rzut piłki jednorącz z miejsca (demonstracja),

rzut oburącz na wysokość 2 m.• 
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4. Zabawy i gry z piłką:
„Gra uproszczona z rzutem do kosza” na niższe • 
kosze. Ocena wykonania wyżej wymienionych 
czynności ruchowych oraz zachowań w grze. 
Uproszczenia w przepisach gry uwarunko-
wane są poziomem umiejętności ruchowych 
dzieci. Gra powinna być realizowana na kilka 
koszy (4–5) z możliwością zdobywania także 
punktów w różnorodny sposób (dostosowu-
jąc do możliwości grupy).

Klasa ii
1. Kozłowanie:

kozłowanie piłki jednorącz (prawa i lewa ręka) • 
w biegu do przodu na odcinku 20 m,
zmiana ręki kozłującej przed sobą w biegu co • 
5 m na odcinku 20 m,
kozłowanie po obwodzie pola 3 sekundy ze • 
zmianą ręki kozłującej i           zmianą kierunku 
kozłowania na sygnał wizualny nauczyciela.

2. Chwyty i podania piłki:
chwyt piłki oburącz podanej przez partnera • 
z odległości 3 m,
podanie piłki oburącz sprzed klatki piersiowej • 
w marszu do przodu na odcinku 20 m.

3. Rzuty:
rzut piłki jednorącz z miejsca spod kosza do • 
obręczy znajdującej się na wysokości 2,60 m.

4. Zabawy i gry z piłką:
„Gra w minikoszykówkę”. Ocena wykonania • 
wyżej wymienionych czynności ruchowych 
oraz zachowań w grze.

Klasa iii
1. Kozłowanie:

kozłowanie piłki jednorącz (prawa i lewa ręka) • 
w biegu do przodu na odcinku 20 m ze zmia-
ną kierunku poruszania się, ze zmianą ręki ko-
złującej i zmianą tempa kozłowania.

2. Chwyty i podania piłki:
chwyt piłki oburącz podanej przez partnera • 
z odległości 3 m,
podanie piłki oburącz sprzed klatki piersiowej, • 
znad głowy i podania jednorącz do partnera 
z odległości 2 m,
podanie piłki oburącz sprzed klatki piersiowej • 
w biegu do przodu na odcinku 20 m.

3. Rzuty:
rzut piłki jednorącz z miejsca spod kosza znaj-• 
dującego się na wysokości 2,60 m,
rzut w biegu – „dwutakt” po kozłowaniu.• 

4. Zabawy i gry z piłką:
„Gra w minikoszykówkę”. Ocena wykonania • 
wyżej wymienionych czynności ruchowych 
oraz zachowań w grze.

PiłKARZ – SiAtKóWKA

Klasa i
1. Postawa siatkarska i sposoby przemieszczania 

się:

przyjęcie prawidłowej postawy siatkarskiej po • 
wybranym sposobie przemieszczania się: chód, 
bieg, krok dostawny,
prawidłowe przemieszczanie się wybranymi • 
sposobami: chód, bieg, krok dostawny.

2. Odbicia oburącz górne:
podrzut piłki i chwyt w „koszyczek” w siadzie • 
prostym i w leżeniu tyłem. 

3. Zabawy i gry z piłką: „balonówka”, „pierścieniów-
ka”, „rzucanka siatkarska z 1 piłką”. Ocena wykona-
nia wyżej wymienionych zadań w grze.

Klasa ii
1. Postawa siatkarska i sposoby przemieszczania się:

przyjęcie prawidłowej postawy siatkarskiej po • 
wybranym sposobie przemieszczania się: krok 
skrzyżny, doskok, wyskok, zwód,
prawidłowe przemieszczanie się wybranymi spo-• 
sobami: krok skrzyżny, doskok, wyskok, zwód.

2. Odbicia oburącz górne: 
chwyt piłki w „koszyczek” i rzut nad siatką do na-• 
uczyciela lub partnera z odległości min. 3 m.

3. Zabawy i gry z piłką: „rzucanka siatkarska z 2 piłka-
mi”, „wyścig z rzutem do kapitana nad siatką”. Oce-
na wykonania wyżej wymienionych zadań w grze.

Klasa iii
1. Postawa siatkarska i sposoby przemieszczania się: 

przyjęcie prawidłowej postawy siatkarskiej po • 
wybranym sposobie przemieszczania się: chód, 
bieg, krok dostawny, krok skrzyżny, doskok, wy-
skok, zwód z różnych pozycji niskich i półwyso-
kich (np. z leżenia przodem, tyłem, siadu skrzyż-
nego),
prawidłowe przemieszczanie się wybranymi • 
sposobami: chód, bieg, krok dostawny, krok 
skrzyżny, doskok, wyskok, zwód do piłki dorzu-
canej przez nauczyciela z odległości 5 m (zakoń-
czone chwytem piłki).

2. Odbicia oburącz górne:
chwyt piłki w „koszyczek” i odbicie oburącz • 
górą do nauczyciela lub partnera z odległości 
min. 4 m,
odbicie piłki oburącz górą nad sobą – min.  • 
 5 razy.

3. Zabawy i gry z piłką: „rzucanka siatkarska w rzędach”, 
single 1x1 po odbiciu się piłki od podłoża. Ocena 
wykonania wyżej wymienionych zadań w grze.

PiłKARZ – PiłKA NOŻNA

Test dla najmłodszych (zalecany dla klas 1–3 szkoły 
podstawowej)

Test dla najmłodszych jest łatwiejszą odmianą testu 
sprawności piłkarskiej. Przeznaczony jest dla dzieci 
od 5. do 9. roku życia, a mała liczba stacji oraz ich 
nieskomplikowana struktura pozwala na zorganizo-
wanie testu na ćwiartce boiska bądź na małej hali.
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Nazwy stacji:
1. Mistrz dryblingu
2. Mistrz krótkich podań
3. Mistrz jedenastek

StAcJA 1: Mistrz dryblingu
Zadanie:
Ćwiczący prowadzi piłkę pomiędzy pachołkami do 
wyznaczonego kwadratu (1x1 m). Tam zatrzymuje 
piłkę, siada na niej na krótką chwilę, po czym pro-
wadzi ją dalej wokół kolejnego pachołka. Następnie 
zagrywa piłkę pomiędzy tyczkami, a sam przeskaku-
je nad nisko zawieszoną poprzeczką (zawieszoną 
pomiędzy tyczkami). Po przeskoczeniu przez ww. 
przeszkodę, ćwiczący przejmuje piłkę i okrąża z nią 
następny pachołek. Prowadząc dalej piłkę, oddaje 
strzał z wyznaczonej przez pachołki jednometrowej 
bramki do większej, trzymetrowej bramki wyznaczo-
nej przez tyczki.

Najczęściej popełniane błędy:
piłka po odbiciu od ławki nie wraca do strefy • 
podań,
piłka po odbiciu od ławki wylatuje poza strefę • 
podań,
uderzona piłka przelatuje nad lub obok ławki.• 

Uwaga: każdy ćwiczący ma jedną próbę. Próba 
kończy się po pierwszym błędzie lub po dziesięciu 
poprawnie wykonanych podaniach. Punkty zdoby-
te do pierwszego błędu liczą się do klasyfikacji.
Materiały:
1 ławeczka gimnastyczna; pachołki do wyznaczenia 
strefy podań; przynajmniej 1 piłka.
Punktacja:
Za każde poprawne zagranie (kontakt piłki z ławką 
oraz jej powrót do strefy podań) ćwiczący otrzymuje 
1 punkt (maksymalnie 10 punktów).

 
StAcJA 3: Mistrz jedenastek
Zadanie:
Każdy ćwiczący oddaje 5 strzałów do bramki z odle-
głości 7 metrów.

2 pkt

1 pkt

7 m

5 m

5 m 3 m

3 m3 m

10 m

start

5 m

2 m

1,5 m

ławka

strefa   podań

Najczęściej popełniane błędy:
pachołki lub bramki są omijane,• 
podczas prowadzenia piłki ucieka ona poza • 
pole ćwiczeń,
ćwiczący nie siada na piłce,• 
piłka jest nieprawidłowo zagrywana przez • 
bramkę z tyczek,
piłka nie zostaje przejęta przez ćwiczącego po • 
zagraniu przez bramkę z tyczek,
ćwiczący nie zachowuje odległości 5 m przy • 
oddawaniu ostatniego strzału,
ćwiczący nie trafia do bramki przy ostatnim • 
strzale.

Uwaga: w wypadku, gdy pierwsza próba się nie 
powiedzie, ćwiczący ma drugą szansę. gdy rów-
nież w drugim podejściu nie uda się ukończyć toru, 
niestety nie będzie można przyznać punktów.
Materiały:
2 tyczki z poprzeczką pomiędzy nimi; bramka 3x2 m 
lub 2 tyczki, ewentualnie 2 pachołki; 11 pachołków 
lub talerzyków; co najmniej 1 piłka.
Punktacja:
Za poprawne ukończenie toru ćwiczący otrzymuje 
od 0 do10 punktów.

StAcJA 2: Mistrz krótkich podań
Zadanie:
Piłka musi zostać zgrana 10 razy o ławkę (ewentual-
nie o ścianę) z dowolnego miejsca w strefie podań. 
Piłka po odbiciu od ławki musi za każdym razem 
wrócić do strefy podań.

