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OD AUTORÓW
Mały Książę nie wiedział, dlaczego trafił na tę planetę. Przypominała ona dużą salę
wypełnioną dziwnymi sprzętami.
– Dzień dobry – powiedział Mały Książę.
– Czołem! – krzyknął Nauczyciel. – Nareszcie jesteś. Teraz sprawdzę, czego się dotąd
nauczyłeś – powiedział i wskazał na coś, co przypominało kuca pozbawionego głowy.
– Nigdy nie spotkałem takiego stwora – odparł Mały Książę – ale chętnie się z nim
zaprzyjaźnię.
– Co? Nigdy przez niego nie skakałeś? Kolejny, który nic nie umie! – zdenerwował się
Nauczyciel. – Ale ja to zmienię. Nareszcie będziesz miał porządny „wuef” – powiedział
nieco spokojniej i zaczął pokazywać dziwne ćwiczenia.
– Ale to, czego pan chce mnie uczyć, nie będzie do niczego przydatne na mojej planecie
– zdziwił się Mały Książę.
– Co za pomysły? – Nauczyciel znów podniósł głos. – Mnie tego uczono i ja też będę
tego uczył.
– A może najpierw powinienem pokochać pana planetę? – zapytał Mały Książę.
Co zrobić, aby każde dziecko polubiło „wuef”?
Na co dzień przekonujemy się, że trzeba „mieć pomysł”, by dzieci przychodziły do
szkoły, licząc na radość i satysfakcję. Nasz „Przewodnik metodyczny” jest właśnie o
tym. Opisujemy w nim pewien pomysł edukacyjny, który nam oraz naszym uczniom
stwarza wiele okazji do satysfakcji. Warto go poznać, zrozumieć i „po swojemu”
wykorzystać w pracy, zgodnie ze słowami Aleksandra Kamińskiego („Nauczanie i
wychowanie metodą zuchową”, Nasza Księgarnia, 1948).
„Dopiero w duszy człowieka, który się jakąś metodą zainteresował, zrozumiał ją,
ogrzał żarem swego serca i ożywił swą wyobraźnią, dopiero w duszy ludzkiej powstaje
cud ożywienia się martwej konstrukcji: metoda staje się wówczas czynnikiem twórczym,
zdolnym wywołać oddźwięki w innych sercach i umysłach. Oddźwięki tym bardziej
płodne, im zdolniejszy jest człowiek, który ją stosuje”.
Nasz pomysł edukacyjny doprowadził do opracowania pakietu materiałów pt. ”Moja
sprawność i zdrowie”, doskonalących pracę nauczyciela. W skład tego pakietu wchodzą:
program, podręczniki i przewodniki metodyczne.
W przewodniku metodycznym czytelnicy znajdą odpowiedzi na kilka pytań:
 Dlaczego warto korzystać z pakietu „Moja sprawność i zdrowie”?
 Jakie treści zawierają podręczniki „Życie zdrowe i sportowe”?
 O czym warto pamiętać prowadząc zajęcia z wychowania fizycznego w drugim
etapie edukacji?
 Jak włączyć się w realizację edukacji prozdrowotnej?
 Jak planować i prowadzić zajęcia oraz jak oceniać ich efekty?
 Jak korzystać z „Karty sprawności i zdrowia”?
Pragniemy w tym miejscu podziękować Koleżankom i Kolegom z Katedry Metodyki
Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku, którym wiele
zawdzięczamy w naszym rozwoju zawodowym. Pragniemy także podziękować tym
nauczycielom, z którymi wspólnie pracowaliśmy i którzy prezentowali nam różne
sposoby pracy z dziećmi. To dzięki nim pakiet „Moja sprawność i zdrowie” mógł
powstać.
Przygotowując podręczniki oraz przewodnik metodyczny korzystaliśmy z pomocy
wielu osób. Dziękujemy Józefowi Drabikowi, Wiesławowi Osińskiemu i Ryszardowi

Przewędzie za pomoc w przygotowaniu „Karty sprawności i zdrowia”, dziękujemy
Małgorzacie Czermińskiej, Zofii Szpindzie, Józefowi Drabikowi, Lesławowi
Lachowiczowi, Eligjuszowi Madejskiemu i Janowi Ślężyńskiemu, których recenzje
pozwoliły uniknąć wielu błędów.
Wszystkim nauczycielom wykorzystującym nasze opracowania będziemy wdzięczni
za uwagi i propozycje zmian (nadsyłane na adres wydawnictwa Fokus), które pozwolą
udoskonalać publikacje z serii „Moja sprawność i zdrowie”.

DLACZEGO WARTO KORZYSTAĆ Z PAKIETU
„MOJA SPRAWNOŚĆ I ZDROWIE” ?
Nauczyciele wychowania fizycznego chętnie przypominają innym słowa Marcina
Kacprzaka, iż „nie sam mózg dziecka chodzi do szkoły”. Sami przy tym zapominają,
że... nie samo ciało dziecka przychodzi na „wuef”. Warto mieć to na uwadze, gdyż
dawno przestano oczekiwać, iż szkolne wychowanie fizyczne będzie wspierało
wyłącznie fizyczny rozwój uczniów.
Nauczyciel wychowania fizycznego musi wyjaśnić uczniom, jakie miejsce
zajmuje aktywność ruchowa pośród innych elementów zdrowego stylu życia. Nie
może już przy tym odwoływać się wyłącznie do starych sposobów postępowania –
musi sięgnąć po nowe narzędzia pracy.
Dopuszczone do użytku szkolnego programy wychowania fizycznego wyraźnie
akcentują jego związki z edukacją prozdrowotną. Tak też ukierunkowaliśmy cele, treści
i osiągnięcia edukacyjne uczniów w programie wychowania fizycznego zatytułowanym
„Moja sprawność i zdrowie”.
Jednak deklaracje zaangażowania się w edukację prozdrowotną pozostaną
gołosłowne dopóty, dopóki nauczyciele nie będą korzystać ze środków dydaktycznych,
pozwalających wywoływać nie tylko aktywność ruchową, ale także aktywność
poznawczą uczniów.
Podręczniki „Życie zdrowe i sportowe” ułatwiają dostosowanie warsztatu pracy
nauczyciela wychowania fizycznego w szkole podstawowej do postulatów
formułowanych przez nauki o wychowaniu fizycznym.
Od dawna wiadomo, iż nawet najlepszy trening w młodości nie wywoła na tyle
trwałych stanów sprawnościowo-zdrowotnych organizmu, by bez większego wysiłku
korzystać z nich – niczym z oszczędności – przez kolejne dekady życia. Jeśli człowiek
nie dowie się, jak można dbać o swoją sprawność i zdrowie, jeśli nie podejmie działań
wspartych taką wiedzą, to kapitał zdrowotny, który zgromadził w młodości, podzieli los
źle ulokowanych oszczędności.
Z tych powodów od nauczycieli wychowania fizycznego oczekuje się, iż będą
przygotowywać uczniów do udziału w różnych formach aktywności zdrowotnorekreacyjnej. Aby takie cele osiągnąć, nauczyciele wychowania fizycznego muszą
zarówno wspierać rozwój motoryczny uczniów, jak i wzbogacać ich wiedzę na temat
zasad zdrowego stylu życia. Podręczniki „Życie zdrowe i sportowe” pomogą w
realizacji obu tych zadań.
Podręczniki „Życie zdrowe i sportowe” pozwalają dostosować warsztat pracy
nauczyciela wychowania fizycznego do potrzeb przeobrażającej się szkoły
podstawowej.
Autorzy reformy systemu edukacji oczekują, iż w szkole podstawowej nauczyciele
różnych przedmiotów nawiążą ściślejszą współpracę między sobą, po to by uczeń
poznawał siebie oraz otaczający świat w taki sposób, jak go postrzega, czyli w całości, a
nie podzielony na akademickie dziedziny wiedzy. Dlatego w podstawie programowej
dla drugiego etapu edukacji pojawiły się bloki przedmiotowe i ścieżki edukacyjne.
Podręczniki „Życie zdrowe i sportowe” pomogą nauczycielowi wychowania
fizycznego włączyć się w realizację edukacji prozdrowotnej, pozwolą zastąpić
ogólnikowe deklaracje realnym działaniem, wspierającym rozwój umiejętności i
wiadomości na temat zdrowia, uczynią z nauczyciela wychowania fizycznego partnera
tych pedagogów, którzy również dostrzegają znaczenie tej dziedziny edukacji.
Dzięki podręcznikom „Życie zdrowe i sportowe” specjaliści wychowania fizycznego
będą mogli wesprzeć nauczycieli przyrody w edukacji ekologicznej. Z nauczycielem
techniki będą mogli połączyć wysiłki w ramach wychowania komunikacyjnego, razem
przygotowując dzieci do zdobycia karty rowerowej. Z nauczycielem sztuki będą mogli
podjąć wspólne działania dotyczące aktywności muzyczno-ruchowej.

Podręczniki „Życie zdrowe i sportowe” umożliwiają każdemu nauczycielowi
wykorzystanie metod stosowanych przez autorów z powodzeniem od lat w pracy z
dziećmi.
Wychowanie fizyczne w szkole można prowadzić na wiele sposobów. Jednak są
takie rozwiązania, z których warto korzystać w pierwszej kolejności. W wyjątkowym
stopniu mobilizują one dzieci do podejmowania różnorodnych działań – wychodząc tym
samym naprzeciw oczekiwaniom autorów reformy programowej w szkole podstawowej
– pobudzających dzieci do naturalnej w tym wieku aktywności. Rozwiązania
dydaktyczne zastosowane w pakiecie „Moja sprawność i zdrowie” sprawiają, że
uczniowie nie tylko coraz więcej wiedzą na temat związków zdrowia z aktywnością i
sprawnością fizyczną oraz że są skutecznie pobudzani do wzmożonej aktywności
zdrowotno-rekreacyjnej, ale także odczuwają satysfakcję ze swoich osiągnięć i rozwijają
pozytywną ocenę własnej osoby jako uczestnika różnych form aktywności ruchowej.
Podręczniki „Życie zdrowe i sportowe” są integralnym elementem pakietu
wspierającego realizację wychowania fizycznego.
W skład pakietu wchodzą:
 program wychowania fizycznego zatytułowany „Moja sprawność i zdrowie”,
 podręczniki ułatwiające realizację celów zapisanych w tym programie:
 „Sportowe zoo dla dzieci sześcioletnich”,
 „Sportowe zoo dla klas 1-3. Aktywność ruchowa z elementami edukacji
prozdrowotnej”,
 „Życie zdrowe i sportowe dla klasy 4. Wychowanie fizyczne z elementami
edukacji prozdrowotnej”,
 „Życie zdrowe i sportowe dla klas 5-6. Wychowanie fizyczne z elementami
edukacji prozdrowotnej”,
 zestaw plansz wspomagających organizowanie aktywności ruchowej i prowadzenie
zajęć wychowania fizycznego,
 dyplomy dla wyróżniających się dzieci,
 przewodniki metodyczne ułatwiające nauczycielom korzystanie z programu:
 „Sportowe zoo – przewodnik metodyczny” dla nauczycielek klas 0,
 „Moja sprawność i zdrowie – przewodnik metodyczny dla nauczycieli I etapu
edukacji”,
 „Moja sprawność i zdrowie – przewodnik metodyczny dla nauczycieli II etapu
edukacji”,
 dziennik obserwacji, usprawniający śledzenie postępów i osiągnięć uczniów oraz
formułowanie ocen bieżących i klasyfikacyjnych.
Podręczniki z serii „Moja sprawność i zdrowie” ułatwiają współpracę między
specjalistami kształcenia zintegrowanego oraz nauczycielami wychowania
fizycznego.
Wykorzystanie pakietu „Moja sprawność i zdrowie” w klasach młodszych oraz
starszych szkoły podstawowej gwarantuje spójność programową i metodyczną
wychowania fizycznego na pierwszym i drugim etapie edukacji. Podręczniki „Życie
zdrowe i sportowe” są kontynuacją książki dla uczniów pierwszego etapu edukacji –
„Sportowego zoo”.
Zachęcamy nauczycieli klas młodszych do korzystania z książki „Sportowe zoo dla
klas 1-3”. Wesprze ich ona radami na temat tego, jak planować i prowadzić zajęcia
ruchowe, by przynosiły jak najwięcej korzyści dzieciom. Wykorzystujący te rady
nauczyciele mogą mieć pewność, że treści wychowania fizycznego odpowiadają
postulatom kształcenia zintegrowanego, a dzieci uczą się tego, co jest potrzebne, by bez
przeszkód mogły uczestniczyć w wychowaniu fizycznym w drugim etapie edukacji.

JAKIE TREŚCI ZAWIERAJĄ PODRĘCZNIKI
„ŻYCIE ZDROWE I SPORTOWE”?

Treści podręczników „Życie zdrowe i sportowe” dotyczą zdrowego stylu życia,
z wyeksponowaniem znaczenia aktywności ruchowej. Sprzyjają rozwojowi wiedzy
o tym, jak dbać o swoje zdrowie oraz jak aktywnie wypoczywać. Wspierają rozwój
umiejętności przydatnych w trakcie aktywnego wypoczynku. Pobudzają do
aktywności ruchowej, korzystnej dla rozwoju kondycji zdrowotnej dziecka.
Zawartość tych podręczników sprawia, że ćwiczenia na lekcjach wychowania
fizycznego stają się urozmaicone i wielostronne. Aktywności ruchowej towarzyszy
aktywność poznawcza oraz pozytywne przeżycia emocjonalne i wiara we własne
możliwości.
Podręczniki składają się z pięciu rozdziałów.
„Życie zdrowe i sportowe dla klasy 4”:
 Moje umiejętności
 Trening i wypoczynek
 Człowiek sprawny i zdrowy
 Karta sprawności i zdrowia
 Złodzieje sprawności i zdrowia

„Życie zdrowe i sportowe dla klas 5-6”:
 Moje umiejętności
 Człowiek sprawny i zdrowy
 Karta sprawności i zdrowia
 Zdrowy styl życia
 Dziennik zdrowego stylu życia

Treści wszystkich rozdziałów tworzą zwartą całość dotyczącą zdrowia, aktywności i
sprawności fizycznej. Zarazem treści podręcznika dla klas piątej i szóstej są
rozwinięciem materiału nauczania zawartego w książce dla klasy czwartej.
„Moje umiejętności”
Rozdział „Moje umiejętności” zawiera opis sprawności, które uczniowie mogą
zdobywać w trakcie zajęć. Materiał nauczania został podzielony na cykle tematyczne.
Każdy cykl posiada nazwę (nazwę sprawności), regulamin oraz odznakę (naklejkę
umieszczoną na specjalnym arkuszu w środku podręcznika).
Regulamin jest rejestrem wymagań programowych, z którymi uczeń spotka się w
czasie zajęć. Odpowiedni sposób zapisu wymagań sprawia, iż regulamin każdej
sprawności jest dla ucznia informacją o tym, co powinien umieć i wiedzieć, a także
jakie działania podjąć, aby zdobyć odznakę i móc wkleić ją do swojego podręcznika.
Dla nauczyciela natomiast regulaminy sprawności są podstawą planowania cyklu zajęć.
Treści każdego cyklu dobrano w taki sposób, by pobudzać dzieci do aktywności
ruchowej (rozwijać ich umiejętności i sprawność) oraz aktywności poznawczej
(wzbogacić ich wiedzę). Dla podniesienia atrakcyjności treści zajęć wykorzystano
niektóre elementy metodyki harcerskiej. Możliwość obserwacji własnych postępów
(zapełnianie regulaminów sprawności) oraz potwierdzanie osiągnięć (przyklejenie
zdobytych odznak) pozytywnie wpływa na aktywność uczniów.
Proponowana
metodyka postępowania sprawia, że każde dziecko ma szansę odczuć satysfakcję ze
swoich dokonań. W ten sposób, oprócz wywoływania aktywności ruchowej i
poznawczej, sprzyjamy powstawaniu pozytywnych emocji, tym samym nadajemy
wychowaniu fizycznemu cechy kształcenia wielostronnego (działanie – poznawanie –
przeżywanie).
Treści poszczególnych sprawności są kontynuowane od czwartej do szóstej klasy.
Oznacza to, iż osiągnięcia ucznia – związane na przykład z odznaką Piłkarza z czwartej
klasy – są rozwijane w regulaminie sprawności Mistrza gier zespołowych w klasie piątej
i szóstej.

Oto treści poszczególnych sprawności:
 w czwartej klasie:
 ekolog (kontynuacja sprawności dzięcioła – lekarza drzew z klas młodszych):
treści ekologiczne, ochrona środowiska przyrodniczego,
 gimnastyk (kontynuacja małpki – zwinnej akrobatki): ćwiczenia kształtujące i
gimnastyczne oraz układy ćwiczeń,
 higienista (kontynuacja szopa – leśnego czyściocha): zasady codziennej czystości
oraz związanej z aktywnością ruchową,
 kolarz (kontynuacja strusia – szybkiego kolarza): bezpieczeństwo na drodze i
karta rowerowa,
 maratończyk (kontynuacja antylopy – wytrwałej biegaczki): biegi
wytrzymałościowe jako sposób podwyższania kondycji zdrowotnej,
 olimpijczyk (kontynuacja lwa – dzielnego sportowca): zasady czystej gry,
symbolika olimpijska oraz sportowe tradycje szkoły,
 piłkarz (kontynuacja kota – zręcznego piłkarza): ćwiczenia, zabawy i gry z piłką,
 pływaczka (kontynuacja żaby – doskonałej pływaczki): pływanie oraz
bezpieczeństwo w trakcie zabaw nad wodą,
 tancerz (kontynuacja pingwina – dobrego tancerza): taniec i ćwiczenia muzycznoruchowe,
 w piątej i szóstej klasie: (sprawności poniżej ustawiłem w kolejności alfabetycznej i
uzupełniłem o Ratownika)
 lady fitness (dla dziewcząt – kontynuacja gimnastyka, tancerza i higienisty):
gimnastyka artystyczna oraz taniec, układy ćwiczeń gimnastycznych,
systematyczna aktywność ruchowa, właściwe odżywianie i higiena osobista,
 mister universum (dla chłopców – kontynuacja sprawności gimnastyka, tancerza
i higienisty): ćwiczenia wzmacniające mięśnie, układy ćwiczeń gimnastycznych,
systematyczna aktywność ruchowa, właściwe odżywianie i higiena osobista,
 mistrz gier zespołowych (kontynuacja piłkarza): ćwiczenia, zabawy i gry z piłką,
 mistrz maratonu (kontynuacja maratończyka): biegi wytrzymałościowe jako
sposób podwyższania kondycji zdrowotnej,
 mistrz olimpijski (kontynuacja olimpijczyka): zasady czystej gry, symbolika
olimpijska oraz sportowe tradycje szkoły i kraju,
 mistrz pływania (kontynuacja pływaczki): pływanie oraz bezpieczeństwo w
trakcie zabaw nad wodą,
 mistrz roweru (kontynuacja kolarza): karta rowerowa i turystyka kolarska,
 ratownik: samoochrona i pierwsza pomoc
 strażnik przyrody (kontynuacja sprawności ekologa z czwartej klasy): treści
ekologiczne, ochrona środowiska przyrodniczego.
Dla umożliwienia uczniom zdobywania odznak, nauczyciele powinni projektować
zajęcia w taki sposób, aby mogli oni podejmować czynności wynikające z regulaminu
sprawności. Na przykład w trakcie zdobywania odznaki Maratończyka w czwartej
klasie, zadaniem nauczyciela jest zorganizowanie szkolnego maratonu, a zadaniem
ucznia – branie w nim udziału oraz zaznaczanie postępów w „Karcie maratończyka”.
Jeśli dziecko ukończy maraton, to – po uzgodnieniu z nauczycielem – może potwierdzić
w swoim podręczniku wypełnienie jednego z punktów regulaminu sprawności
Maratończyka („przebiegł dziecięcy maraton”). W ten sposób uczeń zbliża się – krok po
kroku – do zdobycia odznaki. Jeśli zaznaczy w podręczniku, że spełnił już wszystkie
wymagania, to – także po uzgodnieniu z nauczycielem – na „Karcie umiejętności” może
przykleić odznakę Maratończyka.