Uwaga: każdy ćwiczący ma tylko jedną próbę.
Materiały:
1 bramka 2x5 m lub bramka do piłki ręcznej albo 
też wyrysowana bramka na ścianie (sala); jedna ta-
śma elastyczna (ewentualnie biało-czerwona taśma 
budowlana); talerzyk do wyznaczenia punktu 7 me-
trów; co najmniej jedna piłka.
Punktacja:
Celny strzał w górną część bramki liczy się jako 
2 punkty. Strzał w dolną część bramki to 1 punkt 
(maksymalnie 10 punktów).

test dla najmłodszych:

Złota sprawność piłkarska 
Wysoki poziom 21–30  pkt.

Srebrna sprawność piłkarska 
Średni poziom 11–20 pkt.

Brązowa sprawność piłkarska 
Niski poziom 1–10 pkt.
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LEKKOAtLEtA

Klasa i
1.  Biegi:

biegi krótkie na dystansie 30–40 m ze startu • 
wysokiego,
biegi „wytrzymałościowe” – bieg wahadłowy • 
na odcinku 10 m – z powtórką 10–12 razy,
biegi „sztafetowe” na odcinkach 20–30 m • 
z dotknięciem partnera i z przekazywaniem 
przedmiotów, np. kółka ringo,
bieg – marszobieg terenowy na dystansie • 
300–500 m.

2.  Skoki:
skoki w dal z miejsca; skoki w dal z rozbiegu • 
3–5 kroków,
skoki „wzwyż” – ponad przeszkodami – ska-• 
kanką, gazetą, poprzeczką (30–60 cm).

3.  Rzuty:
rzuty do celu i na odległość – woreczkami, pi-• 
łeczkami; rzut piłeczką palantową z miejsca,
rzuty (pchnięcia sprzed klatki piersiowej) • 
piłką lekarską 1 kg.

Klasa ii
1.  Biegi:

biegi krótkie na dystansie 30–50 m ze startu • 
wysokiego,
biegi „wytrzymałościowe” – bieg wahadłowy • 
na odcinku 15–20 m z powtórką 10–12 razy,
biegi „sztafetowe” na odcinkach 30–50 m z • 
dotknięciem partnera i z przekazywaniem 
przedmiotów – pałeczki, kółka ringo itp.,
bieg – marszobieg terenowy na dystansie • 
500–600 m.

2.  Skoki:
skoki w dal z miejsca; skoki w dal z rozbiegu • 
5–7 kroków,
skoki „wzwyż” – ponad przeszkodami – ska-• 
kanką, gazetą, poprzeczką (40–70 cm).

3.  Rzuty:
rzuty piłkami do celu i na odległość; rzut pi-• 
łeczką palantową z rozbiegu 3–5 kroków,
rzut piłką lekarską 1 kg.• 

Klasa iii
1. Biegi:

biegi krótkie na dystansie 50–60 m ze startu • 
niskiego,
biegi „wytrzymałościowe” – biegi wahadło-• 
we na odcinku 15–20 m z powtórką 15–20 
razy,
biegi sztafetowe na odcinkach 60–100 m • 
z przekazywaniem pałeczki sztafetowej,
bieg – marszobieg terenowy na dystansie • 
800–1000 m.

2. Skoki:
skoki w dal z miejsca, skok w dal z rozbiegu,• 
skoki „wzwyż” ponad przeszkodami (jak w kl. • 
I–II) i ponad poprzeczką (50–80 cm). 

3. Rzuty:
rzuty piłkami do celu i na odległość, rzut pi-• 
łeczką palantową z krótkiego rozbiegu,
rzut piłką lekarską 1–2 kg.• 

4. Znajomość zasad bezpieczeństwa na zawo-
dach lekkoatletycznych oraz znajomość pod-
stawowych konkurencji i sprzętu lekkoatletycz-
nego.

Uwaga:
1. Biegi, skoki i rzuty powinny być wykonywane 

w rywalizacji „z samym sobą” – dążeniem do 
poprawy rezultatu, a także w rywalizacji ze 
współćwiczącymi.

2. Warunkiem zdobycia odznaki „Lekkoatleta” 
jest start w zawodach – imprezach szkolnych, 
np. Igrzyskach Pierwszoklasisty, czy też mię-
dzyszkolnych, np. organizowanych przez Szkol-
ny Związek Sportowy zawodach trójboju lekko-
atletycznego i innych. 

PłyWAK – WODNiAK

Klasa i
1.  Oswojenie z wodą – „korek”, podnoszenie ele-

mentów z dna basenu (na płytkiej wodzie).
2.  „Strzałka” z odepchnięciem nogami od ścianki 

basenu.
3.  Pływanie (utrzymywanie się min. 3 min.) z „de-

ską” – na piersiach i na plecach.
4.  Skoki do wody na nogi.
5.  Przepłynięcie dowolnym sposobem 10–15 m 

na grzbiecie.
6.  Znajomość przyborów ułatwiających naukę 

pływania i zabezpieczających pływaka.

Klasa ii
1.  Przepłynięcie dowolnym sposobem 25 m na 

plecach.
2. Przepłynięcie 15 m dowolnym sposobem na 

piersiach – z zachowaniem rytmu oddechu.
3.  Skok (praktycznie wsunięcie się) „na główkę” 

do wody ze skraju basenu.
4.  Zanurkowanie i przepłynięcie +/–3 m pod 

wodą.
5.  Znajomość podstawowych zasad przygotowa-

nia się do zajęć z pływania.

Klasa iii
1.  Przepłynięcie 25 m na piersiach „żabką”, z za-

chowaniem rytmu oddechu.
2.  Wykonanie prostego nawrotu przy ścianie ba-

senu.
3.  Przepłynięcie pod wodą min. 5 m.
4.  Skok „na główkę” ze słupka startowego (zali-

czyć można także ze skraju basenu).
5.  Znajomość podstawowych zasad bezpieczeń-

stwa podczas kąpieli.
6.  Start w szkolnych (dziecięcych) zawodach pły-

wackich.
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WODNiAK

Udokumentowana umiejętność przepłynięcia • 
kajakiem średniego dystansu (1–2 km) na je-
ziorze, rzece.
Udokumentowane uczestnictwo w zajęciach • 
żeglarskich – szkółka żeglarska, pływanie 
w charakterze członka załogi (min. 30 godz.).
Znajomość podstawowych zasad bezpieczeń-• 
stwa na wodzie.

Zdajemy sobie sprawę, że zdobycie sprawno-
ści pływaka będzie w niektórych szkołach bardzo 
utrudnione, choćby ze względu na brak pływalni 
w wielu miejscowościach. Uważamy jednak, że jest 
to jedna z ważniejszych umiejętności, jakie powinno 
posiadać każde dziecko, i namawiamy do podej-
mowania wszelkich starań umożliwiających zdoby-
cie tej sprawności. Spore możliwości stwarzają np. 
wycieczki nad otwarte akweny wodne oraz do co-
raz większej liczby aquaparków. Pomocą dla szkoły 
może być udział w programie Ministerstwa Sportu-
„Umiem pływać”.

Oprócz tych sprawności, proponujemy kilka no-
wych, zastępujących sprawności, które nie są moż-
liwe do zrealizowania w niektórych szkołach. W za-
leżności od możliwości bazowych i sprzętowych, 
tradycji czy chęci uczestników można realizować np. 
sprawności: badmintonisty, tenisisty, tenisisty stoło-
wego, unihokeisty czy mistrza rolek i hulajnogi.

Przypominamy bowiem po raz kolejny: to od in-
wencji nauczyciela pracującego z dziećmi zależy 
sposób realizacji programu „Akademia Małych 
Zdobywców”. 

6. MEtODyKA i SyStEMAtyKA ĆWicZEŃ PRZy-
gOtOWAWcZycH DO OPANOWANiA ZADAŃ 
RUcHOWycH PROWADZĄcycH DO ZDOByciA 
OKREŚLONycH SPRAWNOŚci

6.1.  Metoda bezpośredniej celowości ruchu – 
dzieci lubią konkret

Zarówno w dydaktyce ogólnej, jak i w dydaktyce 
wychowania fizycznego wymienia się szereg metod 
w różnych układach klasyfikacyjnych. W niniejszym 
opracowaniu jedynie zaznaczymy niektóre z nich. 
Warto podkreślić, że metody służą do rozwiązywa-
nia określonych problemów. Należy więc dobierać 
metody do problemów, a nie odwrotnie.

Metoda bezpośredniej celowości ruchu jest jed-
ną z bardziej racjonalnych, jeśli chodzi o zajęcia wy-
chowania fizycznego w okresie wczesnoszkolnym. 
Twórcą tej metody jest polski nauczyciel okresu 
międzywojennego Romuald Czyżewski, który wy-
szedł z założenia, że dzieciom obce są pojęcia ruchu 
abstrakcyjnego, więc każde działanie ruchowe win-
no mieć bezpośredni i jasny cel. Świadomość dziec-
ka, że ćwiczy dla zdrowia, dla prawidłowego rozwo-

ju i poprawnej postawy, schodzi na dalszy plan. Tę 
świadomość ma nauczyciel, angażując dziecko do 
ruchu oraz stawiając przed nim konkretne i natural-
nie brzmiące zadania.

Charakterystyczne dla tej metody jest stosowanie 
różnorodnych przyborów: piłek, skakanek, lasek, 
woreczków, gazet, pustych opakowań po różnych 
przedmiotach, z którymi należy coś zrobić: prze-
nosić, podrzucać, rzucać, podawać, przeskakiwać, 
przeciągać itd.

Oprócz przyborów stosuje się także proste przy-
rządy, jak np. ławeczki gimnastyczne i drabinki słu-
żące do wykonywania również jasnych dla dziecka 
zadań, np. wspinania się po drabinkach, przeskaki-
wania przez ławeczki, czworakowania czy ćwiczenia 
równowagi przy przejściu po belce odwróconej ła-
weczki.

Swoistym „przyborem” może być także współćwi-
czący, z którym można się przeciągać, przepychać, 
mocować i oczywiście współzawodniczyć. 

Metody fizycznego usprawniania to odpowiednie 
sposoby postępowania zmierzające do potęgowa-
nia sprawności fizycznej – właściwości kondycyjnych: 
siły, szybkości i wytrzymałości oraz koordynacyjnych: 
zwinności, zręczności, równowagi, a także gibkości.

Mając na względzie przede wszystkim rozwijanie 
sprawności i kształtowanie właściwej postawy ciała, 
stosuje się metody: powtórzeniową (np. przysiady, 
podskoki, „pompki”); ciągłą (np. biegi, jazda na ro-
werze); obwodową (stacyjną) – wykonywanie ćwi-
czeń przez jednego lub kilku ćwiczących na wyzna-
czonych „stacjach”; strumieniową (tory przeszkód).

Powszechnie znane są także metody:
–  zadaniowo-usamodzielniająca – polecanie zadań, 

które uczniowie wykonują samodzielnie pod kon-
trolą nauczyciela z zastosowaniem formuły: czy 
potrafisz? czy umiesz? czy możesz? czy podołasz?

–  naśladowcza – wykonywanie zadań, naśladując 
ruchy występujące w środowisku przyrodniczym 
i społecznym,

–  opowieści ruchowej – fabuła opowieści czy bajki 
ilustrowana ruchem.

6.2.  Nauczanie nowych umiejętności
W nauczaniu nowych czynności ruchowych dzieci 
najlepiej zdaje egzamin metoda ćwiczeń przygo-
towawczych, której istota zawiera się w postępowa-
niu: „od ogółu przez szczegół do ogółu”. Ilustracją 
tego postępowania niech będzie np. nauczanie 
gry w koszykówkę. Zasadniczym celem jest umie-
jętność gry w koszykówkę, ale do tego potrzebna 
jest zdolność wykonywania rzutów, podań i kozło-
wania piłką, a w dalszej fazie współpracy z partne-
rami itd. Poszczególne składowe (szczegóły) tej gry 
stanowią same w sobie „całościowe” akty ruchowe 
(rzut, chwyt, kozłowanie), których uczy się nie w trak-
cie „całościowej” gry, ale poprzez różnego rodzaju 
ćwiczenia przygotowawcze (na ogół w formie zada-
niowo-zabawowej): „pocztę” (podawanie piłki w ko-
lumnach do partnera), wyścigi rzędów z kozłowa-
niem piłki, zabawa w „króla” (rzuty do kosza). Także 
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gra „żywy kosz” nie jest sama w sobie „zamkniętą” 
grą, ale tylko „szczegółem” prowadzącym do naby-
cia umiejętności gry w koszykówkę.

Podobnie postępuje się podczas nauki pływania, 
jazdy na nartach czy na rowerze. Nowej, bardziej 
złożonej czynności ruchowej uczymy się na bazie 
opanowanych wcześniej prostszych umiejętności. 
„Zanim dziecko zacznie biegać, najpierw musi na-
uczyć się chodzić!”

Niezależnie od stosowanej metody w trakcie na-
uczania nowych czynności ruchowych powinny być 
spełnione pewne podstawowe warunki:

 nauczanie powinno przeprowadzać się w ułatwio-• 
nych warunkach – najpierw „w zwolnionym tem-
pie”, dopiero później we właściwym tempie, na 
niższej wysokości, na mniejszym nachyleniu (nar-
ty), z pomocą, a później tylko z ochroną i już na 
końcu samodzielnie,
 najpierw wzbudzić zainteresowanie działaniem • 
ruchowym, wywołać pozytywny stan emocjonalny 
i dopiero na tej bazie uczyć techniki ruchu,
 przestrzegać „triady”: od znanego do nieznanego • 
– od łatwego do trudnego i od prostego do złożo-
nego,
 nie zapominać o zasadzie indywidualizacji – „każ-• 
dy uczy się w swoim tempie”.

7.  EFEKty REALiZAcJi PROgRAMU „AKADEMiA 
MAłycH ZDOByWcóW”

7.1. Wdrażanie do zdrowego stylu życia – kształ-
towanie nawyków (potrzeby) stałej aktywno-
ści fizycznej

Każdy okres życia ma swoje wymagania i potrzeby 
aktywności fizycznej. Natura stworzyła człowieka do 
ruchu, a potrzeby te występują w ciągu całego ży-
cia, jednak w poszczególnych jego okresach są róż-
ne i zmienne. 

Obok rodziny, to szkoła, szczególnie w pierwszych 
latach nauki, ma zasadniczy wpływ na kształtowanie 
życiowo ważnych postaw i nawyków, w tym także 
dbałości o zdrowie oraz sprawność fizyczną. War-
to więc możliwie jak najpełniej wykorzystać „złoty 
wiek rozwojowy” w kształtowaniu nawyków (chęci) 
podejmowania wysiłku fizycznego, gdyż jest to naj-
bardziej skuteczny czynnik przeciwdziałający choro-
bom cywilizacyjnym, pomagający również w należy-
tym wypełnianiu codziennych obowiązków.

Wchodząc w dorosłość, gubimy dziecięcy i mło-
dzieńczy zapał do ruchu (co z biologicznego punk-
tu widzenia jest w pełni zrozumiałe), jednak ważne 
jest, aby zapał ten zupełnie nie wygasł, ale był stale 
podtrzymywany. Szczególnie w tej materii wpełni 
sprawdza się przysłowie: „Czym skorupka za młodu 
nasiąknie…” lub prawo efektu Thorndike’a.

Wdrożenie do zdrowego, sportowego stylu ży-
cia to nic innego jak świadomość wartości, jakie 
dla zdrowia fizycznego i psychicznego ma ruch. To 
czerpanie przyjemności ze sportowego wysiłku, to 
dobór przyjaciół, z którymi aktywnie i z pożytkiem 
spędza się czas wolny, organizuje wspólne zabawy 
i gry oraz wypady turystyczne.

W młodości aktywność ruchowa jest niezbęd-
nym czynnikiem prawidłowego rozwoju organizmu, 
w dorosłości sprzyja podtrzymywaniu sił witalnych, 
zaś w okresie starzenia się skutecznie wyhamowuje 
procesy inwolucyjne.

7.2.  Rozwijanie sprawności fizycznej i wzbogaca-
nie umiejętności ruchowych fundamentem 
uprawiania sportu, rekreacji i turystyki

Indywidualne różnice w poziomie motoryczności 
wynikają z: właściwości budowy ciała i funkcji po-
szczególnych układów, głównie ruchowego, a także 
nerwowego i krążeniowo-oddechowego, wrodzo-
nych uzdolnień ruchowych, stanu wyćwiczenia.

Jednostki charakteryzujące się prawidłową budową 
ciała, sprawnością funkcjonalną organizmu i szcze-
gólnymi uzdolnieniami motorycznymi mają szansę 
na osiągnięcie wysokich wyników sportowych.

Najszersza grupa dzieci i młodzieży (środek rozkładu 
krzywej Gausa) ma szansę oraz możliwości uprawiania 
sportu na poziomie szkolnym i amatorskim, co na ogół 
określa się mianem rekreacji ruchowej. Otwiera ona 
przed dziećmi i młodzieżą oraz przed dorosłymi sze-
rokie możliwości czerpania radości z ruchu, utrzymy-
wania organizmu na odpowiednim poziomie wydol-
ności i sprawności fizycznej, spędzenia czasu wolnego 
na wolnym powietrzu, w towarzystwie przyjaciół. 

„Przyjaciele są to po prostu ludzie grający w te 
same gry” – tak twierdzi EricBerne. Istnieje coś ta-
kiego jak „wspólnota boiska, basenu, kortu czy też 
szlaku turystycznego”. 

PERPEtUUM MOBiLE
Chcąc uprawiać, choćby na poziomie amatorskim, 
sport i rekreację ruchową, trzeba mieć odpowied-
nie umiejętności, umieć (lub nauczyć się): jeździć na 
rowerze, pływać, wiosłować, żeglować, grać w piłkę 
(siatkówkę, koszykówkę, piłkę nożną, badmintona, 
tenis itd.), a także potrafić gimnastykować się, po-
prawnie biegać, wspinać się w górach, czy też racjo-
nalnie uprawiać różne formy turystyki.

Aby sprawnie wykonywać określone czynności ru-
chowe (sportowe, rekreacyjne, a także życiowe i za-
wodowe), niezbędna jest dobra sprawność fizyczna 
– odpowiedni poziom siły, szybkości, wytrzymałości, 
zwinności, zręczności, równowagi czy gibkości. Kon-
dycja fizyczna nie bierze się sama z siebie, trzeba 
o nią zadbać – rozwijać siłę, wytrzymałość, popra-
wiać koordynację ruchową, co osiąga się poprzez 
ćwiczenia, ale nie tylko, bo również poprzez odpo-
wiednio intensywne wysiłki w domu, w pracy, na 
działce ogrodowej itp.