„Człowiek sprawny i zdrowy” oraz „Karta sprawności i zdrowia”
Oba rozdziały w przystępny dla dzieci sposób prezentują związki sprawności
fizycznej ze zdrowiem.
Pierwszy z nich zawiera opis ważnych – ze zdrowotnego punktu widzenia – zdolności
motorycznych (wytrzymałości, siły) oraz gibkości i postawy ciała. Treści rozdziału
pomagają dzieciom zrozumieć znaczenie tych właściwości dla kondycji zdrowotnej
człowieka oraz podpowiadają, w jaki sposób dbać o swoją sprawność.
Rozdział „Karta sprawności i zdrowia” proponuje sposób pomiaru sprawności
uwzględniający jej związki ze zdrowiem. Zawiera on pięć prób służących do oceny
istotnych – ze zdrowotnego punktu widzenia – zdolności i cech człowieka:
wytrzymałości krążeniowo-oddechowej oraz wytrzymałości i siły mięśniowej, a także
gibkości i postawy ciała.
„Karta sprawności i zdrowia” jest unikalnym narzędziem dydaktycznym, które
pomiar sprawności w ramach wychowania fizycznego czyni przede wszystkim
zabiegiem pedagogicznym. Umożliwia przechodzenie od oceny (nauczyciel ocenia
sprawność ucznia) do samooceny sprawności (uczeń potrafi ocenić swoją sprawność).
Sprzyja temu prostota pomiaru oraz przyjazny dla dziecka sposób oceny wyników.
Treści obu opisywanych tu rozdziałów pomagają uczniom zrozumieć, dlaczego
należy kontrolować swoją sprawność oraz w jaki sposób oceniać, czy posiadana
sprawność jest wystarczająca z punktu widzenia potrzeb zdrowotnych. Pozwalają także
poznać sposoby rozwijania swojej sprawności. Treści te ułatwiają dzieciom
przechodzenie od aktywności (udziału w próbach sprawności) do świadomości
(rozumienia znaczenia pomiaru sprawności dla oceny zdrowia).
„Trening i wypoczynek”
W rozdziale „Trening i wypoczynek” opisano ważne dla aktywności ruchowej prawa:
prawo odbudowy „z nadwyżką” (hiperkompensacji) – opisujące, w jaki sposób człowiek
może rozwijać swoją sprawność – oraz prawo wyjaśniające zasadę aktywnego
wypoczynku.
„Złodzieje sprawności i zdrowia” (dla czwartej klasy)
oraz „Zdrowy styl życia” (dla piątej i szóstej klasy)
W rozdziałach tych opisano podstawy zdrowego stylu życia: aktywność ruchową,
właściwe odżywianie, wykluczenie używania substancji psychoaktywnych, umiejętność
radzenia sobie ze stresem, odpowiednią ilość snu, unikanie wypadków oraz unikanie
nadmiernego nasłonecznienia.
„Dziennik zdrowego stylu życia” (dla piątej i szóstej klasy)
Rozdział ten umożliwia każdemu dziecku sprawdzenie, czy stosuje zasady zdrowego
stylu życia. Informacje zapisywane przez uczniów na specjalnie opracowanych kartach
samooceny mogą stanowić podstawę do rozmów z nimi na temat pozytywnych
konsekwencji przestrzegania ważnych dla zdrowia człowieka zaleceń.

JAK WŁĄCZYĆ SIĘ W EDUKACJĘ PROZDROWOTNĄ?
Co to jest zdrowie?
Powszechnie oczekuje się, że nauczyciele wychowania fizycznego włączą się w
realizację programu edukacji prozdrowotnej. Przekonanie o pokrewieństwie
wychowania fizycznego i edukacji prozdrowotnej jest tak silne, że w programach
wychowania fizycznego dopuszczonych do użytku szkolnego słowo zdrowie występuje
niemal obowiązkowo. Cóż to słowo oznacza?
O zdrowiu można myśleć medycznie, czyli oceniać je przez pryzmat chorób lub
zagrożeń chorobowych (wskaźnik zachorowalności). Stan pozytywny jest wówczas
określany krótkim stwierdzeniem: „bez zmian”. Troska o zdrowie przejawia się
ograniczeniem wysiłków fizycznych („uczeń zwolniony z ćwiczeń”), a w cięższych
przypadkach ograniczeniem aktywności życiowej („chory musi leżeć”). Receptą na
zdrowie jest zaś kartka zapisana nazwami różnych farmaceutyków lub specjalistyczna
terapia. W edukacji na temat tak pojmowanego zdrowia nauczyciel wychowania
fizycznego nie ma zbyt wiele do powiedzenia.
Jednak o zdrowiu nie należy myśleć włącznie przez pryzmat choroby.
Komplementarny sposób wynika ze zrozumienia, że zdrowie to zasoby, które każdy
człowiek wykorzystuje w codziennym życiu.
Zdolność do przystosowywania się do zmiennych warunków otoczenia w trakcie
podejmowania codziennych obowiązków oraz realizacji życiowych aspiracji nazywamy
zdrowiem. Zdrowie nie jest zjawiskiem statycznym. Nie da się go wyczerpująco
scharakteryzować określeniem „brak choroby”.
Wyjście z ciepłego pomieszczenia na chłód natychmiast uruchamia mechanizmy
adaptacyjne. Jeden człowiek nawet nie zauważy, że warunki otoczenia zmieniły się.
Drugi odczuje dotkliwy chłód i zawróci. Jego zasoby zdrowotne (zdolności
przystosowawcze) okazały się za słabe, by przywrócić równowagę zakłóconą przez
warunki zewnętrzne. Taki człowiek potrzebuje hartowania.
Oto inny przykład. Praca wywołuje zmęczenie. Jeśli jest długotrwała, trzeba zrobić
przerwę, gdyż narastające zmęczenie obniża jakość pracy, a czasem wręcz uniemożliwia
jej kontynuowanie. Jeśli ktoś za szybko musi przerwać wykonywane czynności, jeśli
wyczerpują mu się zasoby przystosowawcze, zanim osiągnął cel, to znaczy, że brakuje
mu zdrowia. Taki człowiek potrzebuje treningu zwiększającego odporność na
zmęczenie.
Zdrowie to zdolność ciągłego przywracania nieustannie zakłócanej równowagi
w organizmie oraz jego zdolność do odpowiedniej reakcji na warunki, jakie stawia
otoczenie i podjęte działanie.
Zdrowie przypomina zgromadzone oszczędności, w których zawarty jest pewien
potencjał: na to wystarczą, a na to nie. Aby starczyły na więcej, trzeba je pomnożyć. Ich
siła polega na tym, że są i kiedy będą potrzebne, będzie można je wykorzystać
Zdrowie to zgromadzony potencjał, który uzewnętrzniany jest wtedy, gdy zachodzi
taka potrzeba. Każdy, komu starcza sił witalnych (zasobów zdrowotnych) na realizację
swych życiowych planów, może powiedzieć, że „ma wystarczające zdrowie”. Jednak
musi pamiętać, że zasoby zdrowotne nie są zgromadzone raz na zawsze. Musi
wykazywać wobec nich aktywną postawę, musi je nieustannie odnawiać, gdyż w
przeciwnym wypadku podzielą los źle ulokowanych oszczędności.

Jak oceniać zdrowie?
Odpowiedź na to pytanie jest bardzo skomplikowana. My spróbujemy tylko
podpowiedzieć, jak może to uczynić nauczyciel wychowania fizycznego.
Z pomocą przychodzi koncepcja sprawności powiązanej ze zdrowiem (health-related
fitness). Warto ją poznać i wykorzystać w edukacji. Najprościej mówiąc, jeśli zdrowie
uzewnętrzniamy w działaniu, to diagnoza zdrowia może polegać na ocenie zdolności

do działania. Pozytywnymi miernikami zdrowia są między innymi: aktywność fizyczna,
wydolność, wytrzymałość i siła mięśniowa oraz gibkość.
Człowiek cieszący się dobrym zdrowiem, to człowiek w dobrej kondycji. Ocena
pewnych aspektów jego zdrowia może polegać na ocenie sprawności powiązanej ze
zdrowiem (kondycji zdrowotnej).

Jak dbać o zdrowie?
Także na to pytanie odpowiedź jest skomplikowana. Jednak odpowiedź nauczyciela
wychowania fizycznego, zwłaszcza przygotowana na potrzeby uczniów szkoły
podstawowej, może być prostsza. W niemedycznym ujęciu receptą na zdrowie jest
stosowanie zasad zdrowego stylu życia:
 odpowiedniej dawki aktywności ruchowej,
 właściwego odżywiania,
 rezygnacji z narkotyków, alkoholu i papierosów,
 radzenia sobie ze stresem,
 wystarczającej długość snu,
 unikania wypadków,
 ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem.
Treści zdrowotne w wychowaniu fizycznym
Proponując treści wychowania fizycznego uwzględniliśmy zarówno to, co jest
związane z troską o zdrowie (zdrowy styl życia), jak i to, co dotyczy (samo)oceny
kondycji zdrowotnej (sprawności powiązanej ze zdrowiem). W ten sposób wychowanie
fizyczne spletliśmy z edukacją prozdrowotną.
Treści zdrowotne na lekcjach wychowania fizycznego bywają realizowane w sposób
akcyjny. Tak czynią nauczyciele, którzy z rzadka przypominają sobie o konieczności
uwzględnienia treści ścieżek edukacyjnych w swoich zajęciach. Jest to sytuacja
podobna nieco do działania kogoś, w kim co jakiś czas budzi się sumienie
przypominające o obowiązkach, by po chwilowej mobilizacji znów dać się uśpić. Dla
swojego – i dyrektora – spokoju, co jakiś czas nauczyciele tacy odnotowują w dzienniku
lekcyjnym realizację treści edukacji prozdrowotnej. Niektórzy z nich nawet coś z tej
tematyki na lekcji przerobią, zupełnie nie przejmując się tym, iż ma to bardzo luźny
związek z poprzednimi, obecnymi i przyszłymi treściami zajęć.
Nasza propozycja edukacji prozdrowotnej w ramach wychowania fizycznego jest
odmienna. Punktem wyjścia jest jasne zdefiniowanie pokrewnych treści obu tych
dziedzin.
Dwa obszary integracji wychowania fizycznego i edukacji prozdrowotnej są
wyraźnie widoczne: składowe zdrowego stylu życia, ze szczególnym
wyeksponowaniem zdrowotno-rekreacyjnego znaczenia aktywności ruchowej, oraz
wszystko, co dotyczy sprawności fizycznej jako źródła zdrowia.
Jeśli treści te wiążą obie dziedziny edukacji, to zawsze, gdy zamierzamy umieścić je
na lekcjach, powinniśmy przemyśleć, w jaki sposób akcentować ich związki ze
zdrowiem. Nie wystarczy zaplanować i zorganizować aktywność ruchową. Oczywiście,
niektóre umiejętności ruchowe, rozwijane na zajęciach wychowania fizycznego, służą
zdrowiu, gdyż aktywność fizyczna jest ważną składową zdrowego stylu życia. Jednak w
trakcie zajęć dzieci powinny rozwijać różne inne umiejętności i wiadomości potrzebne
po to, aby zdrowo żyć. Musimy tak zorganizować aktywność dzieci, by słyszały o
zdrowiu, by myślały o zdrowiu, by mówiły o zdrowiu, wreszcie, by prowadziły zdrowe
życie.
Poniższe tabele szczegółowo przedstawiają wspólne treści programu „Moja
sprawność i zdrowie” (zapisane w podręcznikach „Życie zdrowe i sportowe”) oraz
edukacji prozdrowotnej (zapisane w podstawie programowej).

„Życie zdrowe i sportowe dla klasy 4”
Treści podręcznika
Kolarz
Maratończyk i Piłkarz
Higienista
Trening i wypoczynek

Strony
10-11
12 i 13
14
17-19

Człowiek sprawny i
zdrowy

20-27

Karta sprawności i
zdrowia

28-34

Złodzieje sprawności i
zdrowia
Brak ruchu i świeżego
powietrza
Niewłaściwe odżywianie
Substancje szczególnie
niebezpieczne
Nadmierny stres

35

Wybrane treści edukacji prozdrowotnej
bezpieczeństwo na drodze, rekreacja
zabawy ruchowe i rekreacja
higiena ciała
odrabianie lekcji i czas wolny, higiena odzieży,
higiena pracy i wypoczynku
zachowania sprzyjające zdrowiu, rozpoznawanie
swoich mocnych i słabych stron, prawidłowa
postawa ciała
zachowania sprzyjające zdrowiu, rozpoznawanie
swoich mocnych i słabych stron, prawidłowa
postawa ciała
zachowania sprzyjające i zagrażające zdrowiu

36-37

odrabianie lekcji i czas wolny, rekreacja

38-39
40-41

urozmaicenie i regularność posiłków
przyczyny i skutki używania środków
psychoaktywnych
radzenie sobie w sytuacjach trudnych i umiejętność
szukania pomocy, pozytywne i negatywne emocje

42-43

„Życie zdrowe i sportowe dla klas 5 i 6”
Treści podręcznika
Mistrz gier zespołowych,
Mistrz maratonu,
Organizator rekreacji
Mistrz roweru
Lady fitness, Mister
universum
Ratownik
Strażnik przyrody
Człowiek sprawny i
zdrowy

Strony
Wybrane treści edukacji prozdrowotnej
5-7, 8, 16 (kl. V), zabawy ruchowe i rekreacja
20,21,29 (kl. VI)
9 (kl. V),
22 (kl. VI)
12-13, 14-15
(kl. V), 26, 27
(kl. VI)
29 (kl. VI)
17 (kl. V),
32-39

Karta sprawności i
zdrowia (str. 33-43)

40-51

Zdrowy styl życia

52-53

Trening i wypoczynek

54-58

Odżywianie
Rezygnacja ze środków
psychoaktywnych
Radzenie sobie ze
stresem

59-65
66
67-69

bezpieczeństwo na drodze, rekreacja
rekreacja, higiena ciała

pierwsza pomoc
zagrożenia cywilizacyjne
zachowania sprzyjające zdrowiu,
rozpoznawanie swoich mocnych i
słabych stron, prawidłowa postawa ciała
zachowania sprzyjające zdrowiu,
rozpoznawanie swoich mocnych i
słabych stron, prawidłowa postawa ciała
zachowania sprzyjające i zagrażające
zdrowiu
odrabianie lekcji i czas wolny, higiena
pracy i wypoczynku
urozmaicenie i regularność posiłków
przyczyny i skutki używania środków
psychoaktywnych
radzenie sobie w sytuacjach trudnych i
umiejętność szukania pomocy,
pozytywne i negatywne emocje

Sen
Unikanie wypadków

70-71
72-73

Unikanie nadmiernego
nasłonecznienia
Dziennik zdrowego stylu
życia

74-75
76-83

higiena pracy i wypoczynku
bezpieczeństwo na drodze, umiejętność
właściwego zachowania się w przypadku
kontaktu z przedmiotami
niebezpiecznymi
higiena, zagrożenia naturalne i
cywilizacyjne
zachowania sprzyjające i zagrażające
zdrowiu, odrabianie lekcji i czas wolny,
higiena pracy i wypoczynku, zabawy
ruchowe i rekreacja, urozmaicenie i
regularność posiłków

Z tabel wynika, iż nauczyciel wychowania fizycznego może na co dzień, w naturalny
sposób wkraczać w obszar zagadnień edukacji prozdrowotnej. Mylą się jednak ci,
którzy myślą, że skoro tak dużo łączy obie dziedziny edukacji, to wystarczy sumiennie
prowadzić lekcje ćwiczeń fizycznych, by przy okazji osiągać cele edukacji
prozdrowotnej. Pokrewieństwa obu dziedzin stwarzają jedynie szansę, a od nauczyciela
zależy, czy z niej skorzysta.
Jeśli nauczyciel chce włączyć się w realizację edukacji prozdrowotnej, nie może w
swojej pracy ograniczyć się jedynie do planowania i prowadzenia ćwiczeń fizycznych.
Aktywność ruchową uczniów musi wkomponować w szerszy plan różnych działań
sprzyjających zdrowiu.
Potrzebni sojusznicy
Dobrze jest, gdy tematyka zdrowotna pojawia się na lekcjach wychowania
fizycznego. Ale treści edukacji prozdrowotnej przekraczają możliwości jednego
nauczyciela. Dlatego, zanim zaplanujemy realizację takich treści, powinniśmy poszukać
na terenie szkoły sojuszników. Nawiązanie współpracy z innymi nauczycielami
korzystnie wpłynie na efekty edukacyjne. Płaszczyznę współdziałania tworzą
podręczniki „Życie zdrowe i sportowe”, gdyż wykraczają poza treści związane z
aktywnością ruchową, uwzględniając również inne aspekty zdrowego stylu życia.
Nauczyciel wychowania fizycznego korzystający z podręczników „Życie
zdrowe i sportowe” ma szansę stać się liderem i koordynatorem edukacji
prozdrowotnej w swojej szkole.
Warto więc, by porozumiał się z nauczycielem przyrody, gdyż on także w edukacji
prozdrowotnej ma do odegrania poważną rolę. Na lekcjach przyrody, korzystając z
podręczników „Życie zdrowe i sportowe”, dzieci mogą poznawać swój organizm (na
przykład w oparciu o rozdział „Człowiek sprawny i zdrowy”). Nauczyciel może także
wykorzystać te podręczniki dla zapoznania uczniów z zasadami odżywiania się i w
wielu innych momentach, w których treści przyrodnicze splatają się ze zdrowiem (na
przykład w oparciu o rozdziały „Złodzieje sprawności i zdrowia” i „Zdrowy styl życia”).
Warto także, by nauczyciel wychowania fizycznego zainteresował swoimi planami
wychowawcę klasy. On również na swoich zajęciach powinien poruszać tematykę
zdrowotną. Podręczniki „Życie zdrowe i sportowe” ułatwią mu podjęcie zagadnień
związanych z czystością, stresem, substancjami uzależniającymi oraz zagrożeniem
wypadkami.
Współpraca kilku nauczycieli pozwoli pełniej wykorzystać treści podręczników.
Dodatkowo sprawi, że nauczyciel wychowania fizycznego przestanie być kojarzony
tylko z „fikołkami”.

O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ,
PROWADZĄC ZAJĘCIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ?
Wykorzystać sprzyjający okres
Dziecko w klasach IV-VI lubi aktywność, a podejmując działanie
wykorzystuje swoje duże możliwości. Cechuje się harmonią rozwoju
motorycznego, z łatwością przyswaja informacje, a także bardziej racjonalnie
kontroluje swoje postępowanie. Dziecko w tym okresie może nauczyć się niemal
wszystkiego, pod warunkiem, że się tym czymś zainteresuje. Dlatego efekty
edukacyjne zależą w dużej mierze od tego, czy nauczycielowi udaje się
spożytkować aktywność uczniów.
We właściwym zagospodarowywaniu tej aktywności pomoże pakiet „Moja
sprawność i zdrowie”. Ale dla wykorzystania stwarzanych przezeń możliwości
niezbędne jest uwzględnienie kilku wskazań.
 Dzieci nie są twoimi wrogami, a ty nie jesteś wrogiem dzieci. Zaprzyjaźnij się z
dziećmi, co nie oznacza, że musisz udawać, iż niczym się od nich nie różnisz.
 Dziecko uczy się przez działanie, więc jego aktywność jest najważniejsza. Każde
zajęcia staraj się prowadzić tak, by pobudzać uczniów do działania.
 Nie tylko od metody, ale także od twojego stylu pracy zależy, czy dzieci są
aktywne. Postępowanie nieumiejętne zniweczy walory każdej metody, umiejętne
– z każdej pozwoli wydobyć to, co najlepsze.
 Spraw, by dzieci polubiły aktywność ruchową i siebie, jako uczestników zajęć.
 Dzieci, tak jak dorośli, lubią dostrzegać pozytywne efekty swoich działań.
Pomagaj im w tym. Im więcej satysfakcji z udziału w zajęciach uczniowie
odczują, tym chętniej przyjdą na następne.