Jest to swoiste perpetuum mobile; aby uprawiać 
sport, rekreację ruchową czy turystykę, należy dys-
ponować odpowiednim poziomem sprawności fi-
zycznej, a uprawiając sport… rozwija się sprawność, 
siłę, szybkość, wytrzymałość, zwinność i gibkość.

7.3.  trzymaj się prosto 
Za podstawowe kryterium prawidłowej postawy cia-
ła należy przyjąć optymalną sprawność oraz wydol-
ność ustrojową, która warunkuje zdolność do pracy 
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i życia. W dbałości o prawidłową postawę najważ-
niejsze są odpowiednie działania profilaktyczne. 
Profilaktyka wad postawy ma ogromne znaczenie 
zarówno ze względu na kształtowanie harmonijnej 
iestetycznej sylwetki, jak i przeciwdziałanie powsta-
waniu oraz pogłębianiu się wad postawy.

Podstawowymi działaniami profilaktycznymi są:
1.  Codzienna aktywność ruchowa – ćwiczenia 

w domu, na lekcjach WF, rekreacja ruchowa, 
uprawianie sportów i turystyki.

2.  Wyrabianie nawyku prawidłowej postawy, prze-
strzeganie poprawnej postawy ciała we wszyst-
kich codziennych czynnościach.

3.  Dostosowanie sprzętów domowych i szkolnych 
do potrzeb oraz możliwości fizjologicznych krę-
gosłupa. 

Pewien, niestety coraz większy, odsetek dzieci 
i  młodzieży kwalifikowany jest na specjalistycz-
ne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z uwagi na 
stwierdzone wady postawy. 

Najistotniejszą przyczyną powstawania i pogłę-
biania się wad postawy jest brak ruchu lub niedo-
statecznie silne bodźce ruchowe wzmacniające 
„gorset mięśniowy”, który zapewnia utrzymanie pra-
widłowej postawy. 

Wniosek: jak najwięcej ruchu i odpowiednio in-
tensywnego wysiłku wzmacniających muskulaturę 
oraz kształtowanie nawyku prawidłowej postawy.

8. PODStAWOWE ZASADy HigiENy i BEZPiE-
cZEŃStWA ZAJęĆ RUcHOWycH

W obowiązującej podstawie programowej ważne 
miejsce zajmuje edukacja zdrowotna, której celem 
jest kształtowanie u uczniów nawyku dbałości o 
zdrowie własne i innych oraz umiejętność tworzenia 
środowiska sprzyjającego zdrowiu.

W treściach nauczania I etapu edukacyjnego 
w  punkcie 10. „Wychowanie fizyczne i edukacja zdro-
wotna” zamieszczony został szeroko rozbudowany 
podpunkt 4., który mówi, iż w zakresie bezpieczeń-
stwa i edukacji zdrowotnej uczeń kończący klasę III:
a)  dba o higienę osobistą i czystość odzieży,
b)  wie, jakie znaczenie dla zdrowia ma właściwe od-

żywianie oraz aktywność fizyczna,
c)  wie, że nie można samodzielnie zażywać leków 

i środków chemicznych niezgodnie z ich prze-
znaczeniem,

d)  dba o prawidłową postawę, np. siedząc w ławce, 
przy stole,

e)  przestrzega zasad bezpieczeństwa w trakcie zajęć 
ruchowych; posługuje się przyborami sportowymi 
zgodnie z ich przeznaczeniem, potrafi wybrać pew-
ne miejsce zabaw i gier ruchowych; wie, do kogo 
zwrócić się o pomoc w sytuacji zagrożenia zdrowia 
lub życia. Nic dodać, nic ująć, tylko konsekwentnie 
stosować powyższe zapisy w praktyce. 

Należy przy tym mieć świadomość, że niejedno-
krotnie nawet najlepsza organizacja zajęć oraz su-

mienne przestrzeganie wszelkich zasad nie są w sta-
nie uchronić wychowanków od nieszczęśliwych 
wypadków. Zdarzają się trudne do przewidzenia sy-
tuacje, np. przypadkowe zderzenia ćwiczących, czy 
też potknięcia lub upadki, które mogą powodować 
różne urazy. Należy zawsze dążyć do stworzenia jak 
najlepszych warunków do ćwiczeń i likwidować do 
minimum sytuacje niebezpieczne.

W razie zaistnienia wypadku należy niezwłocznie 
zapewnić właściwą pomoc medyczną i zgłosić wy-
padek do dyrektora szkoły (placówki) oraz powia-
domić rodziców (opiekunów) dziecka.

9. WSPółPRAcA ZE ŚRODOWiSKiEM RODZiN-
NyM i SZKOLNyM

9.1. Współpraca z rodzicami
Rodziców na ogół bardziej interesuje rozwój umy-
słowy dziecka aniżeli rozwój fizyczny. Również szkol-
ne programy nauczania ukierunkowane są przede 
wszystkim na wyposażenie uczniów w wiedzę ito 
nieraz kosztem rozwoju fizycznego. Dopiero gdy 
pojawiają się poważniejsze kłopoty zdrowotne, 
opiekunowie wykazują większe zainteresowanie 
sprawami zdrowotnymi dziecka.

Dziecko rozpoczynające naukę szkolną poszerza 
swój świat poza dom rodzinny i najbliższe otocze-
nie. Pobyt w szkole rozwija jego socjalizację przez 
nowe kontakty i wzorce osobowe, skłania do po-
równań z rówieśnikami i naśladowania innych, two-
rzy nieznane dotąd mody zachowań, uświadamia 
nowe potrzeby i uczy ich zaspokajania.

Nauczyciel, obserwując zachowanie dziecka, jego 
predyspozycje psychofizyczne, interakcje wgrupie, 
może udzielić rodzicom wielu cennych wskazówek 
dotyczących możliwości rozwojowych dziecka, np.: 

rodziców dzieci uzdolnionych ruchowo warto • 
przekonać, aby zachęcili dziecko do uprawiania 
sportu w SKS, w UKS, czy też we wskazanym klu-
bie sportowym,
rodzicom dzieci wymagających dodatkowych za-• 
biegów kompensacyjno-korekcyjnych wskazać, 
gdzie mogą uzyskać pomoc lekarską i gdzie skie-
rować dziecko na takie ćwiczenia,
 organizować „wywiadówki z kultury fizycznej”, • 
w  trakcie których można uświadomić rodzicom, 
jakie wartości zdrowotne i wychowawcze przynosi 
systematyczna aktywność fizyczna dzieci. Udzielić 
wskazówek, jakie powinni podejmować działania, 
aby zapewnić swym pociechom odpowiednie wa-
runki prawidłowego rozwoju fizycznego,
 zachęcić rodziców do współpracy ze szkołą, aby • 
wspólnie zadbać o organizację atrakcyjnych im-
prez sportowo-rekreacyjnych, turystycznych czy 
wyjazdów na „zielone” i „białe szkoły”. 

9.2. Współpraca ze środowiskiem szkolnym
Współpraca z dyrekcją szkoły:

zabiegać o stworzenie odpowiednich warunków • 
do zajęć ruchowych – dostęp do obiektów sporto-
wych (sal, boisk) oraz niezbędnego sprzętu (piłki, 
skakanki, woreczki itp.),
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zabiegać o wpisanie do ogólnego planu szkoły • 
programu zdrowotnego, imprez sportowych, re-
kreacyjnych i turystycznych,
dbać, aby dyrekcja szkoły zapewniła dzieciom na-• 
leżyte warunki higieniczno-sanitarne (umywalnie, 
sanitariaty).

Współpraca z gronem nauczycielskim:
 prosić o pomoc nauczycieli innych przedmiotów • 
w szkole o wsparcie w urozmaiceniu zajęć oraz 
dodaniu do nich nowych treści,
 przede wszystkim zabiegać o pomoc nauczycieli • 
wychowania fizycznego w jak najciekawszym za-
gospodarowaniu zajęć ruchowych oraz w opra-
cowaniu i przeprowadzeniu prób służących do 
zdobycia poszczególnych umiejętności. Program 
„Akademia Małych Zdobywców” umożliwia ścisłą 
współpracę nauczycieli wychowania fizycznego 
z nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej.
Skuteczność działań edukacyjnych zależy w głów-

nej mierze od aktywności wychowanka, wspieranego 
przez nauczyciela, ale także od klimatu stwarzanego 
przez środowisko rodzinne, szkolne i rówieśnicze. 

„Wszystko zależy od nauczyciela. Ostatecznie 
nauczyciel określa konkretne cele i treści, jakie 
ma zamiar realizować na poszczególnych za-
jęciach z dziećmi, on dobiera metody i środki 
oddziaływania na wychowanków całym sobą – 
swoją wiedzą, umiejętnościami pedagogiczny-
mi, stosunkiem do uczniów, tym wszystkim, co 
składa się na jego osobowość. To nauczyciel de-
cyduje w największym stopniu o przygotowaniu 
do życia, postawie wobec świata, o sylwetce mo-
ralno-społecznej każdego człowieka z osobna”.

Kazimierz Denek 

10. PPP – PARę PRAKtycZNycH PORAD

1.  Program „Akademia Małych Zdobywców” zna-
komicie uzupełnia treści podstawy programowej 
imyśl przewodnią przyświecającą koncepcji zin-

tegrowanego rozwoju dziecka na etapie eduka-
cji wczesnoszkolnej.