Szansa na sukces dla każdego ucznia
Czy oczekiwanie, że każdy uczeń odniesie sukces jest naiwnością? Czy może
nieuchronną konsekwencją czyjegoś sukcesu jest porażka innego człowieka?
Gdyby sukces rozumieć w kategoriach rywalizacji, to każda radość zwycięzcy – na
przykład szkolnych zawodów – równocześnie dla kogoś innego będzie powodem
poczucia klęski.
Nie jesteśmy jednak skazani na kreowanie sukcesów jednych dzieci, okupionych
porażkami innych. Wystarczy uświadomić sobie, że naszym podstawowym zadaniem
jest wspieranie rozwoju dzieci. Sukces-rozwój jednego ucznia wcale nie stoi w
sprzeczności z sukcesem-rozwojem drugiego.

Rozwój fizyczny
Jeśli odpowiednio pokierujemy aktywnością ruchową dzieci, to każde z nich
będzie rozwijało się na miarę swoich możliwości: będą to robiły w różnym tempie i
osiągną różne poziomy. Jeśli w takiej sytuacji zaczniemy porównywać dzieci między
sobą, na przykład: „Krzyś jest silniejszy od Piotrka”, to Krzyś może posmakować
sukcesu, ale Piotrek już nie. Jeśli natomiast będziemy im uświadamiali, że rozwijają
się, bo i Krzyś, i Piotrek są dziś silniejsi, niż byli pół roku temu, to każdy z nich
będzie wiedział, iż osiągnął sukces, nie ćwiczy na marne. Bo dla każdego człowieka
wysiłek daremny, to wysiłek bez sensu.

Zrozumienie, poczucie wartości, satysfakcja
Wyjaśnianie związków zachodzących pomiędzy aktywnością i sprawnością a

zdrowiem jest koniecznym warunkiem powodzenia nauczyciela w pracy. Nie jest to
jednak warunek wystarczający. Nauczyciel powinniśmy też kształtować w dzieciach
wiarę w swoje siły, by częściej czuły smak sukcesu niż gorycz słabości. Sposób
komunikacji z dzieckiem (wypowiadane słowa, formułowane oceny) powinien budować
w nim poczucie wartości oraz sprzyjać akceptacji siebie, jako uczestnika różnych form
aktywności ruchowej. Brak wiary we własne siły, przekonanie o swojej nieporadności,
przewidywanie porażki, to hamulce aktywności każdego człowieka, także dziecka.
Odwrotnie – wiara we własne siły i spodziewane satysfakcje są skutecznym motorem
aktywności.
Jeśli chcemy, aby uczniowie byli aktywni i rozwijali się na miarę swoich
możliwości, to jak najczęściej dawajmy im szansę odczuwania satysfakcji z wysiłku
podjętego na zajęciach.
Recepta na sukces
 Szczególne nastawienie nauczyciela, dzięki któremu dzieci czują, że są
ważniejsze od ćwiczeń, które wykonują, a nawet od zdobytego przez szkołę
pucharu.
 Wielostronna aktywność uczniów: działanie motoryczne, poznawanierozumienie, przeżywanie-satysfakcja.
 Odczuwana przez dzieci szansa na powodzenie w działaniu.
 Możliwość śledzenia własnych osiągnięć.
Podstawowym warunkiem odniesienia sukcesu w edukacji jest takie postępowanie
nauczyciela, dzięki któremu uczniowie czują, że są ważniejsi od ćwiczeń, które
wykonują, a nawet od zdobytego przez szkołę pucharu. Tak sformułowanego postulatu
nie da się sprowadzić do technicznej dyrektywy: rób to, a tego nie rób. O tym, czy
uczniowie będą przekonani, że są podmiotami pracy nauczyciela, zadecyduje jego
pedagogiczna wrażliwość, nastawienie na wspieranie rozwoju dzieci, a nie na
realizowanie programu oraz okazywana duma z ich osiągnięć.
Kolejnym krokiem w kierunku edukacyjnego sukcesu jest pobudzanie dzieci do
wielostronnej aktywności. Nie wystarczy planować i sprawnie prowadzić ćwiczenia
ruchowe. Aktywność fizyczna powinna splatać się z poznawaniem-rozumieniem i
przeżywaniem-satysfakcją. Powinniśmy umieć kierować emocjami dziecka.
Powinniśmy tak organizować zajęcia, by aktywności ruchowej jak najczęściej
towarzyszyło uczucie radości i zadowolenia z efektów podjętego działania.
Regulaminy sprawności umieszczone w rozdziale „Moje umiejętności” pomogą
wywołać wielostronną aktywność dzieci: pobudzą je do aktywności ruchowej,
pomogą wzbogacić wiadomości, a zdobywanie kolejnych odznak będzie
wywoływało radość i uczucie satysfakcji.
Gotowość do działania zależy w dużej mierze od tego, czy dzieci dostrzegają szansę
osiągnięcia osobistego sukcesu. Gdy dzieci jej nie czują, to – choćby obiektywne
okoliczności wskazywały, iż istnieje duże prawdopodobieństwo powodzenia – taka
sytuacja nie wywoła u nich oczekiwanej aktywności. Dlatego trzeba jasno i precyzyjnie
określać, czego oczekujemy od uczniów, a także dostosowywać te oczekiwania do
możliwości dzieci. Jeśli ich możliwości różnią się między sobą, to i nasze oczekiwania
wobec dzieci powinny być różne. Po klasowych liderach spodziewajmy się więcej niż
po pozostałych uczniach. Wobec tych, którzy – mimo starań – mają szczególne
trudności ze zdobyciem kolejnych odznak, zmniejszmy wymagania. Przy tym
pamiętajmy, aby także im dać odczuć, że jesteśmy dumni z ich osiągnięć.
Regulaminy sprawności określają warunki, które dziecko powinno spełnić, by
zdobyć odznakę. Jeśli wymagania przerastają możliwości jakiegoś dziecka, to
należy je zmienić, tak by każde dziecko jak najczęściej odczuwało, że na zajęciach
ruchowych odniosło sukces.

Droga do zdobycia niektórych odznak jest długa. Została więc podzielona na
mniejsze kroki, a każdy z nich powinien zakończyć się małą, ale wyraźnie dostrzegalną
satysfakcją. Pozwalajmy dzieciom zaznaczać swoje osiągnięcia na kartach pracy
umieszczonych w rozdziale „Moje umiejętności”. W ten sposób umożliwimy uczniom
śledzenie własnych postępów, przeżywanie radości z dotychczasowych osiągnięć, a przy
okazji nietracenie z oczu celu, dla którego podejmowane jest działanie. To podtrzymuje
gotowość do wysiłku nawet wtedy, gdy droga do sukcesu wydłuża się.
Jeśli uczeń czuje radość i satysfakcję z własnych osiągnięć, to jego nauczyciel
ma prawo uważać, że odnosi sukces zawodowy. Powodzenie nauczyciela jest
bowiem uzależnione od powodzenia jego uczniów.
Dziewczęta różnią się od chłopców
Obecne przepisy pozostawiają szkole decyzję, czy na drugim etapie edukacji lekcje z
wychowania fizycznego będą odbywały się w grupach koedukacyjnych, czy oddzielnie
dla dziewcząt i chłopców. Znamy przykłady wielu świetnych lekcji wychowania
fizycznego prowadzonych w grupach koedukacyjnych. Także lekcje tylko dla dziewcząt
lub tylko dla chłopców mogą przynosić bardzo dobre rezultaty edukacyjne. Wydaje się,
iż najlepszym rozwiązaniem byłaby elastyczność, umożliwiająca prowadzenie zajęć w
grupach jednorodnych bądź koedukacyjnych, w zależności od tematyki zajęć i od
nastawienia uczniów. W każdym jednak razie, przy rozstrzyganiu kwestii „razem czy
osobno” dyrektor szkoły i nauczyciele powinni kierować się przede wszystkim
korzyściami, jakie odniosą z ich decyzji uczniowie.
W wieku 10-13 lat pogłębiają się odrębności między dziewczętami i chłopcami.
Dziewczęta coraz wyraźniej różnią się od chłopców nie tylko budową i możliwościami
fizycznymi. Są bardziej uczuciowe, mają inne zainteresowania, preferują inne formy
aktywności. Wspomniane różnice oraz silna identyfikacja z własną płcią czasami
doprowadzają do widocznych antagonizmów między dziewczętami a chłopcami. Kasia i
Jaś nie staną już w jednej parze. Teraz Katarzyna i Jan będą spoglądać na siebie
ukradkiem uważając, by drugie tego nie zobaczyło. Nasilające się niekiedy napięcia
między dziewczętami i chłopcami mogą przysparzać dodatkowych kłopotów. Z czasem
same znikną, a na razie warto troszczyć się, by nie towarzyszyło im łamanie norm
społecznych.
Większość dzieci rozpoczynających naukę w czwartej klasie lubi aktywność
ruchową. U chłopców duże zainteresowanie ruchem utrzymuje się przez cały drugi etap
edukacji. Natomiast u części dziewcząt pod koniec szkoły podstawowej pojawia się
„lenistwo ruchowe”, wzmagające się wraz z postępującym dojrzewaniem. Aby
dziewczęta z zapałem uczestniczyły w lekcjach, musimy szczególnie dbać o życzliwą
atmosferę w trakcie zajęć oraz wypełnianie ich atrakcyjnymi, urozmaiconymi treściami,
odpowiadającymi potrzebom i oczekiwaniom uczennic. Korzystne efekty przynosi
włączenie dziewcząt do planowania zajęć. To dodatkowo zmusza je do podejmowania
decyzji, a z tym mają większe kłopoty, niż – z reguły bardziej zdecydowani – chłopcy.
Czwartoklasiści lubią współzawodnictwo, ale pod warunkiem, że nie mają z
poprzednich klas zbyt wielu przykrych doświadczeń z nim związanych. Pod koniec
szkoły podstawowej większość dziewcząt traci jednak zainteresowanie rywalizacją. W
zabawach wolą współdziałanie, a w trakcie aktywności ruchowej są bardziej ostrożne.
Nowe ćwiczenia często powodują lęk, dlatego dziewczęta – częściej niż chłopcy –
potrzebują zachęty i pomocy.
Natomiast chłopcy w tym wieku charakteryzują się upodobaniem do przygody,
często przeobrażającym się w brawurowe działanie. Nie zawsze potrafią przewidzieć
skutki tego, co robią. Potrzeba bycia akceptowanym przez grupę niekiedy mobilizuje ich
do naśladowania liderów. Nie zawsze jest to bezpieczne, a w połączeniu ze skłonnością
do przeceniania swoich możliwości, może prowadzić do wypadków.
Na lekcjach wychowania fizycznego w starszych klasach szkoły podstawowej

powinniśmy być przygotowani na hamowanie brawury chłopców i pobudzanie
aktywności ruchowej dziewcząt.
Dziewczęta są bardziej dokładne i przywiązują większą wagę do szczegółów.
Częściej niż chłopcy doprowadzają rozpoczętą pracę do końca. Dzięki temu chętniej
powtarzają niektóre ćwiczenia – na przykład dopracowując szczegóły w układach
gimnastycznych. Sprzyja takim działaniom charakterystyczna dla dziewczęcej
motoryczności płynność i harmonia ruchu, lepiej rozwinięta zdolność rytmizacji
ruchów, dobra równowaga i gibkość. Dziewczęta wykazują duże zainteresowanie
ćwiczeniami przy muzyce. Chłopcy natomiast lubią ćwiczenia, w których mogą
wykazać się rosnącą siłą.
Większa wrażliwość dziewcząt na bodźce wzrokowe, węchowe i słuchowe zmusza
do zwracania szczególnej uwagi na otoczenie, w którym odbywają się zajęcia. Powinno
ono być czyste i estetyczne. Także ubiór, w którym ćwiczą uczestnicy zajęć, powinien
być estetyczny.
U większości dziewcząt pod koniec szkoły podstawowej (u niektórych wcześniej)
pojawia się pierwsza miesiączka. Fakt ten może spowodować skrępowanie nową
sytuacją i unikanie ćwiczeń. Musimy dołożyć starań, aby dziewczęta były przygotowane
na tę chwilę i od początku miały świadomość normalności tego zjawiska. Z uwagi na
możliwość występowania w okresie miesiączki różnych dolegliwości (bóle głowy,
mięśni i brzucha, zmęczenie, rozdrażnienie, duża pobudliwość emocjonalna,
ociężałość), korzystne jest w tym czasie wyłączenie uczennic z wysiłków o dużej
intensywności, ćwiczeń siłowych, skoków, ćwiczeń z głową do dołu oraz ćwiczeń w
rozkroku. W zamian uczennice mogą wykonywać inne zadania. Warto wcześniej
przygotować zestawy ćwiczeń specjalnie na tę okazję. Powinniśmy dążyć, aby
dziewczęta uczyły się „słuchać swego ciała” i aby same dozowały sobie wielkość
obciążeń w czasie menstruacji.
Chęć ukrycia rosnących piersi może być przyczyną zaokrąglania pleców. W takich
wypadkach należy często przypominać dziewczętom o trzymaniu się prosto oraz
wzmacniać mięśnie posturalne. Warto także próbować przekonywać je o naturalności
zmian zachodzących w ich budowie, po to aby je zaakceptowały.

JAK PLANOWAĆ I PROWADZIĆ ZAJĘCIA
ORAZ JAK OCENIAĆ ICH EFEKTY ?
To jest inne wychowanie fizyczne
Razem czy osobno
Przygotowując podręczniki do wychowania fizycznego w szkole podstawowej
postanowiliśmy tak ułożyć ich treści, by – wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba
integrowania wychowania fizycznego z innymi dziedzinami edukacji – otwierały one
możliwość współpracy między nauczycielami. W cyklu „Życie zdrowe i sportowe”,
obok wychowania fizycznego, najbardziej obecna jest edukacja prozdrowotna, a oprócz
niej także edukacja ekologiczna, wychowanie komunikacyjne, przyroda i sztuka.
Naszym zdaniem, nauczyciel wychowania fizycznego powinien nawiązać współpracę
ze specjalistami innych przedmiotów po to, by niektóre treści zrealizować wspólnie.
Innym nauczycielom łatwiej będzie umieścić na swoich lekcjach niektóre zadania – na
przykład, związane z czytaniem, pisaniem, rysowaniem, itp. Współpraca taka niesie
również korzyści dla ucznia, który będzie poznawał siebie i otaczający świat (głównie
własne zdrowie i jego uwarunkowania) w sposób bardziej zintegrowany.
Po zapoznaniu się z treścią podręczników „Życie zdrowe i sportowe” nauczyciel
wychowania fizycznego powinien ustalić, które z nich może realizować sam, a które we
współpracy z innymi nauczycielami. Poniższa tabela informuje o tym, z kim warto
nawiązać współpracę oraz jakich treści może ona dotyczyć.
Nauczyciel, z
którym warto
nawiązać
współpracę
nauczyciel
przyrody

Dziedzina
edukacji

Treści podręczników „Życie zdrowe i sportowe”

przyroda,
 większość elementów zdrowego stylu życia
edukacja
(klasa IV, str. 35-43; klasy V i VI, str. 52-75)
prozdrowotna i  budowa i funkcjonowanie organizmu człowieka
ekologiczna
(klasa IV, str. 20-27; klasy V i VI, str. 32-39)
 ochrona przyrody (klasa IV, str. 6; klasa V, str. 24)
 projekt drogi rowerowej w swojej miejscowości
(klasa V, str. 9)
wychowawca edukacja
wybrane elementy zdrowego stylu życia:
klasy
prozdrowotna
 unikanie substancji uzależniających (klas IV, str.
40; klasy V i VI, str. 66),
 radzenie sobie ze stresem (klasa IV, str. 42-43;
klasa V i VI, str. 67)
 unikanie wypadków (klasa VI, str. 72-73)
 czystość (klas IV, str. 14; klasa V, str. 12 i 14; klasa
VI, str. 26 i 27)
nauczyciel
edukacja
 wyposażenie roweru, znaki drogowe, bezpieczne i
techniki
prozdrowotna i niebezpieczne miejsca dla rowerzystów w okolicach
wychowanie
szkoły i domu (klasa IV, str. 10-11)
komunikacyjne  eksploatacja i konserwacja roweru, drogi rowerowe
w swojej miejscowości (klasa V, str. 9)
 projekt i wykonanie przyboru do zajęć ruchowych
(klasa V, str. 16)
 karta rowerowa (klas VI, str. 22) oraz unikanie
wypadków (klasa VI, str. 72-73)
nauczyciel
edukacja
 przygotowanie plakatów o treści ekologicznej (klasa

sztuki

nauczyciel
języka
polskiego

prozdrowotna i VI, str. 6) oraz przestrzegających przed
ekologiczna,
substancjami uzależniającymi
sztuka
 przygotowywanie dyplomów i medali sportowych
(wszystkie klasy)
 relacja z wycieczki rowerowej (klasa VI, str. 22)
język polski
 opis sportowego bohatera (klasa IV, str. 9)
 wyjaśnienie znaczenia zasad czystej gry oraz
projekt ślubowania sportowego (klasa V, str.11)
 relacja z wycieczki rowerowej (klasa VI, str. 22)

Współpraca między nauczycielami wymaga uzgodnienia sposobów i terminów
realizacji wspólnych treści oraz wymiany informacji na temat osiągnięć dzieci. Dlatego
wskazane jest, by nauczyciel wychowania fizycznego przedstawił treści podręczników
„Życie zdrowe i sportowe” innym nauczycielom, zanim zaczną planować swoją pracę
na kolejny rok czy semestr.
Jeśli w szkole nie wyodrębnił się dotychczas zespół nauczycieli
zainteresowanych edukacją prozdrowotną,
to warto - w porozumieniu z
dyrektorem - taki zespół utworzyć. Ze względu na pokrewieństwo treści edukacji
prozdrowotnej i programu wychowania fizycznego, nauczyciel wf ma szansę zostać
jego liderem – szkolnym koordynatorem edukacji prozdrowotnej.
Nauczyciel wychowania fizycznego może także zdecydować się na samodzielne
korzystanie z podręczników „Życie zdrowe i sportowe”. Powinien w takim przypadku
starannie przemyśleć, które treści uda mu się umieścić w planie swoich lekcji, a z
którymi uczniowie będą zapoznawać się samodzielnie. Z dotychczasowych naszych
doświadczeń wynika, że dzieci chętnie samorzutnie, po lekcjach, sięgają po te książki.

Potrzebna jest także wiedza
Od wielu lat oczekuje się, że praca nauczyciela wychowania fizycznego będzie nie
tylko przyczyniać się do rozwoju sprawności fizycznej dzieci, ale również będzie okazją
do wzbogacania ich wiedzy na temat zdrowego stylu życia.
Każdy nauczyciel, który sądzi, iż jego sposób prowadzenie zajęć umożliwia
dzieciom zdobywanie wiadomości, powinien odpowiedzieć sobie na następujące
pytania:
Czego dowiadują się dzieci na lekcjach wychowania fizycznego? Czy prowadzone
przez nas zajęcia nie cechuje przypadkowość i brak związku między różnymi
informacjami? Wykorzystanie podręczników pozwoli uporządkować treści edukacji.
W jaki sposób uczniowie rozwijają swoją wiedzę? Czy są aktywni? Jeśli nauczyciel
mówi, a dzieci słuchają, to często ich myśli już po chwili znajdują sobie inny obiekt
zainteresowania. Dlatego warto wykorzystać bardzie aktywne metody wzbogacania
wiadomości. Dzieci powinny nie tylko dowiadywać się od nauczyciela, ale także
samodzielnie szukać odpowiedzi na stawiane im pytania; powinny nie tylko słuchać na
przykład o zdrowiu, ale także projektować działania zdrowiu sprzyjające. W
podręcznikach umieściliśmy różne zadania, dzięki którym dzieci sprawdzą, czy potrafią
wykorzystać swoją wiedzę na temat zdrowia.

Praca w długich cyklach
Tematyka zajęć nie może zmieniać się jak w kalejdoskopie. Jeśli rozpoczęliśmy jakiś
cykl, to powinniśmy go kontynuować, aż pojawią się oczekiwane efekty edukacyjne.
Przedstawiane w tym rozdziale plany pracy są zachętą do prowadzenia zajęć w długich
cyklach – dwutygodniowych i dłuższych. To nie musi być dla uczniów nudne, jeśli tylko
wykorzystamy metody aktywizujące. Dzieci na lekcjach powinny mieć możliwość
wykazania się posiadaną wiedzą i umiejętnościami, a nie tylko odwzorowywać zadane

przez nauczyciela techniki ruchowe. Powinny wymyślać ćwiczenia i łączyć je w układy,
powinny organizować, prowadzić i sędziować zabawy, gry oraz klasowe turniej,
powinny czuć, że rozwijają swoje możliwości, że mogą się nimi pochwalić, że
nauczyciel to dostrzega.
Nie określamy, ile czasu potrzeba na realizację każde opisanego przez nas cyklu
zajęci. Nauczyciel taką decyzję musi podjąć samodzielnie, gdyż on wie najlepiej, ile
czasu potrzebują jego uczniowie, aby nauczyli się tego, co powinni wiedzieć i umieć.
Jeśli któryś z cykli wydawać się będzie za długi, to można go podzielić na dwa etapy na przykład, prowadzone w dwóch różnych semestrach.
Jeśli ktoś obawia się, że przy takim układzie treści jakieś szczególnie lubiane przez
dzieci ćwiczenia, zabawy, czy gry mogą pojawić się tylko raz w roku, w jednym cyklu,
to pragniemy go uspokoić. Załóżmy, że chłopcy z jakiejś klasy szczególnie upodobali
sobie grę w piłkę nożną. Będą mogli w nią grać nie tylko w ramach cyklu Mistrza gier
zespołowych. Wybierając zabawy i gry na zajęcia – na przykład – w ramach cyklu
Organizatora rekreacji, też zdecydują się na piłkę nożną – jeśli faktycznie najbardziej
lubią w nią grać. Dodatkowo opisujemy także takie cykle, które nie są związane z
żadnymi konkretnymi treściami ruchowymi (na przykład, Higienista, Strażnik przyrody,
Ratownik). O ich odrębności przesądzają treści poznawcze, a treści ruchowe nauczyciel
i uczniowie mogą dosyć swobodnie wybierać.
Czasami kolejność cykli wynika z ich treści, co sygnalizujemy w opisach. Na
przykład Organizatora rekreacji w szóstej klasie warto zaplanować pod koniec roku
szkolnego, by dzieci mogły pochwalić się wszystkimi zdobytymi umiejętnościami, a
„Kartę sprawności i zdrowia” można zaplanować po cyklu Maratończyka, gdyż udział
w „szkolnym maratonie” będzie dla dzieci dobrym przygotowane do udziału w próbie
„12 minut”.
W większości przypadków nauczyciel powinien sam zdecydować o kolejności cykli,
uwzględniając plany tych nauczycieli, z którymi współpracuje w realizacji treści
edukacji prozdrowotnej, a także dostęp do bazy sportowej.

Nie tylko lekcje
Sytuacja wychowawcza jest zawsze sytuacją dającą możliwość wyboru. Musimy
stwarzać dzieciom możliwość wybierania treści i miejsca zajęć, a także osób z którymi
będą ćwiczyć. Na lekcji jest to możliwe, choć trudne. Są jednak zajęcia, które stanowią
doskonałą okazją do podejmowania decyzji dotyczących tego, co chcę robić, kiedy chcę
to robić, z kim chcę to robić, itd. Wprowadzane do szkół kolejne godziny wychowania
fizycznego mają być przeznaczane na obowiązkowe, lecz inne niż lekcyjne formy zajęć.
Warto przeznaczyć je na zajęcia do wyboru, pod warunkiem, że uda się nauczycielom
zaproponować dzieciom atrakcyjne formy aktywności.

Indywidualizacja wymagań
Spodziewane przez nauczyciela osiągnięcia dzieci przesądzają o tym, co powinien on
umieścić w zajęciach. Jeśli nauczyciel założył, że uczeń w piątej klasie powinien
nauczyć się, w jaki sposób prowadzić rozgrzewkę przed intensywnymi ćwiczeniami, to
ocena pracy dydaktycznej jest uzależniona od tego, jak wielu uczniów tę umiejętność
posiadło. Nawet jeśli komuś nie spodoba się sposób pracy nauczyciela, to będzie musiał
powiedzieć: „on dobrze pracuje, gdyż jego uczniowie osiągają to, co powinni”.
Dlatego tak ważne jest założenie przez nauczyciela tego, co dzieci muszą umieć i
wiedzieć na zakończenie każdego cyklu zajęć. Nasza propozycja zawarta jest w kartach
pracy – regulaminach sprawności, umieszczonych w rozdziale „Moje umiejętności”.
Założone przez nas szczegółowe osiągnięcia można oczywiści modyfikować, honorując
ogólną ideę cyklu. Na przykład, modyfikując wymagania zapisane w regulaminie
odznaki Organizatora rekreacji należy pamiętać, że jest ona związana z umiejętnością
samodzielnego organizowania i prowadzenia różnych form aktywności ruchowej, a

zmieniając regulamin sprawności Mistrza olimpijskiego, trzeba zachować jej związek z
idę czystej gry.
Nauczyciel wykorzystujący sformułowane przez nas regulaminy sprawności nie
powinien zapominać o konieczności indywidualizowania oddziaływań edukacyjnych.
Oczekiwane osiągnięcia każdego dziecka trzeba dostosowywać do jego możliwości
rozwojowych. Jeśli jakieś dziecko miałoby szczególne trudności z całkowitą realizacją
treści sprawności (na przykład, ze względu na mniejszą zaradność ruchową), nie
powinno to przekreślać jego szansy na zdobycie odznaki. Obniżając wymagania należy
jednak pamiętać o sformułowaniu ich tak, aby zdobywanie sprawności pobudzało
każdego ucznia do wzmożonego wysiłku.
Indywidualizacja to nie tylko obniżanie wymagań. Dlatego w regulaminie każdej
odznaki przewidzieliśmy miejsce na wzbogacenie jej treści. Dodatkowy punkt
regulaminu może mieć różną treść. Nauczyciel musi zdecydować, w jakich sytuacjach
powinien on być dla wszystkich jednakowy, a kiedy różny, bo honorujący odmienne
predyspozycje dzieci; w jakich sytuacjach uczniowie powinni go ustalać dla siebie, a
kiedy nauczyciel powinien im go narzucać. Każdy z tych sposobów w konkretnej
sytuacji może okazać się najtrafniejszy.
Dla grupy dzieci o wyrównanych możliwościach najtrafniejsze może okazać się
przyjęcie dodatkowego punktu regulaminu, takiego samego dla wszystkich. Dzieci
bardziej samodzielne lepiej sobie poradzą ze sprecyzowaniem dodatkowych wymagań
dla siebie. Gdy brakuje im doświadczeń w tym zakresie – warto przedstawić kilka
propozycji do wyboru. Jeśli nauczyciel pozostawi już dzieciom swobodę i pozwoli
samodzielnie ustalić lub wybrać dodatkowy punku regulaminu, to musi ten wybór
uszanować. Dużym błędem jest pozwolić wybrać, a później nie uszanować wyboru.
Lepiej w takiej sytuacji w ogóle nie stwarzać pozorów podmiotowości.

Ocena osiągnięć dzieci
Najważniejszym osiągnięciem nauczyciela wychowania fizycznego jest aktywność i
satysfakcja uczniów. Jeśli uda się zachęcić dzieci do wysiłku, to pojawią się także inne
osiągnięcia edukacyjne: sprawność, umiejętności i wiadomości. Zgodnie z
rozporządzeniem ministra edukacji w sprawie oceniania, każde dziecko aktywne na
zajęciach z wychowania fizycznego, powinno być oceniane dobrze. Przedmiotem oceny
mogą być także umiejętności i wiadomości. Nie wolno natomiast formułować ocen na
podstawie wyników testów sprawności.
Nasza propozycja oceniania jest zgodna z treściami rozporządzenia: premiuje
aktywność, umiejętności i wiadomości. Jeśli nauczyciel wykorzysta system odznak i
znaczków potwierdzających wyniki w próbach sprawności, to przekona się, że
ocenianie może być czynnością motywującą do wysiłku i informującą o osiągnięciach.
Przygotowane przez nas szczegółowe kryteria ocen wykorzystują stopnie wyrażane w
skali szkolnej (1-6). Jak nam się wydaje – ten sposób formułowania ocen bieżących jest
obecnie w polskich szkołach najbardziej rozpowszechniony. Jeśli w konkretnej szkole
nauczyciele przyjęli inny sposób oceniania, nauczyciel wychowania fizycznego bez
trudu zamieni w naszych przykładach stopnie szkolne na punkty lub procenty.
Dlaczego w przewodniku nie uwzględniliśmy wymagań na najniższe stopnie?
Dlatego, że wykorzystane przez nas elementy metodyki harcerskiej wywołują aktywność
dzieci, a jeśli uczniowie są aktywni, to przecież powinni być dobrze oceniani. Jeśli
nauczyciel wychowania fizycznego uważa, że musi dziecku wystawić którąś z
najniższych ocen, to najprawdopodobniej nie udaje mu się wykorzystywać możliwości
opisywanego przez nas sposobu pracy. Na pewno nie udaje mu się wykorzystywać
możliwości dziecka, ale chyba też nie wykorzystuje możliwości swoich.
Jeśli po wprowadzeniu naszego sposobu pracy uczeń, który dotychczas był bardzo
wysoko oceniany, zaczął otrzymywać wyraźnie niższe oceny, to nauczyciel powinien
ponownie przemyśleć swoje wymagania sformułowane pod jego adresem. Być może to

dziecko potrzebuje więcej czasu, by przyzwyczaić się do nowego stylu pracy
nauczyciela i ów czas od nauczyciela powinno otrzymać.
To byłaby dla nas zła wiadomość, gdybyśmy dowiedzieli się, że jakieś dziecko przez
nasz pomysł edukacyjny ma mniej okazji do satysfakcji na zajęciach z wychowania
fizycznego.

Obserwacja osiągnięć
Całkiem naturalne jest, że dzieci zdobywają nowe umiejętności i wiadomości w
różnym tempie. Dlatego nauczyciel powinien stale czuwać nad ich osiągnięciami i
kontrolować to, co zaznaczają w swoich podręcznikach. W tym celu warto wykorzystać
„Dzienniki obserwacji” wchodzące w skład pakietu „Moja sprawność i zdrowie” lub
samodzielnie przygotować arkusze obserwacji osiągnięć dzieci. Poniższa tabela
prezentuje przykładowy arkusz dla czwartej klasy, wykorzystywany w trakcie
„szkolnego maratonu” (opisywanego w tym rozdziale przy okazji cyklu pt. Maratończyk
i Mistrz maratonu.
Klasa IV A - „szkolny maraton”
WymaMinuty biegu
Nazwisko i imię
10 20 30 40 50 60 70 80 90
gania
1. Celny Adam 100 min. + + + + + +
2. Chojny Karol 120 min. + + + + + + + +
3. Dumny Piotr 120 min. + + + + + + + + +

100 110 120

W arkuszu nauczyciel powinien zapisać umówiony z każdym uczniem dystans (dla
Adama obniżył wymagania do 100 minut), a na zajęciach potwierdzać (na przykład,
plusami) przebiegnięcie kolejnych odcinków maratonu. Uczeń po każdej lekcji
odnotowuje w swoim podręczniku pokonany dystans. Gdy ukończy „maraton”, przynosi
na zajęcia swój podręcznik, pokazuje nauczycielowi „Kartę maratończyka” i uzyskuje
zgodę na zaznaczenie w podręczniku (na str. 12), że „przebiegł szkolny maraton”.
W kolejnym arkuszu nauczyciel może zaznacza postępy w zdobywaniu odznak i
uzyskane oceny.
Klasa IV A
Nazwisko i imię
1. Chojny Adam
2. Cichy Karol
3. Dumny Piotr

1
+
+
+

Maratończyk
2 3 4
+ + +
+ +
+ + +

O
6
5
6

1
+
+
+

Piłkarz
2 3
+

4

5
+

6

O

+

Cyfry umieszczone pod nazwą sprawności oznaczają kolejne punkty regulaminu –
wymagania, które dziecko powinno spełnić, by zdobyć odznakę. Plusami (lub w inny
prosty sposób) można potwierdzać osiągnięcia, czyli to, z czym już sobie uczeń poradził
i co zaznaczył w swoim podręczniku. Kolumny z literą „O” są przeznaczone na ocenę.
Z arkusza wynika, że uczniowie zdobyli odznaki Maratończyka. Dwóch z nich
otrzymało oceny celujące, a Karol, który zrezygnował (być może na razie) z
rozszerzenia regulaminu sprawności (brak plusa w czwartej kolumnie) otrzymał piątkę.
Widać także, że chłopcy rozpoczęli zdobywanie kolejnej odznaki – Piłkarza. Dzięki
notatkom w arkuszu obserwacji nauczyciel może dostosowywać treść zajęć do potrzeb
uczniów – na przykład, zaplanować inne ćwiczenia (łatwiejsze, dodatkowe, itp.) dla
dzieci, które potrzebują większej pomocy.

Tematy w dzienniku
Praca nauczyciela znajduje swoje odzwierciedlenie w dzienniku lekcyjnym. Każdy,
kto choć trochę ma do czynienia z praktyką edukacyjna, zdaje sobie sprawę, że
wpisywane do dziennika tematy lekcji często rozmijają się z rzeczywistością. Tak w
cale nie musi być.
W naszych planach pracy podajemy propozycje tematów. To, iż w jednym cyklu jest
ich więcej, a w innym mniej, nie oznacza jeszcze, że ten pierwszy jest cyklem dłuższym.
Niejeden temat lekcji będzie trzeba wpisać do dziennika kilkakrotnie. Na przykład
temat: „Maratończyk – szkolny maraton” może być wpisany do dziennika wiele razy, a
temat: „Maratończyk – prawo treningu”, pojawi się tylko raz.
Wpisując w temacie lekcji nazwę zdobywanej sprawności, jednoznacznie określimy
czego lekcja dotyczy. Warto też podać, co w niej jest najważniejsze – na przykład,
„Organizator rekreacji – znaczenie i zawartość rozgrzewki” lub „Gimnastyk – łączenie
ćwiczeń kształtujących w układy”. Jeśli najważniejszym osiągnięciem ucznia po lekcji
ma być rozwinięcie umiejętności ruchowych, to w dzienniku można zapisać: „Mistrz
gier – odbicia oburącz sposobem górnym i dolnym”. Zwrot typu „nauczanie…” lub
„doskonalenie…” z reguły nie jest potrzebny w dzienniku, gdyż nie pomaga w
sprecyzowaniu tematu lekcji, a jedynie określa etap kształtowania się nawyku
ruchowego. Zresztą, nauczyciel przed lekcją nie powinien się zastanawiać, czy na
zajęciach będzie „nauczanie”, czy „doskonalenie”, tylko których uczniów będzie
„nauczał” (bo są dopiero na początku drogi do nauczenia się), a umiejętności których
będzie „doskonalił”. W ten sposób sam szybko zrozumie, że na lekcji nie zawsze
wszystkie dzieci muszą robić to samo.

Ekolog i Strażnik przyrody

Plan pracy
Przykładowe tematy lekcji Osiągnięcia ucznia
Klasa IV
 rozumie znaczenie
 Znaczenie czystego
roślin dla
powietrza dla
produkcji tlenu
aktywności fizycznej
 Przykłady pozytywnej i  w trakcie zajęć
poza budynkiem
negatywnej ingerencji
szkolnym
człowieka w
obserwuje
środowisko naturalne
przejawy ochrony i
wokół szkoły i domu
degradacji
środowiska
 potrafi określić
najpoważniejsze
zagrożenia dla
środowiska
naturalnego w
swojej okolicy
 zna zasady
segregowania
śmieci
 przygotował plakat
zachęcający do
postępowania
korzystnego dla
środowiska
Klasa V
 zna zwierzęta i
 Najpoważniejsze
rośliny objęte
zagrożenia dla
ochroną,
środowiska w okolicach
występujące w
szkoły i domu
okolicy swojego
 Gdzie warto, a gdzie nie
miejsca
warto ćwiczyć w
zamieszkania
okolicach domu i
 opracował plan
szkoły
działań
polepszających
stan środowiska
naturalnego w
okolicy swojej
szkoły lub domu

Uwagi na temat realizacji
 treści cyklu mieszczą się także w
podstawie programowej
przyrody i edukacji ekologicznej
 realizacja cyklu w porozumieniu
z nauczycielem przyrody i sztuki
 uczniowie korzystają z
podręczników „Życie zdrowe i
sportowe” także na lekcjach
przyrody, wykonują zadanie ze
strony 6 podręcznika oraz
odnotowują postępy w
zdobywaniu odznaki
 w trakcie zajęć z wychowania
fizycznego poza budynkiem
szkolnym należy umożliwiać
dzieciom dokonywanie
obserwacji przejawów ochrony i
degradacji środowiska
 na lekcjach sztuki dzieci
przygotowują plakaty o tematyce
ekologicznej

 powyższe treści mieszczą się
także w podstawie programowej
przyrody i edukacji ekologicznej
 realizacja treści tego cyklu w
porozumieniu z nauczycielem
przyrody
 uczniowie korzystają z
podręczników „Życie zdrowe i
sportowe” także na lekcjach
przyrody, wykonują zadanie ze
strony 17 podręcznika oraz
odnotowują postępy w
zdobywaniu odznaki
 w trakcie lekcji wychowania
fizycznego poza budynkiem
szkolnym obserwuje możliwości
podjęcia działań na rzecz
środowiska przyrodniczego

Przedmiot i kryteria ocen
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Klasa IV
zdobył odznakę Ekologa
zdobył odznakę Ekologa, uzupełniając jej regulamin o dodatkowy punkt
Klasa V
zdobył odznakę Strażnika przyrody
zdobył odznakę Strażnika przyrody, uzupełniając jej regulamin o dodatkowy
punkt