2.  Realizacja tego programu nie wymaga od na-
uczyciela bycia omnibusem, gdyż w otoczeniu 
szkolnym, środowiskowym i rodzinnym można 
pozyskać przychylnych zwolenników oraz po-
mocników: koleżanki i kolegów nauczycieli wy-
chowania fizycznego, wysportowanych rodzi-
ców, instruktorów oraz trenerów prowadzących 
zajęcia z dziećmi i młodzieżą szkolną, przewod-
ników turystycznych, działaczy Szkolnego Związ-
ku Sportowego i wszystkich, którym leży na sercu 
zachęcenie dzieci do aktywności fizycznej – do 
sportu, rekreacji czy turystyki.

3. Zaproponowanie „zachęty” dla szkół: przekaza-
nie kompletu sprzętu sportowego dostosowa-
nego do wieku uczniów, wspólne prowadzenie 
lekcji WF przez nauczyciela edukacji wczesnosz-
kolnej i wychowania fizycznego, inne działania – 
powinny ułatwić realizację programu.

4.  Bardzo pomocnymi mogą okazać się sami ucznio-
wie, szczególnie starsi, którzy uprawiają sporty, 
mają już pewne doświadczenie w tej dziedzinie 
i mogą z dużym pożytkiem służyć radą i pomocą 
swoim młodszym kolegom. Uczniowie potrafią 
się znakomicie sami organizować, wspierać or-
ganizacyjnie, służyć radą i pomocą wwiększym 
stopniu, aniżeli to się nam, dorosłym, wydaje. 

5.  W każdej dziedzinie, w tym także w sporcie, 
uczniowie zdobywają wiele wiedzy i umiejętno-
ści poza szkołą – z otoczenia rodzinnego, śro-
dowiskowego, z telewizji, atakże coraz częściej 
z  nternetu.

6.  W dbałości o zdrowie, rozwój fizyczny i spraw-
ność ucznia oraz wdrażanie do systematycznej 
aktywności fizycznej warto prowadzić indywidu-
alną kartę oceny oraz na bieżąco informować ro-
dziców, a na zakończenie klasy III przekazać im 
kartę z zaleceniem dalszego jej prowadzenia.

7.  Każde dziecko jest inne i w różnym rytmie przy-
swaja sobie poszczególne umiejętności. 
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CZęść III
MEtODYKA NAUCZANIA ćWICZEŃ 
WCHODZĄCYCH W ZAKRES 
PROGRAMU „AKADEMIA MAŁYCH 
ZDOBYWCÓW”
 

Ta część Przewodnika zawiera systematykę i meto-
dykę nauczania ćwiczeń, które powinien opanować 
uczeń, chcący zdobyć określoną sprawność. 

Dla większej przejrzystości całości opracowania 
przedstawiamy jedynie zestaw ćwiczeń przygo-
towawczych do opanowania umiejętności wyma-
ganych w zdobyciu sprawności: „Gimnastyka”, 
„Piłkarza” i „Lekkoatlety”. Są to najpowszechniej 
realizowane na zajęciach w toku edukacji wczesno-
szkolnej działy wychowania fizycznego, nie tylko ze 
względu na dostępność obiektów i sprzętu sporto-
wego, ale także z uwagi na znaczenie, jakie mają dla 
rozwoju psychofizycznego ucznia. 

Prezentowany zestaw ćwiczeń przygotowawczych 
i pomocniczych nie wyczerpuje całego możliwego 
ich zasobu, a stanowi jedynie zbiór ćwiczeń uła-
twiających opanowanie zasadniczych umiejętności 
wymaganych do zdobycia określonej sprawności. 
Poza tym każde z zadań pomocniczych stanowi 
samo w sobie samoistny element, z którym war-
to się zapoznać, choćby tylko w celu wzbogacenia 
sprawności koordynacyjnej. 

Wszystkie ćwiczenia można stosować w różnych kon-
figuracjach; jako typowy trening przygotowawczy, ale 
też jako elementy obwodu ćwiczebnego, stacyjek, 
sztafet i wyścigów, lub np. w „opowieści ruchowej”.  

giMNAStyK

Opracowanie:  
dr Ryszard Jezierski
AWF Wrocław

1. Ćwiczenia akrobatyczne:
Ćwiczenia przygotowawcze do opanowania prze-
wrotu w przód:
a)  ćwiczenia wzmacniające mięśnie rąk i pasa bar-

kowego:
– marsze na czworakach (na stopach i dłoniach – 

nie na kolanach!),
–  „kulawy lisek” – marsze na czworakach z podsko-

kami na jednej nodze, z drugą uniesioną w górę,
– „skoki zająca”,
–  z klęku podpartego wyprost nóg z pochyla-

niem głowy,
–  przeskoki zawrotne z oparciem rękami o bio-

dra klęczącego partnera, 
b) przetoczenia:

–  przetoczenia bokiem z leżenia tyłem z ramio-
nami wyciągniętymi w górę (ciało naprężone),

–  „toczenie belki” – przetoczenia bokiem z po-
mocą partnera,

–  „kołyska” na plecach – w skuleniu przetoczenie 
na plecach w tył i w przód,

–  „kołyska” jak wyżej, z powstaniem bez podpie-
rania rękami,

–  „kołyska” w parach z trzymaniem się za dłonie,

c) przewroty:
–  przewrót w przód na materacu unoszonym za 

rogi przez dwóch współćwiczących,
–  przewrót w przód „z górki” – na materacu 

z podwyższeniem,
–  z przysiadu podpartego przewrót w przód do 

przysiadu podpartego,
–  z postawy, przez przysiad, przewrót w przód 

do postawy,
–  przewrót w przód ponad przeszkodą – skakan-

ką, gazetą, piłką itp.

2.  Ćwiczenia równoważne:
–  przejścia z ramionami w bok po liniach na sali, 

boisku itd.,
–  przejścia jak wyżej z woreczkiem na głowie,
–  przejścia jak wyżej „krokiem bociana”, z takto-

waniem stopą, krokiem dostawnym,
–  przejścia jak wyżej po ławeczce gimnastycz-

nej,
–  przejścia po belce odwróconej ławeczki: a) 

z pomocą partnera, b) samodzielnie,
–  przejścia po belce z woreczkiem na głowie 

(wzrok przed siebie),
–  przejścia po belce ponad przeszkodami – ga-

zetą, piłką, nisko trzymaną laską, itp.,
–  przejścia „krokiem bociana”, z taktowaniem, 

krokiem dostawnym itp.,
–  przejścia „krokiem bociana” z klaśnięciami 

pod kolanem,
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–  przejścia bokiem – tylko na przedniej części 
stopy!,

–  przejścia tyłem – a) z pomocą partnera, b) sa-
modzielnie,

–  przejścia przodem i po obrocie tyłem.

3. czworakowania:
–  czworakowania po materacu,
–  czworakowania po liniach sali gimnastycznej,
–  przejście na czworakach po ławeczce gimna-

stycznej,
–  przejście na czworakach po belce odwróconej 

ławeczki – z pomocą lub ochroną,
–  przejście na czworakach samodzielnie po bel-

ce odwróconej ławeczki.

4. Przeskoki zawrotne:
–  nad linią (skakanką) na końcu ławeczki,
–  z oparciem rąk o biodra klęczącego w klęku 

podpartym partnera,
–  z pośrednim naskokiem na ławeczkę,
–  przez ławeczkę,
–  przez ławeczkę opartą skośnie o drabinki,
–  przez belkę odwróconej ławeczki,
–  w tempie (bez zatrzymywania się przy odbiciu).

5. Ćwiczenia na drążku:
a)  ćwiczenia przygotowawcze na drabinkach:

–  wchodzenia i zejścia z drabinek,
–  przechodzenia po drabinkach w bok 2–3 przę-

sła,
–  w postawie przodem z dochwytem za drabinki 

uginanie i prostowanie rąk,
–  w postawie na pierwszym lub drugim szcze-

blu o rękach ugiętych próba odrywania stóp 
od drabinek (najpierw lewa, prawa, następnie 
obie stopy – próba chwilowego zawiśnięcia na 
drabinkach),

–  w postawie zwieszonej tyłem – unoszenie ugię-
tych nóg (do klatki piersiowej),

–  z oparciem rękami o drabinki – podskoki z lek-
kim zamachem nóg w tył,

–  w leżeniu tyłem (materac, karimata), uginanie 
(podkurczanie nóg),

–  z przysiadu podpartego tyłem do drabinek – 
wchodzenie stopami o 3–4 szczeble w górę.

b)  ćwiczenia na drążku zawieszonym na drabince 
(wysokość ok. 120 cm):
–  przysiad zwieszony – z pomocą nóg próba ugi-

nania rąk,
–  z postawy przodem z dochwytem za drążek – 

wspięcie na palce z wygięciem tułowia, – z po-
stawy jak wyżej – z pomocą partnera(ów) marsz 
stopami po szczeblach do wygięcia tułowia 
w łuk (głowa odchylona w tył) i powrót do po-
stawy,

–  z pomocą partnera(ów) wyskok do podporu 
na drążku,

–  z postawy wewnątrz drążka – z pomocą part-
nera(ów) wejście do podporu (idąc piętami po 
szczeblach),      

–  wejście samodzielnie z zaznaczeniem podpo-
ru i odmyk w przód z pomocą,

–  samodzielne wejście wewnątrz drążka do pod-
poru i odmyk w przód,

–  wymyk – idąc stopami po szczeblach z pomo-
cą partnera(ów),

–  wymyk z pomocą i zeskok w tył z pomocą part-
nera(ów),

–  samodzielne wykonanie wymyku idąc stopami 
po szczeblach, zaznaczenie podporu i zeskok 
w tył.