Uwagi o planowaniu i realizacji zajęć
Autorzy „Podstawy programowej…” uznali edukację ekologiczną za dziedzinę,
która współcześnie nabiera szczególnego znaczenia. Do jej zadań zaliczono ukazanie
współzależności człowieka i środowiska. Ponieważ są to kwestie bardzo istotne dla
aktywności zdrowotno-rekreacyjnej, dlatego w podręcznikach „Życie zdrowe i
sportowe” umieściliśmy cykle (Ekologa w czwartej klasie i Strażnika przyrody w piątej
klasie) splatające wychowanie fizyczne z edukacją ekologiczną. Są one kontynuacją
sprawności Dzięcioła – lekarza drzew z pierwszego etapu edukacji. Planując realizację
takich treści, nauczyciel wychowania fizycznego powinien nawiązać współpracę z
innymi nauczycielami, zwłaszcza z nauczycielem przyrody.
Szkolnym liderem edukacji ekologicznej najczęściej jest nauczyciel przyrody.
Warto przekonać go, że specjalista wychowania fizycznego jest sojusznikiem i
razem można zdziałać więcej. Po uzgodnieniu treści i czasu realizacji swoich
projektów edukacji ekologicznej, dwa odrębne pomysły zmienią się w jeden –
wspólny.
Głównym zadaniem cyklu Ekolog jest rozwijanie wiedzy na temat związku procesów
zachodzących w organizmie człowieka i w przyrodzie (na przykładzie „produkcji” tlenu
przez rośliny) oraz wpływu działalności człowieka na stan środowiska (na przykładzie
„produkcji” i wykorzystania odpadów). W zdobyciu sprawności Ekologa powinni
dzieciom pomóc – oprócz nauczyciela wychowania fizycznego – nauczyciele przyrody i
sztuki.
Wiadomości niezbędne dla uzyskania tej odznaki dzieci mogą zdobyć w ramach
zajęć z przyrody. W poruszaniu tematyki ekologicznej nauczycielowi tego bloku
przedmiotowego pomoże podręcznik „Życie zdrowe i sportowe”. Ten nauczyciel
powinien rozstrzygać, czy dzieci spełniają wymagania zapisane w niektórych punktach
regulaminu sprawności Ekologa.
Nauczyciel sztuki może natomiast przygotować z uczniami prace plastyczne,
zachęcające do postępowania korzystnego dla środowiska naturalnego. Może również
spowodować zorganizowanie przez dzieci wystawy swoich prac plastycznych.
W czasie, gdy dzieci zdobywają odznakę Ekologa, nauczyciel wychowania
fizycznego powinien w zajęciach umieszczać zabawy i gry ruchowe związane
z tematyką ekologiczną. W tym wieku większość dzieci wciąż chętnie weźmie udział w
zabawach, w których wcieli się w role zwierząt lub roślin. Dodatkowo, w trakcie zajęć
na świeżym powietrzu, możemy obserwować z dziećmi przejawy degradacji i ochrony
środowiska – na przykład, związane z gromadzeniem i utylizacją śmieci. Dzięki takim
obserwacjom pomożemy im określić najpoważniejsze zagrożenia dla środowiska
naturalnego w swojej okolicy. Tym samym ułatwimy im wypełnienie jednego z
wymagań zapisanych w regulaminie sprawności Ekologa.
Głównym zadaniem cyklu dla klasy piątej (Strażnik przyrody) jest rozwijanie
umiejętności obserwacji najbliższego otoczenia i dostrzegania zmian zachodzących pod
wpływem działalności człowieka, a także projektowanie działań sprzyjających ochronie

przyrody w środowisku lokalnym. Również w przypadku tej sprawności kooperacja
nauczyciela wychowania fizycznego z nauczycielem przyrody ułatwi jego realizację.
Razem też powinni orzekać o spełnianiu przez dzieci wymagań zapisanych w
regulaminie sprawności.
Plan działań polepszających stan lokalnego środowiska naturalnego dzieci powinny
przygotowywać zespołowo. Może to być jeden wspólny projekt lub kilka
konkurencyjnych, opracowanych w mniejszych grupach. W przypadku pracy zespołowej
trzeba uświadomić możliwość dzielenia się różnymi zadaniami, aby wykorzystać
zdolności wszystkich dzieci.
Proponując uczniom działania proekologiczne trzeba się starać, by owe czynności
były przez dzieci odbierane jako rzeczywiście pożyteczne, a nie tylko szkolne
ćwiczenia. Dlatego z edukacyjnego punktu widzenia niezwykle cennym efektem
realizacji cyklu Strażnik przyrody byłaby próba wdrożenia jednego lub kilku
uczniowskich projektów ochrony lokalnego środowiska. W ten sposób będziemy mogli
połączyć globalne myślenie o problemach ekologicznych z lokalnym działaniem na
rzecz środowiska naturalnego.
W czasie zdobywania przez dzieci odznak ekologicznych ruchowe treści lekcji
wychowania fizycznego mogą być w zasadzie dowolne. Większość lekcji powinna
jednak odbywać się w terenie otwartym. Należy pamiętać, aby miejsce zajęć było
odpowiednio zadbane. Przebywanie z dziećmi w zniszczonym i brudnym otoczeniu
sprawia, że zamiast wrażliwości ekologicznej pojawi się obojętność na potrzeby
przyrody.
Wybierając ćwiczenia, zabawy lub gry warto:
 skutecznie wspierać rozwój kondycji zdrowotnej dzieci: wytrzymałości krążeniowo oddechowej (wysiłki dłużej trwające – zabawy masowe) oraz wytrzymałości i siły
mięśniowej (wysiłki wszechstronnie angażujące aparat ruchu),
 dostarczać dzieciom radość i satysfakcję, proponując zabawy i gry szczególnie przez
dzieci lubiane lub pozwalając im samodzielnie wybierać ćwiczenia, zabawy i gry.
Cykl lekcji wychowania fizycznego związanych ze zdobywanie sprawności
ekologicznych może być także okazją do uzupełniania umiejętności i wiadomości z
innych sprawności. W trakcie zajęć niektóre dzieci (które nie muszą nic uzupełniać –
oby było ich jak najwięcej) mogą uczestniczyć w ulubionych, wybranych przez siebie
grach, zabawach lub ćwiczeniach. Natomiast dla dzieci, które chciałyby uzupełnić
umiejętności i zdobyć którąś z odznak, powinniśmy przygotować dodatkowe zadania
pozwalające zrealizować ich pragnienie. Należy przy tym pozostawić im pewną
swobodę wyboru. Jeśli dziecko woli wziąć udział we wspólnych zabawach, a nie zależy
mu w tej chwili na zdobyciu brakującej odznaki, to czasami warto taki wybór dziecka
zaaprobować.
Zdobywanie odznak ekologicznych może wreszcie towarzyszyć zdobywaniu innej
sprawności. W takim wypadku ruchowe treści zajęć będą wynikać z wymagań
zapisanych w regulaminie tej sprawności.
Dzieciom, które zdobyły odznaki Ekologa lub Strażnika przyrody, proponujemy
wystawić najwyższe oceny także z wychowania fizycznego. Takie też przedstawiliśmy
kryteria oceny uczniów. Nauczycielowi przyrody pozostawmy bardziej szczegółową
ocenę wiedzy przyrodniczej uczniów.
Jeśli ktoś ma wątpliwości, czy warto w wychowanie fizyczne wplatać treści
związane z edukacją ekologiczną, to powinien pamiętać, że jest to lepsze niż
prowadzenie kolejnych lekcji na szkolnym korytarzu lub przepełnionej sali
sportowej.

Gimnastyk

Plan pracy
Przykładowe tematy lekcji
 Ćwiczenia i zabawy
równoważne
 Ćwiczenia przy muzyce
z przyborem i bez
 Ćwiczenia i zabawy
wspomagające rozwój
siły
 Ćwiczenia gibkości
 Łączenie ćwiczeń
kształtujących w układy
 Przewrót w przód, w tył
oraz bezpieczne
upadanie – ćwiczenia i
zabawy
 Skoki gimnastyczne –
ćwiczenia i zabawy
 Stanie na rękach i
przerzut bokiem –
ćwiczenia i zabawy
 Pokonywanie torów
przeszkód

Osiągnięcia ucznia
 potrafi zrobić
przewrót w przód,
w tył i bezpiecznie
upadać
 umie stanąć na
rękach lub zrobić
przerzut bokiem
 potrafi wykonać
jeden ze skoków
gimnastycznych
 umie wykonać
przygotowany
przez siebie układ
ćwiczeń
 zaplanował
ćwiczenia, które
można wykonać w
czasie wolnym
 wie, co to jest siła
i gibkość

Uwagi na temat realizacji
 umiejętności gimnastyczne są
doskonalone także z
wykorzystaniem torów
przeszkód projektowanych i
układanych przez uczniów
 uczeń samodzielnie układa
zestaw ćwiczeń przy muzyce
(dziewczęta) lub bez muzyki
(chłopcy) oraz prezentuje je na
zajęciach
 w domu uczeń wykonuje zadanie
ze strony 7 podręcznika „Życie
zdrowe i sportowe”
 w domu zapoznaje się z tekstem
na stronach 23 i 24 podręcznika
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umie wykonać wybrane ćwiczenie z regulaminu Gimnastyka
jw. oraz wie, co to jest siła i gibkość
jw. oraz zdobył odznakę Gimnastyka i zna ćwiczenia gimnastyczne
(kształtujące), które można wykonywać na świeżym powietrzu lub w domu
zdobył odznakę Gimnastyka, uzupełniając jej regulamin o dodatkowy punkt

Uwagi o planowaniu i realizacji zajęć
Umieszczona w podręczniku dla klasy 4 sprawność Gimnastyka jest kontynuacją
cyklu Małpki – zwinnej akrobatki z klas młodszych. Regulamin tej sprawności jest
podstawą do zaplanowania od kilku do kilkunastu lekcji przeznaczonych na nauczanie i
doskonaleniu umiejętności gimnastycznych. Liczba godzin i treści objęte cyklem
powinny być uzależnione od potrzeb klasy, z uwzględnieniem możliwości
poszczególnych dzieci. Dobór treści warunkuje także posiadany sprzęt. Ma to
szczególne znaczenie przy wyborze skoku. Jeśli szkoła nie posiada skrzyni lub kozła , to
nauczycielowi pozostaje nauczanie lub doskonalenie skoku zawrotnego przez ławeczkę.
Ponieważ taki skok jest dla uczniów czwartej klasy zbyt prosty, można zaczepić
ławeczkę jednym końcem o drabinki przyścienne. Skok zawrotny można także ćwiczyć
przy wykorzystaniu różnych urządzeń na placach zabaw lub naturalnych przeszkód – na
przykład, pnia wywróconego drzewa.
Ucząc skoków należy pamiętać o indywidualizacji. Wśród uczniów mogą znaleźć się
bowiem tacy, dla których jeden, a czasami wszystkie skoki są zbyt trudne. Możemy

różnicować długość rozbiegu, odległość odskoczni od skrzyni lub kozła, wysokość
przeszkody, a także rodzaj skoku. Jeśli uczeń nie radzi sobie ze skokiem przez skrzynię
– może próbować naskoku obunóż na skrzynię i zeskoku do przysiadu. Pamiętajmy
także o różnicowaniu ćwiczeń służących eliminowaniu dostrzeżonych błędów.
Stopień trudności ćwiczeń równoważnych także można dostosowywać do
możliwości dzieci. Ćwiczenia wykonywane na linie ułożonej na ziemi lub na liniach
namalowanych na podłodze są stosunkowo łatwe. Dla utrudnienia możemy je
zaplanować na szerokiej i wąskiej listwie ławeczki oraz równoważni (niezbędne jest
ułożenie pod nią materaców). Lubianym przez dzieci urozmaiceniem ćwiczeń
równoważnych jest łączenie przejść po ławeczce lub równoważni z manipulacją
typowymi i nietypowymi przyborami lub z przechodzeniem nad przeszkodami. Warto w
tym względzie wykorzystać pomysłowość dzieci. Wiele radości dostarcza uczniom
wykonywanie ćwiczeń równoważnych z partnerem (na przykład mijanie się, ćwiczenia
synchroniczne). Dla uatrakcyjnienia zajęć należy wprowadzić do lekcji zabawy
ruchowe. Wiele popularnych zabaw można tak zmodyfikować, aby możliwe było w nich
kształtowanie równowagi („berek” – chcąc uniknąć schwytania należy stanąć na jednej
nodze, wykonać wagę itp.; „figurki” – dzieci nieruchomiejąc przyjmują pozycję
równoważną). Równowagę można ćwiczyć także na boisku, w lesie (przejścia po
przewróconych drzewach, po krawężnikach, przechodzenie z kamienia na kamień), itp.
Ucząc lub doskonaląc stanie na rękach trzeba zwrócić uwagę na bezpieczeństwo.
Ważne jest, aby wykonujący ćwiczenie uczniowie blokowali ramiona w stawach
łokciowych oraz napinali mięśnie brzucha i pośladków, co w znacznym stopniu ułatwi
im stanie na rękach oraz uchroni przed upadkiem.
Ćwiczenie przewrotów nie musi być „sztuką dla sztuką”. Bardzo ważne (choć
najczęściej niedoceniane) miejsce w zajęciach ruchowych zajmuje nauka bezpiecznego
upadania. Warto pamiętać, że ponad połowa uszkodzeń ciała dzieci jest spowodowana
nieumiejętnym upadkiem. Także w starszym wieku umiejętność bezpiecznego upadania
jest bardzo przydatna. Gdy dzieci potrafią już prawidłowo przetaczać się na plecach
oraz swobodnie wykonywać przewrót w przód z marszu lub z biegu, należy zacząć
urozmaicić warunki wykonywania tych ćwiczeń. To będzie dobry wstęp do rozwijania
umiejętności bezpiecznego upadania.
Podstawowe wskazania w trakcie upadku to zwiększanie powierzchni ciała
stykającej się w tym momencie z podłożem oraz wydłużanie czasu hamowania (jeśli
zwiększymy każdą z tych wartości dwukrotnie, to „siłę” upadku zmniejszymy
szesnastokrotnie). Powierzchnię kontaktu ciała z podłożem oraz czas hamowania można
w trakcie upadku zwiększyć dzięki przetoczeniom (czasami wielokrotnym) w przód, w
tył lub w bok (w zależności od kierunku upadku). Ważną zasadą jest szczególna
ochrona głowy. Głowa w trakcie upadku nie powinna dotykać podłożą. Dla
wytworzenia u dzieci nawyku ochrony głowy, w czasie ćwiczenia przewrotów i
bezpiecznego upadania warto polecić dzieciom przyciskanie brodą do klatki piersiowej
woreczka z grochem, kartki papieru lub innego bezpiecznego przedmiotu. Jeśli w
trakcie ćwiczenia dziecko wypuści woreczek (kartkę, itp.) samo się zorientuje, że nie
chroni głowy w dostateczny sposób.
Naukę bezpiecznego upadania należy zacząć od ćwiczenia upadku w tył na miękkim
podłożu. Początkowo należy ćwiczyć upadki z pozycji niskich i bez zbytniego
rozpędzania ciała. Oto kilka ćwiczeń, które można wykorzystać w trakcie nauki.
 Ćwiczenia bezpiecznego upadania w tył:
- z siadu prostego z ramionami skierowanymi w przód, powolne, miękkie przetoczenie
się na plecy („kołyska”) z brodą przyciągniętą do klatki piersiowej, ramiona
odchylone od tułowia pod pewnym kątem całą powierzchnią silnie uderzają o
podłoże
- przetoczenie na plecy – tak, jak w ćwiczeniu poprzednim – wykonywane z przysiadu

- ze stania wychylenie do tyłu (utrata równowagi), następnie szybki przysiad i
przetoczenie takie samo , jak w poprzednich ćwiczeniach (należy zwracać uwagę, by
pierwsze z podłożem zetknęły się biodra)
- zeskok w tył z niewielkiego podwyższenia, szybki przysiad i przetoczenie takie
samo, jak w poprzednich ćwiczeniach (początkowo na podwójnym materacu)
- kontrolowane upadki w tył wykonywane w różnych sytuacjach – na przykład, po
obrotach, po biegu w tył, po popchnięciu przez partnera
 Ćwiczenia bezpiecznego upadania w przód:
- z klęku jednonóż przetoczenie w przód przez bark (raz lewy, raz prawy), do leżenia
tyłem
- z przysiadu łączone przewroty w przód wykonywane przez lewy lub prawy bark
- z postawy szybkie obniżenie pozycji (ugięcie nóg połączone z opadem tułowia w
przód) i przetoczenie, jak w poprzednim ćwiczeniu, do leżenia tyłem lub do
przysiadu
- z kilku kroków marszu lub biegu szybkie obniżenie pozycji i przetoczenie, jak w
poprzednim ćwiczeniu
- zeskok w przód z niewielkiego podwyższenia, dwa, trzy kroki biegu, obniżenie
pozycji i przetoczenie, jak w poprzednim ćwiczeniu (początkowo na podwójnym
materacu)
- kontrolowane upadki w przód (z przetoczeniem w przód przez bark), wykonywane w
różnych sytuacjach – na przykład, po obrotach, po zbiegu z górki.
Jednym z osiągnięć dzieci na drodze zdobywania odznaki Gimnastyka jest
umiejętność wykonywania ćwiczeń ogólnorozwojowych przy muzyce (prostych
układów aerobiku). Warto takimi ćwiczeniami zastępować tradycyjną rozgrzewkę na
lekcjach, a niektóre dzieci – zwłaszcza dziewczęta – mogą je także wykonywać
samodzielnie w domu.
Zgodnie z regulaminem sprawności Gimnastyka, dzieci powinny spróbować
samodzielnie przygotować krótki układ ćwiczeń kształtujących. Zanim jednak do tego
przystąpią, nauczyciel musi na kilku lekcjach zademonstrować im różne możliwości
łączenia ćwiczeń w układy. Jeśli uczniowie mają kłopot z dostosowaniem ruchu do
rytmu, mogą przygotowywać układy, które będą wykonywane bez muzyki. Dzieci
powinny mieć możliwość wielokrotnego wykonywania na zajęciach zaproponowanych
przez siebie układów, aby czuły, że ich praca nie jest zmarnowana. Takie dziecięce
układy można później wplatać do rozgrzewek, także w trakcie realizacji innych cykli.
Możemy zaproponować, aby niektóre dzieci prowadziły przygotowane przez siebie
ćwiczenia z całą klasą w trakcie rozgrzewki.
Niektórym uczniom warto podsunąć pomysł włączenia do ćwiczeń przyboru. Zadanie
będzie wtedy trudniejsze, ale może dostarczyć wiele satysfakcji. Dobierając do ćwiczeń
muzykę powinniśmy kierować się bardziej preferencjami uczniów, niż swoimi. Do
układów tworzonych samodzielnie uczniowie zechcą zapewne też sami wybrać muzykę.
Pozwólmy im na to.
W ramach cyklu Gimnastyka dzieci powinny zapoznać się z informacjami o sile i
gibkości, umieszczonymi w podręczniku, w rozdziale „Człowiek sprawny i zdrowy”,
strony 23-24 (być może już to zrobiły wcześniej, przy okazji korzystania z „Karty
sprawności i zdrowia”). Jest to istotne dlatego, że zdolności motoryczne odgrywają
ważną rolę w trakcie uczenia się różnych ćwiczeń gimnastycznych, a w lekcjach tego
cyklu stosunkowo często powinny pojawiać się elementy kształtujące gibkość i siłę.
Dzieci powinny także poznawać szereg ćwiczeń, które mogą samodzielnie wykonywać
w domu lub na świeżym powietrzu, kiedy chcą poprawić swoją siłę lub gibkość. O tym,
czy udało się wzbogacić wiedzę i umiejętności dzieci na ten temat, nauczyciel przekona
się, gdy wykonają one zadanie ze strony 7 swoich podręczników.
Ćwiczenia siłowe, które uczniowie będą poznawać i wykonywać w trakcie zajęć,
powinny wzmacniać wszystkie grupy mięśniowe, ze szczególnym uwzględnieniem