W trakcie zajęć warto od samego początku wdrażać 
uczniów do wzajemnej pomocy, ochrony i uczenia 
się (naśladowania) od „lepszych”. 

PiłKARZ – PiłKA RęcZNA

Opracowanie: 
mgr Katarzyna Jezierska
Gimnazjum nr 2 w Kamieńcu Wrocławskim

1. Kozłowanie:
– toczenie piłki dookoła ciała – tułowia, kolan, sta-

wów skokowych i z dołu do góry – w miejscu i w 
marszu,   

– toczenie piłki po podłodze dookoła złączonych 
stóp,                               

– w postawie w rozkroku – toczenie piłki po „ósem-
ce” między nogami,

– w postawie w rozkroku – przekładanie piłki po 
„ósemce” (w powietrzu) pomiędzy kolanami,

– w siadzie rozkrocznym toczenie piłki po podłodze 
dookoła nóg i tułowia,       

– toczenie jak wyżej – w siadzie prostym,
– kozłowanie piłki w siadzie prostym i w rozkroku,
– kozłowanie piłki w klęku jednonóż i obunóż,
– kozłowanie piłki w miejscu oburącz, od 1 do 5 ko-

złów, 
– kozłowanie piłki w miejscu jednorącz, od 1 do 5 

kozłów,
– kozłowanie piłki oburącz w marszu na odcinku 3, 

4, 5 m,
– kozłowanie piłki jednorącz w marszu na odcinku 

3, 4, 5 m,
– kozłowanie piłki na przemian (prawa – lewa ręka) 

w miejscu, 
– kozłowanie piłki na przemian (prawa – lewa ręka) 

w marszu na odcinku 3, 4, 5 m,
– kozłowanie piłki wyżej wymienionymi sposobami 

w formie wyścigów i sztafet.

2.  Podania i chwyty: 
– podrzuty piłki do góry i chwyt oburącz,
– ćwiczenie jak wyżej, lecz podrzut piłki z klaskaniem 

w dłonie i ponownym chwytem, 
– powtarzanie wyżej wymienionego ćwiczenia, 

zwiększając liczbę klaśnięć,
– podrzut piłki do góry – skłon, przysiad lub pełny 

obrót i chwyt piłki,
– podrzut piłki oburącz zza pleców nad głową 

i chwyt przed sobą,    
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– podrzut piłki oburącz sprzed klatki piersiowej nad 
głową i chwyt oburącz za plecami,   

– wyżej wymienione ćwiczenia wykonywane w mar-
szu i w truchcie,

– stosowanie ww. ćwiczeń w wyścigach i sztafetach.

Ćwiczenia w parach:
– z postawy naprzeciw siebie – w odległości 2 m – to-

czenie piłki (jednorącz i oburącz) do partnera,      
– ustawienie jw. podania piłki zza głowy oburącz,
– ustawienie jw. podania piłki sprzed klatki piersio-

wej kozłem,
– podania jw., lecz zwiększamy odległość między 

ćwiczącymi, 
– podania piłki w marszu do partnera oburącz i jed-

norącz,
– podania piłki do partnera w marszu po kozłowaniu 

oburącz i jednorącz,
– podanie piłki do partnera, obiegnięcie go dooko-

ła, otrzymanie piłki z powrotem i powrót na miej-
sce, 

– wyścigi i sztafety z wykorzystaniem wyżej wymie-
nionych elementów.

3. Rzuty:
– rzut piłką oburącz i jednorącz do celu (na ścianie) 

z bliższej i dalszej odległości,   
– rzut piłką oburącz i jednorącz do bramki z odległo-

ści 2, 3, 4 m,
– rzut piłką o tablicę (obręcz, do kosza) z 2, 3, 4 m, 
– rzut piłką do celu oburącz lub jednorącz z marszu,
– doskonalenie wyżej wymienionych ćwiczeń w for-

mie wyścigów i sztafet.
Wszystkie ww. elementy – kozłowania, podania 
i chwyty oraz rzuty można doskonalić w zabawach 
i grach, np.: „zbijany”, „piłka graniczna” (za linię), 
„piłka do kapitana”, „żywy kosz”, „gra do 3–5 podań”, 
„dwa ognie” itp.     

     
PiłKARZ – KOSZyKóWKA

Opracowanie: 
dr Marek Popowczak  
AWF Wrocław

W zadaniach ruchowych dla klas I i II wykorzystuje 
się piłki do minikoszykówki o rozmiarze 3. W klasie 
trzeciej, podczas ćwiczeń doskonalących, można 
wprowadzać piłki o rozmiarze 5.
Podczas rzutów należy dostosować wysokość obrę-
czy do możliwości dzieci lub zmienić sposób zdo-
bywania punktów (przykładowo poprzez wrzucenie 
piłki do zawieszonego hula-hoopu).

1. Kozłowanie:
– w siadzie rozkrocznym toczenie piłki dookoła ciała 

(znajdującego się w różnych pozycjach),
– w postawie w rozkroku – toczenie piłki po „ósem-

ce” pomiędzy nogami,
– toczenie piłki po podłodze w marszu w różnych 

kierunkach,

– w postawie w rozkroku – przekładanie piłki po 
„ósemce” (w powietrzu) pomiędzy kolanami,

– w postawie krążenie piłki dookoła kolan, tułowia, 
głowy,

– kozłowanie prawą ręką na wysokości bioder, ko-
lan, następnie zmiana ręki kozłującej na lewą,

– w postawie koszykarskiej kozłowanie prawą ręką 
przed sobą w lewo i w prawo (podobnie kozłowa-
nie ręką lewą),

– w postawie wykroczno-zakrocznej kozłowanie pra-
wą ręką obok siebie do przodu i do tyłu (podob-
nie kozłowanie ręką lewą),

– kozłowanie prawą ręką, kozłując siad prosty, leże-
nie tyłem, powrót do postawy (zmiana ręki kozłu-
jącej),

– kozłowanie prawą ręką, kozłując siad klęczny, le-
żenie przodem, powrót do postawy (zmiana ręki 
kozłującej),

– kozłowanie ze zmianą ręki kozłującej przed sobą,
– w postawie koszykarskiej kozłowanie pomiędzy 

nogami po „ósemce”,
– kozłowanie prawą lub lewą ręką w marszu do przo-

du,
– kozłowanie prawą lub lewą ręką w biegu do przodu,
– kozłowanie w biegu do przodu, co 5 m zmiana ręki 

kozłującej, 
– podobnie jw., kozłowanie zakończone rzutem do 

kosza,
– kozłowanie prawą ręką z rogu boiska do przeciw-

ległego rogu po linii rzutu za trzy punkty (powrót 
ręka lewa), zakończone rzutem do kosza (powrót 
ręka lewa),

– kozłowanie po obwodzie pola 3 sekundy ze zmia-
ną ręki kozłującej i zmianą kierunku kozłowania na 
sygnał wizualny nauczyciela,

– kozłowanie slalomem pomiędzy tyczkami, 
– kozłowanie ze zmianą kierunku poruszania się 

w pasie boiska o szerokości 2 m,
– kozłowanie w biegu do przodu ze zmianą tempa,
– kozłowanie ze zmianą ręki kozłującej po torze 

ustawionym z tyczek, przed każdą z nich zmiana 
ręki kozłującej przed sobą, ćwiczenie zakończone 
rzutem do kosza,

– w parach: jedynka jest „przewodnikiem” porusza-
jącym się z piłką (może kozłować piłkę), dwójka, 
która kozłuje naśladuje jedynkę,

– w parach: jedynka porusza się po boisku kozłując 
piłkę i palcami pokazuje cyfry, zadaniem jedynki 
dwójki, która kozłuje, jest odczytywanie ich,

– wyścigi rzędów z elementem kozłowania,
– zabawy doskonalące powyższe czynności rucho-

we: „berek z kozłowaniem”, „lustro”, „berek w pa-
rach z kozłowaniem”, „murarz z kozłowaniem”.

2. Podania i chwyty:
– podrzuty piłki do góry i chwyt oburącz,
– ćwiczenie jak wyżej, lecz podrzut piłki z klaskaniem 

w dłonie i ponownym chwytem,
– podrzut piłki do góry, przysiad i chwyt piłki,
– w postawie rozkrocznej, piłka trzymana oburącz 

za plecami, kozłowanie piłki pomiędzy nogami 
i chwyt piłki przed sobą, 
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– podrzut piłki oburącz zza pleców nad głową 
i chwyt przed sobą,

– ww. ćwiczenia wykonywane w marszu i w truchcie.

Ćwiczenia w parach:
– z postawy naprzeciw siebie w odległości 2 m – 

toczenie piłki (jednorącz i oburącz) do partnera, 
chwyt piłki oburącz i uniesienie jej na wysokość 
klatki piersiowej,

– ustawienie jw., podania piłki sprzed klatki pier-
siowej kozłem, chwyt oburącz na wysokości klatki 
piersiowej,

– ustawienie jw., podania piłki sprzed klatki piersio-
wej, chwyt oburącz na wysokości klatki piersiowej,

– ustawienie jw., podania piłki znad głowy oburącz.