mięśni posturalnych. Nie należy stosować ćwiczeń z nadmiernym obciążeniem.
Najlepiej, gdy dzieci kształtują siłę poprzez pokonywanie ciężaru własnego ciała
(wspinanie, czworakowanie, pełzanie). Dobre są także różne skoki. Unikajmy jednak
zbyt twardego podłoża i nauczymy dzieci odpowiedniej amortyzacji podczas lądowania.
Ćwiczenia siłowe, odpowiednio dobrane i dozowane, pomogą dzieciom uporać się z
wykonaniem niektórych ćwiczeń, na przykład skokiem przez skrzynię czy staniem na
rękach. Musimy odpowiednio dozować ilość powtórzeń poszczególnych ćwiczeń, aby
nasze poczynania przynosiły oczekiwane rezultaty. Co dla Kasi będzie intensywnym
wysiłkiem, dla Zosi może być obciążeniem zbyt małym, więc – jeśli tylko widzimy taką
możliwość – indywidualizujmy wielkość wysiłku w czasie lekcji.
Kształtując siłę nie należy zapominać o rozciąganiu mięśni, aby przeciwdziałać ich
niepotrzebnemu skracaniu się. Szczególną uwagę zwróćmy na ćwiczenia zapewniające
zdrową funkcję dolnego odcinka kręgosłupa (wystarczająca ruchomość oraz
wystarczająca siła i wytrzymałość mięśni brzucha oraz grzbietu). Na lekcjach, na
których nauczyciel stara się wytłumaczyć dzieciom znaczenie takich ćwiczeń, oprócz
informacji zawartych w podręczniku, może posłużyć się odpowiednimi planszami z
pakietu „Moja sprawność i zdrowie”.
W lekcjach tego cyklu warto wykorzystywać tory przeszkód, gdyż są lubianym przez
dzieci w tym wieku sposobem wykonywania ćwiczeń. Mogą być także skutecznym
środkiem wzmacniania mięśni lub doskonalenia umiejętności ruchowych – na przykład,
rozwijanych w ramach cyklu Gimnastyka. Przy budowie torów powinno się
wykorzystywać inwencję uczniów – sami mogą je projektować i układać. To dla dziecka
duża satysfakcja, jeśli rówieśnicy ćwiczą według jego pomysłu. Zanim uczniowie sami
zaprojektują tory przeszkód, nauczyciel musi zapoznać ich z zasadami bezpieczeństwa
obowiązującymi w czasie takich ćwiczeń (odpowiednie odległości między
przeszkodami, tylko jedna przeszkoda wymagająca asekuracji, sprawny sprzęt, itp.).
Jeśli dzieci miałyby sporządzić rysunek toru, powinni wcześniej zobaczyć, jak robi to
nauczyciel, aby ich projekty były wystarczająco czytelne (na przykład, jednolite symbole
graficzne przedstawiające określony sprzęt i sposób pokonywania przeszkody).
Wykonywane w domu lub na zajęciach sztuki rysunki torów przeszkód mogą być
wykorzystywane przez nauczyciela wielokrotnie – najlepsze prace można oprawić lub
włożyć w plastikowe „koszulki”. Przyzwyczajanie dzieci do korzystania na zajęciach z
takich pomocy (stanie się to łatwiejsze, gdy będą ich autorami) ułatwi w przyszłości
pracę (na przykład, skróci czas rozstawiania przyrządów i przyborów oraz opisywania
ćwiczeń), a uczniom przyniesie uczucie dumy z własnej pracy.
Nawet jeśli nauczyciel ma swoje ulubione projekty torów, powinien wykorzystać
wszystkie prace dzieci – także te, które wydają się mniej atrakcyjne. Każde dziecko
powinno mieć możliwość zaprezentowania efektów swojej pracy. Swoboda dzieci nie
musi od początku dotyczyć układania toru. Tak, jak z układami ćwiczeń, pierwsze tory
przeszkód może ustawiać nauczyciel. W takim wypadku, po pokonania trasy według
pomysłu nauczyciela, należy dać uczniom swobodę wyboru sposobu wykonania
ćwiczeń na torze. Każdy zrobi to tak, jak lubi i potrafi. Jeśli któreś dziecko nie radzi
sobie z przeszkodą, pozwólmy mu ją ominąć lub pokonać w inny sposób.
Jeśli zauważamy, że ćwiczenia na torach przeszkód są bardzo intensywne, to
powinniśmy zindywidualizować obciążenie – na przykład, różnicując ilość powtórzeń
toru. Możemy także wprowadzić przerwy wypoczynkowe, wypełnione informacjami o
wykonywanych ćwiczeniach lub spokojnymi ćwiczeniami rozciągającymi.

Higienista

Plan pracy
Przykładowe tematy
lekcji
 Zasady czystości
na co dzień
 Dlaczego należy
przebierać się do
intensywnych
ćwiczeń
 Dostosowanie
stroju sportowego
do warunków
atmosferycznych

Osiągnięcia ucznia
 przestrzega zasad
czystości na co dzień,
 wie, dlaczego
powinien przebierać
się do intensywnych
ćwiczeń
 systematycznie
przebiera się do
ćwiczeń na zajęciach
wychowania
fizycznego
 umie dostosować
strój do warunków
atmosferycznych
 wie, które produkty
spożywcze nie
sprzyjają zdrowiu
 wie, czym grozi
zażywanie
narkotyków, palenie
papierosów i picie
alkoholu

Uwagi na temat realizacji
 treści tego cyklu mieszczą się także
w podstawie programowej przyrody
i edukacji prozdrowotnej
 realizacja cyklu w porozumieniu z
wychowawcą klasy, nauczycielami
przyrody i sztuki
 uczniowie korzystają z
podręczników „Życie zdrowe i
sportowe” także na lekcjach
przyrody i zajęciach z wychowawcą
 uczniowie w domu wykonują
zadanie ze strony 14 oraz czytają
tekst i wykonują zadanie ze strony
36 podręcznika
 na lekcjach przyrody zapoznają się
z informacjami na stronie 38 i
wykonują zadanie ze strony 39
 na zajęciach z wychowawcą czytają
tekst i wykonują zadanie ze strony
40
 na lekcjach sztuki wykonują
rysunek przestrzegający przed
szkodliwością zażywania
narkotyków, palenia papierosów
lub picia alkoholu (zadanie ze
strony 41)
 na zajęciach z wychowawcą czytają
tekst i wykonują zadania ze stron
42 i 43 podręcznika
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potrafi uzasadnić szkodliwość zażywania narkotyków, palenia papierosów oraz
picia alkoholu
jw., a także umie dostosować strój do warunków atmosferycznych oraz wie,
dlaczego intensywne ćwiczenia należy wykonywać w stroju sportowym
zdobył odznakę Higienisty oraz wie, które produkty spożywcze nie sprzyjają
zdrowiu
zdobył odznakę Higienisty, rozszerzając jej regulamin o dodatkowy punk

Uwagi o planowaniu i realizacji zajęć
Troska o czystość osobistą ma dwojakie uzasadnienie: estetyczne
programie „Moja sprawność i zdrowie” znajomość podstawowych
została zaliczona do koniecznych osiągnięć uczniów, a w podręczniku
sportowe dla klasy czwartej” umieściliśmy cykl Higienista. Jest

i zdrowotne. W
zasad czystości
„Życie zdrowe i
on kontynuacją

sprawność Szopa – leśnego czyściocha z pierwszego etapu edukacji. Zdobywając
sprawność Higienisty dzieci mogą utrwalić wiadomości na temat zasad czystości oraz
rozwinąć przyzwyczajenie do ich przestrzegania.
Człowiek respektujący minimalny standard czystości codziennie myje całe ciało,
codziennie zmienia bieliznę osobistą, systematycznie dba o higienę jamy ustnej
oraz przed jedzeniem i po skorzystaniu z toalety myje ręce.
Proponujemy, aby do cyklu lekcji przeznaczonych na zdobywanie sprawności
Higienisty włączyć treści dotyczące odżywiania. Jeśli nauczyciel uzna za stosowne, to
może także poruszyć kwestie związane z substancjami psychoaktywnymi –
narkotykami, alkoholem i papierosami. Realizacja takich treści wymaga współdziałania
nauczyciela wychowania fizycznego z rodziną ucznia. Również na zajęciach z
wychowawcą klasy i nauczycielem przyrody uczniowie mogą rozszerzać wiadomości
związane z odżywianiem, czystością i wystrzeganiem się substancji uzależniających
oraz wykonać niektóre zadania z podręczników. Kolejnym sojusznikiem w realizacji
cyklu Higienisty może być nauczyciel sztuki, który najlepiej pokieruje wykonaniem
zadania ze strony 41 podręcznika.
Nauczyciel wychowania fizycznego ma w szkole wielu sojuszników, którzy pomogą w propagowaniu wzorów
higienicznych. Współdziałanie ułatwi zadanie nauczyciela wychowania fizycznego, a tak prowadzona edukacja przyjmie
bardziej zintegrowany charakter.

Ciężar odpowiedzialności za przestrzeganie podstawowych zasad czystości spoczywa
zazwyczaj na środowisku rodzinnym. Ale w szkole także można wiele zdziałać. We
wszystkich sytuacjach, w których możliwe jest nie tylko poznawanie, ale także
podejmowanie czynności higienicznych, należy to robić.
Troska nauczyciela o to, by uczniowie przebierali się do ćwiczeń na zajęciach z
wychowania fizycznego, jest ze wszech miar chwalebna. To pierwszy krok w kierunku
przestrzeganie standardu higienicznego związanego z aktywnością ruchową. Jeśli tylko
w szkole możliwe jest mycie się dzieci po zajęciach ruchowych – należy tak
organizować lekcje, aby uczniowie mogli przestrzegać tego elementarnego standardu
higienicznego. Warto pamiętać, że żadne słowa nie są w stanie zastąpić rzeczywistego
dbania o czystość.
Dzieci zdobywające w młodszych klasach sprawność Szopa – leśnego czyściocha
(„Sportowe zoo dla klas 1-3”) nabrały przyzwyczajenie do mycia rąk przed jedzeniem
oraz po skorzystaniu z toalety. Należy takie zachowanie wzmacniać. Przypominać o tym
może każdy nauczyciel, ale koniecznie muszą ci, którzy towarzyszą dzieciom na
przerwach między lekcjami oraz w czasie posiłków. Warto przekonać osoby
odpowiedzialne za utrzymanie czystości na terenie szkoły, że obiekty sportowe (szatnie,
sale, boiska) powinny należeć do najczystszych miejsc w szkole.
Pełna realizacja treści sprawności Higienisty jest możliwa tylko w ścisłej współpracy
ze środowiskiem rodzinnym. W porozumieniu z rodzicami, dla uczniów czwartej klasy
możemy przygotować karty samooceny czystości, wzorowane na poniższym
przykładzie.

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek

Umyłem
zęby po
śniadaniu
Umyłem
zęby po
obiedzie
Umyłem
zęby po
kolacji

Umyłem
całe ciało

Imię
i nazwisko

Ubrałem
świeżą
bieliznę

Czy dbam o swoją czystość?

piątek
sobota
niedziela

Karta samooceny może dotyczyć tygodnia lub dłuższego okresu. Zadaniem dziecka
jest potwierdzanie w umówiony z nauczycielem sposób (kolorowanie, zakreślanie, itp.)
wykonywania czynności służący utrzymaniu czystości. Wypełniona przez dziecko karta
może stać się jednym z warunków zdobycia odznaki Higienisty.
Nauczyciel najczęściej nie może kontrolować, czy dzieci przestrzegają zasad
czystości w domu. Może jednak pobudzać je do samooceny respektowania tych
zasad. Jeśli nawet nieco ubarwią rzeczywistość, to te publiczne wypowiedzi
pomogą dzieciom utożsamiać się z głoszonymi poglądami.
Formułując wymagania wobec uczniów, związane z przestrzeganiem zasad czystości,
nauczyciel powinien uwzględnić możliwości materialne rodzin dzieci. Musimy
pamiętać, że to, co w jakimś środowisku może uchodzić za coś zupełnie naturalnego, w
innym – ze względów materialnych – może być nieosiągalne. Wypełnianie karty
samooceny czystości ma sens tylko wtedy, gdy środowisko rodzinne dziecka zaaprobuje
ten pomysł. W innym wypadku wypełnianie karty może przynieść więcej szkody niż
pożytku.
Żeby wykorzystać motywacyjne walory metodyki harcerskiej, należy jasno określić
wymagania związane ze sprawnością Higienisty, aby dzieci dokładnie wiedziały, kiedy
będą mogły potwierdzić w swoich książkach, że spełniają warunki zapisane w
regulaminie sprawności. Na przykład, można zapowiedzieć, iż ten kto systematycznie
uczestniczy w zajęciach ruchowych i w miesiącu, w którym jest zdobywana odznaka
Higienisty, zawsze przebierał się do ćwiczeń, spełnia jeden z punktów w regulaminie tej
sprawności.
W czasie realizacji tego cyklu ruchowe treści lekcji wychowania fizycznego mogą
być w zasadzie dowolne. Ale ćwiczenia, zabawy lub gry warto wybierać tak, aby:
- skutecznie wspierać rozwój kondycji zdrowotnej dzieci: wytrzymałości krążeniowooddechowej (wysiłki dłużej trwające – zabawy masowe) oraz wytrzymałości i siły
mięśniowej (wysiłki wszechstronnie angażujące aparat ruchu),
- dostarczać dzieciom radość i satysfakcję, proponując ćwiczenia, zabawy i gry
szczególnie przez dzieci lubiane lub pozwalając im wybierać.
Cykl lekcji wychowania fizycznego związanych ze zdobywaniem sprawności
Higienisty może być – podobnie jak w przypadku sprawności ekologicznych – okazją do
uzupełniania umiejętności i wiadomości zapisanych w regulaminach innych sprawności.
W trakcie zajęć niektóre dzieci (które nie muszą nic uzupełniać – oby było ich jak
najwięcej) mogą uczestniczyć w ulubionych, wybranych przez siebie grach, zabawach
lub ćwiczeniach. Natomiast dla dzieci, które chciałyby wzbogacić swoje umiejętności i
zdobyć którąś z odznak, powinniśmy przygotować dodatkowe zadania, pozwalające
zrealizować ich pragnienie. Należy przy tym pozostawić im pewną swobodę wyboru.
Jeśli dziecko woli wziąć udział we wspólnych zabawach – a nie zależy mu w tej chwili
na zdobyciu brakującej odznaki – to czasami warto taki wybór zaaprobować.
Zdobywanie odznak Higienisty może wreszcie towarzyszyć zdobywaniu innej
sprawności. W takim wypadku ruchowe treści zajęć będą wynikać z wymagań
zapisanych w regulaminie tej sprawności.
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Klasa VI

Uwagi na temat realizacji

 treści cyklu mieszczą się także w
podstawie programowej techniki
(wychowanie komunikacyjne) i
edukacji prozdrowotnej
 realizacja cyklu w porozumieniu z
nauczycielem techniki
 na lekcjach techniki uczniowie
wykonują zadanie ze stron 10 i 11
podręcznika oraz odnotowują postępy
w zdobywaniu odznaki
 w domu uczniowie czytają tekst i
wykonują zadanie ze strony 19
 zadanie ze strony 37 uczniowie
wykonują na lekcji – jest ono
sprawdzianem zrozumienia prawa
treningu i aktywnego wypoczynku
 treści cyklu mieszczą się także w
podstawie programowej techniki
(wychowanie komunikacyjne),
przyrody i edukacji prozdrowotnej
 realizacja cyklu w porozumieniu z
nauczycielem techniki i przyrody
 na zajęciach z techniki uczniowie uczą
się zasad regulacji i konserwacji
roweru
 na zajęciach przyrody projektują
przebieg drogi rowerowej w swojej
miejscowości
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 treści cyklu mieszczą się także w
podstawie programowej techniki
(wychowanie komunikacyjne) i
edukacji prozdrowotnej
 realizacja cyklu w porozumieniu z
nauczycielem techniki lub
wychowawcą klasy
 na lekcjach techniki lub zajęciach z
wychowawcą uczniowie zapoznają się
z tekstem na stronie 72 oraz wykonują
zadania ze stron 72 i 73 podręcznika
 należy dążyć do tego, aby jak
najwięcej uczniów uzyskało kartę
rowerową
 opis wycieczki rowerowej, w
zależności od przyjętej formy, może
zostać wykonany na zajęciach z języka
polskiego lub sztuki

Przedmiot i kryteria oceny
Klasa IV
3 potrafi jeździć na rowerze
wziął udział w wycieczce rowerowej oraz zapamiętał i rozumie Prawo
4
aktywnego odpoczynku (str. 19 i 37)
5 zdobył odznakę Kolarza
6 zdobył odznakę Kolarza, uzupełniając jej regulamin o dodatkowy punkt
Klasa V
wie, gdzie w pobliżu jego domu lub szkoły jest bezpieczna droga dla
3
rowerów
4 wziął udział w dwóch wycieczkach rowerowych
5 zdobył odznakę Mistrza roweru
6 zdobył odznakę Mistrza roweru, uzupełniając jej regulamin o dodatkowy punkt
Klasa VI
3 umie unikać sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu
4 wziął udział w trzech wycieczkach rowerowych oraz jedną z nich opisał
5 zdobył odznakę Mistrza roweru
6 zdobył odznakę Mistrza roweru, uzupełniając jej regulamin o dodatkowy punkt

Uwagi o planowaniu i realizacji zajęć
Niepokojące statystyki wypadków drogowych, będących skutkiem – między innymi –
nieznajomości lub nieprzestrzegania prawa o ruchu drogowym, spowodowały
wprowadzenie do szkół w 1995 roku obligatoryjnych zajęć z wychowania
komunikacyjnego. Kolejnym krokiem, podkreślającym wagę tej dziedziny edukacji,
było upoważnienie szkoły od 1998 roku do przyznawania dzieciom Kart rowerowych.
Karta rowerowa jest jednym z najważniejszych dokumentów, które może
zdobyć dziecko w tym wieku. Wykorzystajmy jej atrakcyjność, aby wspierać
rozwój bardzo użytecznych umiejętność i wiadomości, związanych z
bezpieczeństwem na drodze i aktywnym wypoczynkiem.
Jazda rowerem jest w Polsce coraz bardziej popularnym sposobem aktywnego
wypoczynku. Dlatego nauczyciel wychowania fizycznego powinien wspomóc

nauczyciela techniki w przygotowaniu uczniów do uzyskania Karty rowerowej.
Obligują go do tego dokumenty Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa
Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Komendy Głównej Policji, których fragmenty
prezentujemy poniżej (pełen tekst dostępny jest na internetowych stronach MEN –
http://www.men.waw.pl).
Zgodnie z nowymi założeniami i zapisami Prawa o ruchu drogowym:
 nie przewiduje się egzaminu dla uczniów w omawianym zakresie,
 od 1 września 1998 r. sprawdzanie kwalifikacji uczniów odbywać się będzie w
szkole podczas obowiązkowych zajęć z wychowania komunikacyjnego, na lekcjach
przedmiotu technika,
 wychowanie komunikacyjne realizowane jest w postaci zajęć teoretycznych, zadań
wytwórczych (połączonych z technicznymi), ćwiczeń w pracowni szkolnej oraz zajęć
praktycznych (jazda rowerem) poza budynkiem szkolnym,
 praktyczna nauka jazdy rowerem jest także prowadzona podczas lekcji wychowania
fizycznego, zgodnie z programem nauczania tego przedmiotu,
 od 1 lipca 1999 r. dyrektor szkoły, na podstawie wypełnionego arkusza zaliczeń,
wydaje nieodpłatnie uczniom Karty rowerowe,
 szkoła może korzystać ze środków oraz z bazy materialnej Wojewódzkich Ośrodków
Ruchu Drogowego,
 zakłada się, że Kartę rowerową powinni otrzymać wszyscy sprawni fizycznie i
psychicznie uczniowie w wieku 10-18 lat.
Dostrzegając popularność i dostępność jazdy rowerem jako środka aktywnego
wypoczynku oraz doceniając znaczenie znajomości zasad bezpieczeństwa na drogach, w
podręcznikach „Życie zdrowe i sportowe” umieściliśmy sprawności związane z tą
tematyką: Kolarza dla klasy czwartej oraz Mistrza roweru dla - piątej i szóstej. Są one
kontynuacją sprawności Strusia – szybkiego kolarza z młodszych klas. W zdobyciu tych
odznak uczniom może pomóc, oprócz nauczyciela wychowania fizycznego, nauczyciel
techniki. Przyda się także współpraca z nauczycielami przyrody, języka polskiego lub
sztuki, a także wychowawcą klasy.
Nauczyciel techniki powinien wspierać rozwój wiedzy o zasadach udziału pieszych i
rowerzystów w ruchu drogowym. Może w tym celu wykorzystać zadania z
podręczników „Życie zdrowe i sportowe”. W czwartej klasie na lekcjach techniki
uczniowie mogą wykonać zadania ze stron 10 i 11, dotyczące wyposażenia roweru i
rodzajów znaków drogowych.
Przypominamy, że przepisy bardzo jednoznacznie określają obowiązkowe
wyposażenie roweru:
 co najmniej jeden skutecznie działający hamulec,
 dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nie przeraźliwym dźwięku,
 światło pozycyjne, białe lub żółte, z przodu,
 światło pozycyjne barwy czerwonej, z tyłu,
 światło odblaskowe, czerwone, o kształcie innym niż trójkąt, z tyłu.
Zadanie dla uczniów piątej klasy (strona 9 podręcznika) – przygotowanie projektu
drogi rowerowej w swojej miejscowości – może być przez dzieci wykonane przy
wsparciu nauczyciela techniki lub przyrody. Zadanie dla uczniów szóstej klasy (ze stron
72 i 73) – dotyczące niebezpiecznych sytuacji – może zaś być zrealizowane podczas
lekcji z nauczycielem techniki lub wychowawcą. Na pierwszym z rysunków warto
zwrócić uwagę, że nie tylko kobieta przechodząca przez jezdnię poza przejściem dla
pieszych oraz dziecko wbiegające na jezdnię postępują niezgodnie z zasadami. Także
rowerzysta łamie przepisy, gdyż jazda rowerem po jezdni jest zabroniona, jeśli
równolegle do niej przebiega droga dla rowerów.
Zadaniem nauczyciela wychowania fizycznego w cyklu zajęć poświęconych
zdobywaniu sprawności Kolarza (w czwartej klasie) jest rozwijanie umiejętność jazdy

na rowerze oraz wyjaśnienie Prawa aktywnego odpoczynku. Jeśli przy okazji
zdobywania odznaki Maratończyka dzieci zapamiętały Prawo treningu (wysiłek –
zmęczenie – wypoczynek – rozwój), to nie będzie żadnych problemów z wyjaśnieniem
im mechanizmu aktywnego wypoczynku. Czy dzieci rozumieją prawa treningu i
aktywnego wypoczynku przekonamy się, gdy wykonają zadanie ze strony 37
podręcznika.
Dotychczas nieliczni nauczyciele wychowania fizycznego wykorzystywali rower na
zajęciach. Zmiany, które obecnie zachodzą w oświacie, powinny ośmielić nauczycieli
do wykorzystania tego atrakcyjnego środka rekreacji. Cytowane wyżej ustalenia MEN i
policji wręcz obligują nauczycieli wychowania fizycznego do zaplanowania także zajęć
na rowerach. Zwiększenie liczby godzin wychowania fizycznego zmusza nauczycieli do
sensownego ich zagospodarowania. Trzeba przemyśleć, w jaki sposób zorganizować
zajęcia na rowerach w swojej szkole, zwłaszcza, że rozporządzenie wprowadzające
kolejne godziny (pisząc te słowa znaliśmy jedynie jego projekt) pozwala na dużą
elastyczność działania.
Intencją MEN jest, aby każdy uczeń obowiązkowo uczestniczył zarówno w lekcjach,
jak i wybranych przez siebie zajęciach fakultatywnych. Te ostatnie mogą być różnie
organizowane, a godziny na nie przeznaczone mogą być kumulowane. Zamiast
prowadzić w każdym tygodniu miesiąca dwie godziny jakichś zajęć, można godziny
skumulować i w danym miesiącu przeprowadzić – na przykład – dwa razy zajęcia
czterogodzinne. Możliwość różnej organizacji zajęć stwarza szansę, jakiej dotychczas
nie było. Obecnie warunki organizacyjne można dostosowywać do planowanych treści
zajęć, a nie wybierać treści, które będą pasowały do klasowo-lekcyjnej organizacji. Z
tego względu łatwiej jest też zaplanować zajęcia na rowerach.
Nauczyciel wychowania fizycznego, zanim rozpocznie zajęcia na rowerach
(wycieczki lub ćwiczenia doskonalące technikę jazdę) powinien, w czasie zajęć poza
budynkiem szkolnym, wskazać dzieciom niebezpiecznych dla na rowerzystów miejsca.
Przed rozpoczęciem zajęć na rowerach dzieci powinny także znać najważniejsze
przepisy, znaki i sygnały drogowe. Między innymi powinny wiedzieć, że po chodniku
rowerem mogą poruszać się tylko dzieci do siódmego roku życia. Starsi rowerzyści
(także dzieci w wieku szkolnym) mogą jechać chodnikiem tylko wtedy, gdy na jezdni
obok chodnika dopuszczalna prędkość przekracza 60 km/godz. Jadący chodnikiem
rowerzysta jest zobowiązany do ustępowania pierwszeństwa wszystkim pieszym. Dzieci
powinny także wiedzieć, że przepisy ruchu drogowego nie zezwalają na jazdę rowerem
po jezdni, gdy nie posiada się Karty rowerowej (osoby pełnoletnie zwolnione są z tego
obowiązku). Nie wolno także jechać jezdnią, gdy wzdłuż niej przebiega droga dla
rowerów bądź utwardzone, nadające się do jazdy rowerem pobocze.
Zanim wybierzemy się z dziećmi na wycieczkę rowerową, zorganizujmy zajęcia na
rowerach na szkolnym boisku lub innym bezpiecznym placu. W czasie zajęć
powinniśmy przeprowadzić ćwiczenia doskonalące umiejętność jazdy na rowerze.
Niektórymi ćwiczeniami można także urozmaicić późniejsze wycieczki. Podstawowe
umiejętności, warunkujące sprawną jazdę i bezpieczeństwo to startowanie (w tym
rozpoczynanie jazdy pod górę) i zatrzymywanie się w wyznaczonym miejscu (na
przykład, przed wyrysowaną na ziemi linią).
Niezbędna jest także umiejętność kontroli kierunku i prędkości jazdy. W tym celu
można polecić dzieciom, aby w parach lub w trójkach przejechały jeden za drugim
(„śladem”) wyznaczoną trasę. Zadaniem dziecka, które prowadzi grupkę, jest
utrzymywanie bezpiecznej – dostosowanej do warunków jazdy – prędkości. Jadący z
tyłu muszą cały czas zachowywać bezpieczną, kilkumetrową odległość. Ćwiczenie to
należy powtarzać tak, by każde dziecko mogło prowadzić grupkę oraz by wszyscy
kilkakrotnie próbowali jazdy „śladem” (za prowadzącym). W miarę czynionych przez
dzieci postępów można zwiększać liczebność grupy.
Kolejną umiejętnością, którą należy rozwijać u dzieci w trakcie zajęć na rowerach,

jest jazda z trzymaniem kierownicy jedną ręką oraz umiejętność sygnalizowania ręką
zamiaru skrętu. Dobrym sposobem doskonalenia sprawności poruszania się na rowerze
jest pokonywanie torów przeszkód zawierających następujące ćwiczenia: startowanie i
zatrzymywanie się, jazda po prostej i slalomem, omijanie przeszkód i przejeżdżanie
przez przewężenia, jazda z trzymaniem kierownicy jedną ręką.
Planując wycieczkę rowerową musimy bardzo dokładnie przemyśleć trasę przejazdu
oraz zatroszczyć się o pomoc dodatkowych opiekunów. Trasa musi gwarantować
bezpieczeństwo. Najlepsze będą drogi dla rowerów, a jeśli takowych nie ma w okolicy,
można wykorzystać – na przykład – drogi polne lub leśne, ewentualnie boisko szkolne
lub plac wyłączony z ruchu samochodowego. W trakcie wspólnego przejazdu należy
przestrzegać zasady, iż wszyscy poruszają się kolumną, jadąc w ustalonej kolejności,
jeden za drugim, zachowując bezpieczne odległości i nie wyprzedzając się. Poruszanie
się w kolumnie jest dla dzieci trudne, gdyż większość z nich jest przyzwyczajona do
jazdy swobodnej, bez konieczności podporządkowywania się zasadom obowiązującym
w ruchu drogowym. Wymagajmy od dzieci w trakcie jazdy samodyscypliny, lecz
pamiętajmy, że w miarę trwania jazdy w kolumnie rośnie wśród niektórych z nich chęć
jazdy swobodnej – wyprzedzania i ścigania się. Dlatego konieczne są częste przerwy w
jeździe. Na postój należy wybierać miejsca, w których dzieci będą mogły swobodnie
pojeździć na rowerze, rozładowując napięcie psychiczne skumulowane w trakcie jazdy
w kolumnie. Zanim ponownie wyruszymy w drogę, zawsze ustalajmy kolejność i
przypominajmy podstawowe zasady bezpieczeństwa.
W trakcie wycieczki będziemy potrzebowali kilku opiekunów. O pomoc warto
poprosić rodziców. Obecnie turystyka rowerowa zyskuje sobie coraz liczniejsze grono
zwolenników. Jest więc duża szansa, że wśród rodziców znajdzie się kilka osób
doceniających naszą inicjatywę i gotowych nam pomóc w przeprowadzeniu zajęć na
rowerach.
Uczniowie szóstej klasy mogą przygotować relację z wycieczki na lekcjach języka
polskiego lub sztuki, w zależności od tego, jaką formę owa relacja ma przyjąć.
Przygotowanie jej może być też pracą zespołową (w kilku niezależnych grupach). W
każdej grupie dzieci podzieliłyby się rolami tak, by najlepiej wykorzystać swoje
możliwości – na przykład, jedni przygotowują teksty, inni ilustracje, jeszcze inni
fotografie.
Wspólne działania nauczycieli techniki i wychowania fizycznego powinny stworzyć
każdemu uczniowi szansę na uzyskanie karty rowerowej. Przyjęliśmy założenie, że
zdobywają ją uczniowie szóstej klasy, ale jeśli uznamy, że młodsze dzieci (które
ukończyły 10 lat) posiadają odpowiednie kwalifikacje, to także przyznajmy im Karty
rowerowe. Ze swojego doświadczenia wiemy, że otrzymanie przez ucznia tego
dokumentu – na przykład, na zakończenie roku szkolnego – jest powodem wielkiej
satysfakcji.
Warto włączyć się w przygotowanie dzieci do zdobycia Karty rowerowej, bo
pamiętajmy, że lepiej jest zorganizować wycieczkę rowerową lub rowerowy tor
przeszkód, niż prowadzić kolejne zajęcia na szkolnym korytarzu lub przepełnionej
sali sportowej.
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Klasa VI
dba o higienę i wygląd zewnętrzny, potrafi w różnych sytuacjach życiowych
3
przyjmować prawidłową postawę
przygotowała i wykonała układ tańca towarzyskiego lub dyskotekowego,
(przygotował i wykonał zestaw ćwiczeń wzmacniających mięśnie, możliwych
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5 zdobyła odznakę Lady fitness (zdobył odznakę Mister universum)
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Uwagi o planowaniu i realizacji zajęć
Zdobywanie przez dzieci odznak Lady fitness (dla dziewcząt) i Mister universum (dla
chłopców) jest okazją do uczenia ich najważniejszych zasad zdrowego stylu życia:
systematycznej aktywności ruchowej, właściwego odżywiania, umiejętności radzenia
sobie ze stresem oraz przestrzegania zasad czystości. Sprawności te są przeznaczone dla
uczniów klas piątej oraz szóstej i kontynuują treści Gimnastyka, Higienisty i Tancerza z
klasy czwartej.
Zawsze podkreślamy konieczność dostosowywania działań nauczyciela do
możliwości dzieci. W ostatnich klasach szkoły podstawowej coraz wyraźniej ujawniają
się różnice psychofizyczne między dziewczętami i chłopcami. Opisywany cykl zajęć
jest dobrą okazją, aby owe odmienności uhonorować. Z tego względu proponujemy
pewne zróżnicowanie wymagań stawianych dziewczętom i chłopcom.
Pełna realizacja treści tych sprawności jest możliwa pod warunkiem współpracy
nauczyciela wychowania fizycznego z nauczycielem przyrody i wychowawcą klasy.
Wychowawca wesprze nas, jeśli do tematyki swoich spotkań z dziećmi włączy kwestie
związane z utrzymaniem czystości. W ten sposób także pomoże uczniom spełnić jeden z
punktów regulaminu opisywanej sprawności.
Kooperacja z nauczycielem przyrody będzie potrzebna przy omawianiu zagadnień
związanych z odżywianiem. Jego lekcje w piątej lub szóstej klasie są dobrą okazją, by
dzieci sięgnęły do tekstu na stronie 59 podręczników „Życie zdrowe i sportowe”, który
prezentuje podstawowe wiadomości na temat składników odżywczych oraz zasad
odżywiania się. Można także wykorzystać odpowiednią planszę z pakietu „Moja
sprawność i zdrowie”. Zadania umieszczone na stronach 60-64 oraz krzyżówka ze
strony 65 pozwolą sprawdzić, czy dzieci zapamiętały i zrozumiały informacje związane
z odżywianiem. O tym, czy uczniowie wykonają to zadanie na lekcji, czy też
samodzielnie w domu, zdecyduje nauczyciel.
Uczniowie zdobywający w klasie szóstej odznakę Lady fitness lub Mister universum,
powinni posiadać umiejętność wystrzegania się spożywania produktów nie
sprzyjających zdrowiu. Zaplanowanie składników zdrowych posiłków (strona 28
podręcznika) może być demonstracją tej umiejętności. Dzieci mogą także podjąć
zobowiązanie dotyczące ograniczenia jedzenia słodyczy (strona 28). W niektórych
szkołach zdarza się, iż na lekcjach religii, przed Wielkim Postem lub Adwentem, dzieci
składają pewne zobowiązania. Warto tę okoliczność wykorzystać i porozumieć się z
nauczycielem religii – dzieci mogą składać deklaracje choćby czasowej rezygnacji z
jedzenia słodyczy.
Atrakcyjnym i skutecznym sposobem rozwijania wiadomości o zdrowej diecie jest
wykonanie i umieszczenie w widocznym miejscu gazetki na ten temat. Do
przygotowania gazetki można zaprosić także dzieci. Wiadomości na temat odżywiania,
zdobyte przy okazji opisywanego cyklu zajęć, można wykorzystać na lekcjach przyrody
lub techniki, przygotowując smaczne i zdrowe posiłki – na przykład, sałatki owocowe i
warzywne. Będzie to okazja do powtórzenia wiadomości, ale także lekcja higienicznego
sporządzania posiłku oraz kulturalnego jedzenia.
Dzięki programowi sprawności Lady fitness i Mister universum, na lekcjach
wychowania fizycznego dzieci rozwiną swoje umiejętności gimnastyczne i taneczne. W
piątej klasie dziewczęta będą mogły ćwiczyć z przyborami do gimnastyki artystycznej:
skakankami, wstążkami, obręczami, piłkami gumowymi, maczugami (w zależności od
możliwości szkoły). Ćwiczenia te, zademonstrowane przez nauczyciela oraz
zaproponowane przez uczennice, powinny być doskonalone na kilku kolejnych lekcjach,
a następnie wykorzystane w trakcie tworzenia przez dziewczęta układów ćwiczeń przy
muzyce. Każda dziewczynka powinna mieć możliwość zadecydowania, które ćwiczenia
wypełnią jej układ. Uczennice mogę tworzyć układy indywidualnie, w parach lub w
większych zespołach. Wybór muzyki także możemy pozostawić dzieciom, jednak – ze
względów organizacyjnych – powinien to być wspólny podkład muzyczny dla

wszystkich uczennic.
Zanim dziewczęta samodzielnie zaczną łączyć pojedyncze ćwiczenia w układ,
nauczyciel powinien zademonstrował kilka możliwości łączenia. Jeśli wśród uczennic
znajdą się dziewczynki mające kłopoty z wykonaniem tego zadania, nauczyciel
powinien im pomóc. Może sam przygotować dla nich układ, może także wykorzystać
pomysł innej uczennicy. W ocenie warto uwzględnić wysiłek każdej dziewczynki, która
przygotowała układ. Oczywiście, stopień trudności poszczególnych ćwiczeń i technika
ich wykonania będą różne, zależne od poziomu sprawności. Oceniajmy pomysłowość,
wysiłek włożony w przygotowanie i estetykę wykonania.
Chłopcy mogą tworzyć układy ćwiczeń zwinnościowo-akrobatycznych. Przed
przystąpieniem do łączenia ćwiczeń powinni przypomnieć sobie to, czego nauczyli się
w poprzednich klasach zdobywając odznakę Małpki – zwinnej akrobatki i Gimnastyka.
Mogą także zademonstrować nauczycielowi ćwiczenia, których nauczyli się poza szkołą
– po to, by nauczyciel orzekł, czy można je też umieścić w układach. Podobnie jak w
przypadku dziewcząt, także chłopcom nauczyciel powinien przedstawić przykładowe
połączenie kilku ćwiczeń. Jeśli uzna to za stosowne, może wskazać ćwiczenia, które
muszą się znaleźć w przygotowanych przez dzieci układach.
Choć w regulaminie odznaki Lady fitness nie umieściliśmy ćwiczeń zwinnościowoakrobatycznych, na zajęciach z dziewczętami należy pamiętać także o takich
ćwiczeniach. Niektóre z nich mogą zresztą uczennice wykorzystać w przygotowanych
przez siebie układach ćwiczeń z przyborem.
Jeśli już wszyscy uczniowie zadecydują o tym, jak będzie wyglądał ich układ
ćwiczeń, powinni przedstawić je w swoich podręcznikach na stronach 12-15. Nie należy
się jednak zbytnio z tym śpieszyć, gdyż z własnego doświadczenia wiemy, że
propozycje dzieci niekiedy zmieniają się podczas próby wykonania tego, co
zaplanowały. Dlatego warto, by dzieci swe wstępne projekty zapisały na kartkach, które
przyniosą na lekcję. Na tych samych kartkach będą mogły później zaznaczać wszystkie
zmiany, a gdy układ będzie już ostatecznie gotowy, dzieci mogą go zilustrować w
swoich podręcznikach. Nauczyciel musi sam zdecydować, czy w trakcie
przygotowywania układów będzie zbierać kartki, czy też pozostawi je dzieciom. Z
naszych doświadczeń wynika, że jeśli je pozostawimy u dzieci, to niektóre z nich
czasami zapominają przynosić je na następne lekcje.
Umiejętność tańczenia jest ważnym osiągnięciem cyklu Lady fitness i Mister
universum. Choć treści tego rodzaju zapisane są w regulaminach przewidzianych dla
dziewcząt, jednak wcale nie trzeba z nich rezygnować na zajęciach z chłopcami. Jeśli w
szkole lekcje z wychowania fizycznego są prowadzone oddzielnie dla dziewcząt i
chłopców, warto rozważyć możliwość stworzenia grup koedukacyjnych na zajęcia
wypełnione tańcami. Oprócz możliwości doskonalenia umiejętności tanecznych, będzie
to dobra okazja, aby poćwiczyć przestrzeganie zasad zachowania się na klasowej
dyskotece.
Na lekcjach warto przypomnieć tańce, które dzieci poznały w poprzednich klasach.
Trzeba także wprowadzić nowe kroki i proste figury dwóch kolejnych tańców.
Sugerujemy, aby jeden z nich był tańcem towarzyskim, a drugi dyskotekowym Nie
narzucamy jednak konkretnych tańców. Taką decyzję pozostawiamy nauczycielowi,
który lepiej od nas wie, co dzieci już potrafią oraz czy mają w tym zakresie jakieś
preferencje.
Treści takich zajęć powinny szczególnie odpowiadać dziewczętom, dlatego można
więcej od nich oczekiwać. Przygotowanie i wykonanie przez uczennice krótkiego
układu tanecznego, składającego się z podstawowych kroków i prostych figur
wybranego tańca towarzyskiego lub dyskotekowego, jest jednym z warunków zdobycia
w szóstej klasie odznaki Lady fitness. Uczenie kroków tanecznych mogą urozmaicać
ćwiczenia improwizacji ruchowej, bez przyboru i z przyborem.
W szóstej klasie – w czasie, gdy dziewczęta opracowują układy taneczne – chłopcy