Ćwiczenia w parach z wykorzystaniem nauczonych 
chwytów i podań:
– podania i chwyty piłki w sytuacji, w której jeden 

z ćwiczących zmienia odległość pomiędzy nim 
a partnerem,

– jeden z ćwiczących podaje piłkę w miejscu, nato-
miast oczekujący na podanie przed chwytem piłki 
zmienia miejsce,

– podobnie jw., po podaniu piłki do partnera, przy-
śpieszenie i chwyt piłki podanej przez niego,

– wyścigi rzędów z wykorzystaniem chwytów i po-
dań,

– podanie piłki w marszu do partnera,
– podanie piłki do partnera w biegu zakończone 

rzutem do kosza,
– wyścigi rzędów z wykorzystaniem nauczonych 

czynności ruchowych,
– zabawy doskonalące chwyty i podania: „para be-

rek z podaniem”, „berek – ratuj”,
– gry doskonalące chwyty i podania piłki: „żywy 

kosz”, „dwa ognie”, „gra w koszykówkę bez kozło-
wania”, „gra w pięć podań”.

3. Rzuty:
– rzut piłką oburącz na odległość 2–3 metrów,
– rzut piłką oburącz na wysokość 2–3 metrów.

Nauczanie prawidłowo wykonanego rzutu wolnego 
(prawa i lewa ręka),
– w postawie piłka trzymana jednorącz, tak jak do 

rzutu (prawa i lewa ręka),
– w marszu i biegu piłka trzymana jednorącz, tak jak 

do rzutu (prawa i lewa ręka),
– w postawie podrzucanie piłki nad głowę na drugą 

rękę,
– w postawie podrzucanie piłki jednorącz nad gło-

wę jak najwyżej (chwyt oburącz),
– w postawie piłka trzymana jednorącz, podanie łu-

kiem do współćwiczącego stojącego w odległości 
2–3 metrów (z zachowaniem prawidłowej pracy 
ręki rzucającej),

– ćwiczenie jw. z tą różnicą, że druga ręka podtrzy-
muje piłkę z boku,

– w postawie stojąc (z zachowaniem struktury ruchu) 
podania łukiem do współćwiczącego stojącego 
w odległości 3 m,

– rzut jednorącz (z miejsca) na wysokość 2 m,
– rzut jednorącz (z miejsca) do kosza sprzed linii od-

dalonej o 1 m od obręczy,
– rzut jednorącz do kosza ręką mocniejszą sprzed 

linii oddalonej o 2 m od obręczy,
– łączenie rzutu jednorącz z zatrzymaniem na jedno 

tempo po kozłowaniu,
– doskonalenie ww. ćwiczeń w formie wyścigów rzę-

dów. 

Nauczanie prawidłowo wykonanego rzutu w biegu 
– dwutaktu (ręką mocniejszą). Poniższe ćwiczenia                              
dotyczą wykonania dwutaktu z prawej strony koszy.
– Zawodnik stoi pod koszem z piłką i wykonuje do 

niego rzut po odbiciu piłki o tablicę,
– ćwiczący stoi pod koszem z piłką i wykonuje do 

niego rzut po odbiciu jednonóż,
– w postawie prawa noga wykroczna, ćwiczący z pił-

ką (stojący 2 m od kosza) wykonuje krok do przodu 
nogą lewą i rzuca do kosza po odbiciu jednonóż,

– w postawie lewa noga wykroczna ćwiczący z pił-
ką (stojący 3 m od kosza) wykonuje dwa kroki do 
przodu (zaczynając nogą prawą) i rzuca do kosza 
po odbiciu jednonóż,

– w postawie lewa noga wykroczna, ćwiczący z piłką 
(stojący 3 m od kosza) wykonuje kozłowanie ręką 
prawą, po czym chwyta piłkę i dwa kroki (zaczyna-
jąc od nogi prawej) i rzuca do kosza,

– w postawie prawa noga wykroczna, ćwiczący z pił-
ką (stojący 3–4 m od kosza) wykonuje kozłowanie 
w miejscu lewą ręką, w momencie chwytu piłki 
unosi prawą stopę i od tego momentu ćwiczenie 
tak jak wyżej,

– podobnie jw., ćwiczący z piłką stoi 5–6 metrów od 
kosza, kozłując w marszu, truchcie (potem w bie-
gu) wykonuje rzut z dwutaktu,

– doskonalenie ww. ćwiczeń w formie wyścigów rzę-
dów czy gier uproszczonych.

Bibliografia:
Bondarowicz M., Zabawy w grach zespołowych, WSiP, Warszawa 
2004.
Dembiński J., Koszykówka. WS–EwS, Warszawa 2009.
Huciński t., Kisiel E., Szkolenie dzieci i młodzieży w koszykówce. 
Teoria i praktyka, COS, Warszawa 2008.
Klimontowicz W., Koszykówka – program szkolenia dzieci i mło-
dzieży, COS, Warszawa 1999.
Konferencja szkoleniowa dla sędziów i trenerów koszykówki (ma-
teriał filmowy), red. A. Rokita, M. Popowczak, A. Nowak , Multi-
media AWF, Wrocław 2009.  
Koszykówka dla młodych zawodników – wskazówki dla trenerów, 
red. t. Huciński,  PZKosz, Warszawa 2002. 
Litkowycz R., Olex-Zarychta D., Uczymy grać w koszykówkę, AWF, 

Katowice 2009.
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PiłKARZ – SiAtKóWKA

Opracowanie: 
dr Marcin Ściślak
AWF Wrocław

1.  Postawa siatkarska i sposoby przemieszczania 
się:

– przyjęcie prawidłowej postawy siatkarskiej po wy-
konaniu: biegu 6 m, zatrzymania się doskokiem, 
biegu z obrotem, kroku dostawnego po obwodzie 
koła, kroku skrzyżnego w lewo i w prawo, leżenia 
przodem i tyłem, siadzie,

– naśladowanie sposobów przemieszczania się 
i przyjmowania postawy siatkarskiej w dwójkach,

– poruszanie się krokiem dostawnym pomiędzy li-
niami boiska,

– poruszanie się krokiem dostawnym pod taśmą lub 
pod siatką wzdłuż boiska,

– poruszanie się krokiem dostawnym po strefach 
boiska.

2. Odbicia oburącz górne (rzuty i chwyty piłki górą 
i dołem przygotowujące do odbić):

– układanie rąk w „koszyczek” na leżącej piłce,
– układanie rąk w „koszyczek” na piłce opartej o ścianę,
– układanie rąk w „koszyczek” na piłce z oporem part-

nera,
– podrzuty piłki i chwyty w „koszyczek” w siadzie pro-

stym, w leżeniu tyłem i w postawie  siatkarskiej,
– rzuty dołem i chwyty piłki górą z odbiciem od ścia-

ny,
– odbicia oburącz górą balonem.

3. Ćwiczenia w dwójkach:
– toczenie piłki w leżeniu przodem,
– toczenie piłki nad nisko zawieszoną taśmą w leże-

niu przodem,
– rzuty i chwyty piłki w „koszyczek” w siadzie skrzyż-

nym,
– chwytanie toczącej się piłki,
– rzuty i chwyty piłki w „koszyczek” nad siatką, 
– rzuty piłki dołem i chwyty piłki górą w postawie 

siatkarskiej, 
– rzuty piłki dołem i chwyty w „koszyczek” po odbi-

ciu od podłoża,
– w półprzysiadzie wyrzut piłki nad siebie i prosto-

wanie nóg tak, aby chwyt nastąpił w drugiej fazie 
ich wyprostu,

– odbicia oburącz górą balonem nad siatką,
– odbicia piłki piłką trzymaną w „koszyczku”,
– chwyty piłki w „koszyczek” i odbicia oburącz górą, 
– odbicia piłki oburącz górą po odbiciu się od pod-

łoża.

Wszystkie ww. czynności ruchowe: postawa siat-
karska, sposoby przemieszczania się, rzuty i chwyty 
piłki górą i dołem (przygotowujące do odbicia obu-
rącz górą i dołem) można doskonalić w zabawach 
i grach, np.: balonówka, pierścieniówka, rzucanki  
siatkarskie, berek siatkarski, czaty  siatkarskie, wyści-
gi  z rzutem do kapitana nad siatką.

Bibliografia:
Superlak E., Piłka siatkowa. Techniczno-taktyczne przygotowanie do 
gry, Wydawnictwo „BK”, Wrocław 2005.
Wróblewski P., Radosna siatkówka – zeszyt metodyczno-szkoleniowy 
dla klas 1–3, Biblioteka Polskiej Siatkówki APS, Warszawa 2010.
Wróblewski P., Piłka siatkowa w szkole – poradnik metodyczny, WSiP, 
Warszawa 2005. 

PiłKARZ – PiłKA NOŻNA

Opracowanie: 
dr Jarosław Nosal 
AWF Wrocław

Główne kierunki oddziaływania, na które kładziemy 
nacisk w rozwoju uczniów, sportowców na etapie 
piłkarskiej edukacji wczesnoszkolnej to:
– zachęcenie do systematycznego uczestnictwa 

w zajęciach z piłką,
– wypracowanie pozytywnego nastawienia do gry 

w piłkę nożną,
– wychowanie poprzez sport zgodnie z zasadami 

fair play,
– wielostronne rozwijanie sprawności ogólnej, jako 

fundament pod umiejętność gry w ataku i obro-
nie,

– kształtowanie techniki indywidualnej z piłką („czu-
cie piłki”) podczas jej przyjmowania, prowadzenia, 
podawania, uderzania do bramki (strzału),

– kształtowanie techniki indywidualnej bez piłki 
w zakresie skoordynowanej i ekonomicznej umie-
jętności biegania,

– kształtowanie umiejętności zdobywania piłki (od-
bierania przeciwnikowi),

– rozwijanie zdolności motorycznych, szczegól-
nie szybkości i koordynacji ruchowej ogólnej, 
w aspekcie sprawnych i jednocześnie dynamicz-
nych zmian kierunku poruszania się podczas gry 
bez piłki i z piłką,

– kształtowanie umiejętności współpracy podczas 
gry.

Priorytetem w wymienionych kierunkach oddziały-
wania jest rozwijanie ogólnej i specyficznej dla gry 
koordynacji ruchowej oraz techniki indywidualnej 
poprzez ćwiczenia, gry i jej fragmenty. 

Bezpośrednio podczas zajęć dotyczy to:
1)  techniki postrzeganej jako umiejętności wykony-

wania czynności w ataku z piłką i bez piłki, oraz 
czynności w obronie
– przemieszczania się po polu gry bez piłki 

w zmiennym kierunku i tempie,
– gry piłką obiema nogami,
–  przyjmowania piłki dowolną częścią ciała, 
–  prowadzenia piłki różnymi częściami stopy bez 

przeciwnika i w jego obecności(drybling),
–  precyzyjnego podania piłki w określone miej-

sce – do partnera i na wolne pole gry z pozycji 
stojącej i w ruchu,

–  precyzyjnego strzału do bramki w określone 
miejsce,
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– różnorodnego podania piłki,
– zdobywania i chronienia piłki.

2) taktyki postrzeganej jako elementarna umiejęt-
ność sprzyjająca rozwiązywaniu sytuacji powsta-
łych podczas gry w ataku i obronie 
–  wybiegania do piłki,
–  wybiegania od piłki,
–  współpracy z kolegami oraz wzajemnej pomo-

cy podczas gry w ataku i obronie, 
–  gry na własnej pozycji,
–  gry na pozycji innego gracza, 
–  podejmowania dobrych, trafnych decyzji pod-

czas gry.

Wszystkie elementy techniczne i taktyczne postrze-
gane jako umiejętności niezbędne do prowadzenia 
gry właściwej można doskonalić w ćwiczeniach za-
daniowych, postrzeganych jako fragmenty gry oraz 
w zabawach. Podaję poniżej przykłady zabaw i gier 
charakterystycznych dla tego etapu edukacji, które 
rozwijają czynności występujące podczas gry w ata-
ku i obronie.

Klasa i
Zabawy:
a) „berek nie daj się dotknąć” – akcent, prowadzenie 

i ochrona piłki – uczniowie prowadzą piłkę w róż-
nych kierunkach w określonym polu gry poza „ber-
kiem”, który chce dotknąć jednego z uciekających,

b) „celowanie do piłek lekarskich” – akcent, precy-
zyjne uderzanie piłki do celu,

c ) „berek ratuj” – akcent, prowadzenie piłki różnymi 
częściami stopy,

d) „kosz pełen piłek” – akcent, zdobywanie piłki.

gry:
a) gra „strzelamy i bronimy” – akcent, zdobywanie 

bramki, pojedynek 1x1, odbieranie piłki,
b) gra „2x1 do neutralnej bramki” – akcent, zdoby-

wanie bramki, podania w dwójkach, wybieganie 
do i od piłki (gra bez piłki),

c) gra „2x2 z bramką w kwadracie” – akcent, zdo-
bywanie bramki, prowadzenie piłki różnymi 
częściami stopy, na zmianę raz lewą lub prawą 
nogą,

d) „podania i strzał do bramki 5x5”, w zespole pię-
cioosobowym, po piątym podaniu precyzyjny 
strzał do bramki.

Klasa ii
Zabawy:
a) „król krycia piłki” – akcent, prowadzenie i ochrona 

piłki, wybijanie piłki przeciwnikowi,
b) „walcz i kiwaj się” – akcent, pojedynek 1x1, pro-

wadzenie piłki różnymi częściami stopy, raz pra-
wą raz lewą nogą, odbieranie piłki,

c) „naśladuj mnie” – akcent, prowadzenie piłki róż-
nymi częściami stopy, obserwacja wykonania 
czynności z piłką,

d) „uciekaj od piłki” – akcent, przemieszczanie się 
po polu gry w zmiennym kierunku i tempie.

gry:
a)  gra „5x5 do jednej bramki” – akcent, zdobywanie 

bramki, pojedynek 1x1, odbieranie piłki,
b)  gra „6x6 do różnych bramek” – akcent, zdobywa-

nie bramki, podania w zespole, wybieganie do 
i od piłki (gra bez piłki), obrona bramki,

c)  gra „bułgarska” – akcent, zdobywanie punktów, 
prowadzenie piłki różnymi częściami stopy, na 
zmianę raz lewą lub prawą nogą, podania do 
partnera i na wolne pole gry,

d)  gra „do czterech małych bramek” – akcent, różne 
podania w zespole, strzał do bramki określonym 
sposobem (zdobywanie bramki), przechwytywa-
nie piłki. 

Klasa iii
Zabawy:
a)  „naśladowanie w parach z dobiegnięciem” – ak-

cent, prowadzenie piłki różnymi częściami stopy, 
obserwacja wykonania czynności z piłką, szybkie 
działanie bez piłki,

b)  „przeprowadzenie piłki w sektory boiska” – ak-
cent, prowadzenie piłki, zdobywanie i zajmowa-
nie pozycji w grze z piłką, 

c)  „drybling przez bramkę” – akcent prowadzenie 
piłki różnymi częściami stopy, zdobywanie bram-
ki, symulacja pojedynku 1x1,

d)   „sztafeta w kwadracie” – akcent, prowadzenie 
i podanie piłki różną nogą i częścią stopy.

gry:
a)  gra „1x1 do otwartych bramek ” – akcent, zdoby-

wanie bramki, pojedynek 1x1, zdobywanie piłki,
b)  gra „1x1 do kilku małych bramek” – akcent, zdo-

bywanie bramki, precyzja uderzania piłki, poje-
dynek 1x1, drybling, 

c)  gra „3x3 do dwóch bramek z bramkarzem” – 
akcent, zdobywanie bramki, prowadzenie piłki 
różnymi częściami stopy, na zmianę raz lewą lub 
prawą nogą; podania piłki w zespole trzyoso-
bowym, wybieganie na pozycję, obrona bramki 
i zdobywanie piłki,

d)  gra „rękami ze strzałem głową” – akcent, różne 
podania w zespole od pięciu do ośmiu uczniów, 
zdobywanie bramki poprzez uderzenie piłki gło-
wą, wybieganie na pozycję, przechwytywanie 
piłki podczas gry w obronie, gra ciałem.
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LEKKOAtLEtA
 

Opracowanie:
dr Ryszard Jezierski 
AWF Wrocław

1. Biegi:
– zabawy biegowe – typu „berek”, zmiana miejsc na 

sygnał itp.,
– biegi krótkie (sprinterskie) na różnych odcinkach, 

od 10 do 60 m,
– biegi krótkie z różnych pozycji startowych: z posta-

wy, z przyklęku, ze startu niskiego, a także z przy-
siadu, z postawy tyłem, głównie w formach zaba-
wowych; kto szybciej dobiegnie, szybciej dotknie, 
przeniesie jakiś przedmiot, kto szybciej dotknie 
dłoni stojącego na linii mety nauczyciela/partnera,

– biegi i marszobiegi na określonym dystansie w za-
leżności od wieku i poziomu sprawności uczniów,

– biegi grupowe „za zającem” – uczniem nadającym 
tempo biegu,

– biegi grupowe 3–4-osobowe na określonym dystan-
sie i na czas – liczy się czas ostatniego z zespołu,

– marszobiegi i biegi w terenie z pokonywaniem 
przeszkód,

– biegi sztafetowe w parach na krótkich dystansach 
z dotknięciem ręki,

– biegi sztafetowe z przekazywaniem różnych przed-
miotów,

– biegi sztafetowe „wahadłowe” (tam i z powro-
tem),

– biegi sztafetowe po okręgu z przekazywaniem pa-
łeczki lub np. ringo.

2. Skoki:
– skoki w dal z miejsca,
– skoki ponad przeszkodami – rozciągniętą przez 

partnerów gazetą, skakanką, niską poprzeczką itp.,
– wieloskoki obunóż i jednonóż,
– wyskoki dosiężne,
– skok w dal z rozbiegu z pomiarem od miejsca od-

bicia,
– skok wzwyż sposobem naturalnym na wysokości 

dostosowanej do wieku i poziomu sprawności.

3. Rzuty: 
– rzuty piłeczką tenisową i palantową – z miejsca, 

z marszu, z rozbiegu,
– rzuty piłeczkami do celu i na odległość,
– rzuty piłką lekarską (1–2 kg) w przód znad głowy 

i w tył przez głowę,
– zabawy rzutne – do partnera, z przechwytywaniem 

piłki przez wyznaczoną osobę, a także elementy 
rzutu w zabawach: „zbijany”, „dwa ognie” itp.

W toku ćwiczeń o charakterze lekkoatletycznym 
należy zapoznawać uczniów z elementami prze-
pisów sędziowania; pomiaru czasu i odległości, 
a także z zasadami organizacji imprez lekkoatle-
tycznych, stawiając uczniów w roli sędziego czy 
organizatora (współorganizatora – pomocnika na-
uczyciela).
Warto również jak najczęściej organizować oka-
zjonalne zawody lekkoatletyczne (Dzień Sportu, 
Dzień Dziecka, turniej klas młodszych itp.), a także 
uczestniczyć w zawodach organizowanych przez 
SZS dla dzieci w młodszym wieku szkolnym.
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