mogą przygotowywać zestaw ćwiczeń wzmacniających różne grupy mięśni.
Opracowanie takiego zestawu jest warunkiem zdobycia odznaki Mister universum. Nie
należy spodziewać się, iż dzieci w tym wieku będą autorami bardzo urozmaiconych
zestawów. Powinniśmy zadbać głownie o to, by pojawiały się w nich ćwiczenia
wzmacniające mięśnie zarówno tułowia, jak nóg i ramion. Nauczyciel nie może na
lekcjach ograniczać się do demonstrowania ćwiczeń i pilnowania, by dzieci je
wykonywały. Musi przy okazji kolejnych ćwiczeń wyjaśniać, jak wpływają one na
mięśnie. Powinien także prowokować dzieci do prezentowania ćwiczeń według swojego
pomysłu. Wreszcie warto, aby podpowiadał, jak niektóre ćwiczenia można wykonywać
w domu, gdy nie ma drabinek, materacy, ławeczek, itp.
W trakcie zajęć z cykli Lady fitness lub Mister universum powinniśmy na zajęciach
szczególnie eksponować ćwiczenia wzmacniające mięśnie posturalne oraz uczyć dzieci,
jak zachowywać prawidłową postawę w różnych sytuacjach dnia codziennego: w czasie
stania, chodzenie, siedzenia, leżenia i dźwigania różnych przedmiotów. Dla
wzmacniania mięśni posturalnych należy stosować ćwiczenia możliwe do wykonania
nie tylko na sali sportowej, ale także w domu, w parku i w lesie. Warto poprosić
wszystkich nauczycieli, aby w czasie swoich lekcji przypominali uczniom o
konieczności zachowania prawidłowej sylwetki w szkolnej ławce. Wsparciem dla ich
działań będą informacje ze stron 34-35 podręcznika „Życie zdrowe i sportowe. Dzieci
mogą sięgnąć do nich w domu lub na lekcjach przyrody, gdyż tematyka ta łączy
wychowanie fizyczne z przyrodą i edukacją prozdrowotną. W trakcie zajęć można
również wykorzystać odpowiednie plansze z pakietu „Moja sprawność i zdrowie”.
Można także wrócić do układów ćwiczeń ogólnorozwojowych, przygotowywanych
przez dziewczęta i chłopców w czwartej klasie. W piątej i szóstej klasie dzieci powinny
wzbogacać swoje wcześniejsze propozycje, pamiętając o ćwiczeniach wzmacniających
różne grupy mięśni oraz o ćwiczeniach rozciągających. Dziewczęta mogą także wplatać
w swoje układy proste kroki taneczne. Układy ćwiczeń przygotowane przez dzieci warto
wykorzystywać jako fragmenty rozgrzewek, nie tylko przy okazji realizacji cykli Lady
fitness i Mister universum.
Jednym z elementów zdrowego stylu życia jest radzenie sobie ze stresem. Dzieci
powinny dowiedzieć się, że z nadmiernym napięciem psychicznym można walczyć w
różny sposób. Byłoby dobrze, gdyby same na zajęciach poczuły, iż aktywność ruchowa
jest także skutecznym środkiem walki ze stresem. Możemy – na przykład – nauczyć
dzieci krótkiego układu ćwiczeń, które – wykonywane w wolnym tempie, połączone z
odpowiednim oddychaniem – uspokajają organizm. Proponowany przez nas zestaw
ćwiczeń jogi nosi nazwę Powitanie słońca. Ćwiczeniom może towarzyszyć spokojna
muzyka pozbawiona wyraźnego rytmu.
Nie od razu dzieci będą płynnie wykonywały układ. Aby Powitanie słońca zaczęło
oddziaływać na organizm w pożądany sposób, trzeba poświęcić trochę czasu na dobre
opanowanie go. Możemy zacząć uczyć go na początku cyklu, choćby jako przykład
łączenia ćwiczeń. Dopiero, kiedy większość dzieci będzie wykonywała go płynnie,
zachowując odpowiedni rytm oddechu, możemy włączyć Powitanie słońca do grupy
ćwiczeń regulujących napięcie psychiczne. W trakcie uczenia można wykorzystać jedną
z plansz wchodzących w skład pakietu „Moja sprawność i zdrowie”. Dzieci mogą także
ćwiczyć ten układ samodzielnie, w domu, korzystając z rysunków na stronach 68 i 69
podręczników dla klas piątych i szóstych.
Trzeba, by i wychowawca klasy włączył się w realizację treści dotyczących walki z
nadmiernym stresem. Na swoich lekcjach może wykorzystać tekst ze strony 67 książki
dla piątej i szóstej klasy. Może także pomóc dzieciom wykonać zadanie z tej samej
strony. Dzięki temu poznają one nowe sposoby radzenia sobie ze stresem, a nauczyciel
może dowiedzieć się, co wywołuje największe napięcia psychiczne u jego uczniów.
Jednym z głównych celów zajęć z wychowania fizycznego w szkole jest wywołanie
gotowości dzieci do systematyczniej aktywności ruchowej. Dlatego pierwszy punkt

regulaminu sprawności dla szóstej klasy („systematycznie uczestniczy w wybranej przez
siebie formie aktywności ruchowej”) można potraktować jako ukoronowanie nie tylko
cyklu, ale całego wychowania fizycznego na drugim etapie edukacji. Dobrze jest, jeśli
szkoła stwarza dzieciom szansę na dodatkową, systematyczną, pozalekcyjną aktywność
ruchową. Możliwość taką otwierają wprowadzana czwarta i zapowiedziana piąta
godzina wychowania fizycznego. By jednak były wartościowe – nie powinny
przypominać lekcji. Organizacją i treścią muszą wyraźnie zbliżyć się do wzorów
aktywności zdrowotno-rekreacyjnej, bądź sportowej. W ten sposób nawet w szkole
dziecko będzie mogło potwierdzić, że spełnia ten tak ważny punkt regulaminu
sprawności Lady fitness i Mister universum.
Maratończyk i Mistrz maratonu

Plan pracy
Przykładowe tematy
lekcji

Osiągnięcia ucznia

 Wpływ wysiłku na 
pracę serca i płuc
 „Szkolny maraton” 
 Prawo treningu



 „Szkolny maraton”
 Pomiar tętna
 Ocena
intensywności
wysiłku na
podstawie tętna
 Norma aktywności
ruchowej dla dzieci
 Ocena
wytrzymałości







Klasa IV
przebiegł „szkolny
maraton”
wie, dlaczego w czasie
wysiłku serce mocniej
pracuje i oddycha się
szybciej
pamięta i rozumie
Prawo treningu
wziął udział w próbie
„12 minut”

Uwagi na temat realizacji
 treści cyklu mieszczą się także
w podstawie programowej
edukacji prozdrowotnej
 realizacja wybranych treści
tego cyklu w porozumieniu z
nauczycielem przyrody
 w domu uczeń powinien
zapoznać się z tekstem na
stronach 20-21 i wykonać
zadanie ze strony 22 oraz
zapoznać się z tekstem i
wykonać zadania ze str. 17 i
18 podręcznika

Klasa V
 na zakończenie kolejnych
przebiegł „szkolny
odcinków „szkolnego
maraton”
maratonu” pomiar tętna i
umie ocenić
porównanie wyniku z danymi
intensywność wysiłku
w tabeli na stronie 58
fizycznego na podstawie
podręcznika
tętna
umie określić dla siebie  w domu uczeń powinien
zapoznać się z tekstem ze str.
normę aktywności
56-58
ruchowej
 na lekcjach uczeń wykonuje
wziął udział w próbie
zadania ze stron 57, a w domu
„12 minut”
ze strony 58
 uczeń powinien samodzielnie
określić swoją normę
aktywności ruchowej oraz
ocenić możliwość jej realizacji

Klasa VI
 „Szkolny maraton”  przebiegł „szkolny
 realizacja „szkolnego
 Pomiar tętna
maraton”
maratonu”, tak jak w piątej
 Ocena
 zaplanował i zrealizował
klasie
intensywności
indywidualny plan
 uczeń powinien samodzielnie

wysiłku na
podstawie tętna
 Planowanie
treningu
wytrzymałości
 Ocena
wytrzymałości

treningu wytrzymałości
 wziął udział w próbie
„12 minut”

zaplanować własny trening
wytrzymałości oraz ocenić
jego realizację

Przedmiot i kryteria oceny
Klasa IV
3 wziął udział w próbie „12 minut”
wziął udział w „szkolnym maratonie” oraz wie, dlaczego w czasie wysiłku
4
serce mocniej pracuje i oddycha się szybciej (str. 22)
5 zdobył odznakę Maratończyka i zapamiętał Prawo treningu (str. 17 i 18)
6 zdobył odznakę Maratończyka, uzupełniając jej regulamin o dodatkowy punkt
Klasa V
3 wziął udział w próbie „12 minut”
wziął udział w „szkolnym maratonie” oraz umie określić intensywność wysiłku
4
na podstawie swojego tętna (str. 58)
5 zdobył odznakę Mistrza maratonu
zdobył odznakę Mistrza maratonu, uzupełniając jej regulamin o dodatkowy
6
punkt
Klasa VI
3 wziął udział w próbie „12 minut”
4 wziął udział w „szkolnym maratonie”
5 zdobył sprawność Mistrza maratonu
zdobył odznakę Mistrza maratonu, uzupełniając jej regulamin o dodatkowy
6
punkt

Uwagi o planowaniu i realizacji zajęć
Jednym z celów fizycznego kształcenia jest rozwijanie sprawności powiązanej ze
zdrowiem (kondycji zdrowotnej). Dlatego – zgodnie z programem „Moja sprawność i
zdrowie” – w podręcznikach „Życie zdrowe i sportowe” umieszczono cykle
Maratończyka i Mistrza maratonu. Są one kontynuacją sprawności Antylopy –
wytrwałej biegaczki z pierwszego etapu edukacji i są przeznaczone dla uczniów klas 46. Zdobywanie ich powinno przyczynić się do rozwoju wytrzymałości – podstawowej
zdrowotno-sprawnościowej właściwości człowieka.
Realizacja tych cykli zajęć powinna mieć miejsce wczesną jesienią lub wiosną, czyli
w czasie, w którym warunki atmosferyczne szczególnie sprzyjają aktywności na
świeżym powietrzu. W tym okresie, nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu, fragment
zajęć ruchowych powinniśmy przeznaczyć na „maraton”. Jest on podzielony na odcinki
dziesięciominutowe i trwa przez wiele zajęć ruchowych. Zadaniem ucznia jest bieg w
czasie łącznym około dwóch godzin. Ostateczną długość „maratonu” nauczyciel ustala z
dziećmi. Większość z nich powinna mieć do pokonania taki sam dystans (mierzony
czasem biegu). Jeśli ocenimy, że któryś uczeń będzie miał duże trudności z jego
pokonaniem, to możemy dla niego ustalić dystans krótszy. Jeśli zaś w klasie są dzieci,
które szczególnie lubią ten rodzaj wysiłku, to możemy im zaproponować dłuższy
„maraton”. Każde dziecko wpisuje czas trwania swego „maratonu” do „Karty
maratończyka” w swoim podręczniku (klasa IV str. 12, klasa V str. 8, klasa VI str. 21).
Ustalając długość (czas trwania) „szkolnego maratonu” należy uwzględnić nie tylko

możliwości dzieci, ale także niektóre względy organizacyjne. Nie można dopuścić do
sytuacji, w której zabraknie lekcji na dokończenie „maratonu”. Jeśli mamy obawy, czy
każde dziecko będzie miało realną szansę na ukończenie swojego „maratonu”, to
ustalmy z nimi krótszy czas (na przykład, dziewięć, a nie dwanaście odcinków
dziesięciominutowych) po to, by jak najwięcej dzieci odczuło, że udział w „maratonie”
zakończył się ich sukcesem. To sprawi, że ich zaangażowanie w zdobywanie
sprawności Maratończyka w kolejnym roku nie osłabnie.
Po każdych zajęciach, na których uczeń przebiegł kolejną część „maratonu”, koloruje
on kolejną kratkę (w IV klasie, str. 12) lub zaznacza na osi liczbowej (w V klasie, str. 8
i VI klasie, str. 21).
Zaznaczanie przebytego dystansu pozwala dzieciom obserwować, jak zbliżają się do
końca „maratonu” i zdobycia odznaki. Ma to duże walory motywacyjne, a ponieważ
zdobywaniu tej sprawności towarzyszy spory wysiłek, warto ten moment
wykorzystywać, by uczniowie czuli się usatysfakcjonowaniu po każdym przebiegniętym
fragmencie „maratonu”.
Na pierwszych zajęciach dzieci powinny przebiec tylko jeden odcinek. Na każdych
następnych mogą biec więcej, a po kilku zajęciach nawet 30 minut. Zachęcając uczniów
do dłuższego biegu przestrzegajmy zasady, iż to oni ostatecznie podejmują decyzję, jak
długo na zajęciach będą biegli.
Przygotowując dzieci do zdobywania odznaki Maratończyka i Mistrza maratonu,
trzeba wyraźnie podkreślić, iż – aby móc pokolorować kolejny odcinek – trzeba biec 10
(20, 30) minut bez zatrzymywania się, czy choćby bez zamiany biegu w chód.
Oczywiście, jeśli któremuś dziecku zdarzy się przystanąć, to początkowo należy
przypomnieć mu o podstawowej zasadzie (w trakcie „maratonu” należy biec) i zachęcić
go do kontynuowania ćwiczenia. Kiedy jednak dziecko w czasie trwania ”maratonu”
kilkakrotnie maszeruje lub zatrzymuje się, to w takim wypadku nie powinno w swojej
„Karcie maratończyka” potwierdzać pokonania kolejnego odcinka.
Bardzo ważną zasadą „szkolnego maratonu” jest dostosowanie tempa biegu do
indywidualnych możliwości uczniów, co oznacza, że wszyscy nie musza biec z taką
samą prędkością. Gdy uczniowie zrozumieją tę zasadę, to w trakcie biegu w naturalny
sposób będą tworzyli mniejsze grupki, poruszające się w odpowiadającym im tempie.
Jednak początkowo szybkość biegu powinna zależeć od nauczyciela. Dlatego na
pierwszych zajęciach, w trakcie których dzieci rozpoczynają „maraton”, warto biec
razem z nimi i dyktować takie tempo, by wszystkie dzieci mogły nadążyć. Pewnie po
chwili niektóre dzieci uznają, iż jest to tempo za wolne i będą chciały pobiec szybciej.
Nie należy im tego zabraniać, przypominając jednak podstawową zasadę (ciągły bieg
bez zatrzymywania się).
Ale nauczyciel powinien wciąż biec w stałym, wolnym tempie, by dzieci słabiej
biegające także wiedziały, że postępują prawidłowo i po zajęciach ruchowych mogły
zaznaczyć pokonanie pierwszego odcinka „maratonu”. Nauczyciel może zrezygnować z
biegania razem z uczniami dopiero, gdy stanie się dla nich jasne, że każdy dostosowuje
tempo do swoich możliwości. Czasami potrzeba na to kilku odcinków „maratonu”.
Na zakończenie niektórych zajęć warto także wyróżnić te dzieci, które w „maratonie”
biorą udział ze szczególnym zaangażowaniem, czyli te, które biegają z dużą prędkością.
Takim dzieciom można – na przykład – pozwalać kolorować za każdy przebiegnięty
odcinek dwie kratki zamiast jednej. Jednak nie można doprowadzać do przerodzenia się
dziecięcego „maratonu” w wyścig.
„Szkolny maraton” powinien przypominać dostosowany do indywidualnych potrzeb
każdego dziecka „bieg po zdrowie”, a nie wyścig sportowy. Dzieci, które nie mają
szansy na zwycięstwo w wyścigu, muszą także mieć satysfakcję z udziału w „szkolnym
maratonie”. Muszą czuć, że – biegnąc na miarę swoich sił – postępują słusznie, że
nauczyciel jest z ich postawy zadowolony, i że na koniec także one będą mogły
przykleić sobie odznakę.

Bardzo ważny jest wybór miejsca, w którym uczniowie będą biegać. Może to być
szkolne boisko, fragment parku, łąki lub polana w lesie. Miejsce musi gwarantować
dzieciom pełne bezpieczeństwo, a nauczycielowi możliwość obserwowania biegu przez
cały czas.
Należy jednoznacznie określić trasę biegu – na przykład, „poruszamy się wokół
boiska do piłki ręcznej” lub „biegniemy ścieżką i zawracamy wokół (wskazanego)
drzewa”. Wytyczając trasę „maratonu” należy pamiętać, że płaska będzie łatwiejsza, a
pagórkowata, z podbiegami – trudniejsza. Jeśli warunki bezpieczeństwa na to
pozwalają, możemy także zróżnicować trasę – na przykład, sprawniejszym uczniom
wyznaczając trudniejszą. Podniesie to efektywność zajęci, gdyż wysiłek zbyt mały w
stosunku do indywidualnych możliwości dziecka nie przyczynia się do rozwoju jego
wytrzymałości. Jednak, gdy jakiś uczeń uzna „wyróżnienie” go trudniejszą trasą za
krzywdzące, to należy z takiego pomysłu zrezygnować, gdyż zdobywanie tej odznaki –
tak, jak i innych – wszystkim dzieciom powinno kojarzyć się z satysfakcją, a nie z karą.
Aby lekcje poświęcone na zdobywanie sprawności Maratończyka nie były zbyt
monotonne, należy zmieniać trasę biegu. Zdarza się, że dzieci szczególnie polubią jedną
z poznanych tras biegowych. W takim wypadku, uwzględniając preferencje dzieci,
należy częściej wykorzystywać tę właśnie trasę.
„Szkolny maraton” jest najważniejszą częścią lekcji przeznaczonych na realizację
tego cyklu, ale zazwyczaj nie zajmuje całych zajęć. Ponieważ dla wielu uczniów udział
w biegu wytrzymałościowym będzie dużym wysiłkiem, dlatego w pozostałej część
lekcji warto umieścić lżejsze lub szczególnie lubiane przez dzieci formy aktywności.
Mogą to być – wybierane wspólnie przez wszystkich – ulubione zabawy lub gry. Mogą
to też być ćwiczenia, zabawy lub gry podejmowane przez uczniów indywidualnie, bądź
w małych grupkach, po uzyskaniu zgody nauczyciela. Zwłaszcza ten drugi sposób
rozwiązuje problem organizacyjny, pojawiający się, gdy część dzieci już rezygnuje z
biegania, podczas kiedy inni biegną kolejne odcinki „maratonu”.
Zdobywanie sprawność Maratończyka i Mistrza maratonu – oprócz wspierania
rozwoju wytrzymałości – powinno także przyczynić się do wzbogacenia wiedzy
uczniów na temat wpływu wysiłku fizycznego na organizm człowieka.
W klasie czwartej dzieci powinny dowiedzieć się, dlaczego w czasie wysiłku serce i
płuca mocniej pracują, a „szkolny maraton” stwarza dzieciom dobrą okazję by
zrozumiały, dlaczego tak się dzieje. Pokonując kolejne odcinki, na własnej skórze
odczują, że podczas biegu ich serce i płuca intensywniej pracują. Na jednej z
pierwszych lekcji przeznaczonych na „szkolny maraton”, jeszcze przed rozpoczęciem
biegu, należy zwrócić uwagę dzieci na ten fakt. Trzeba też przypomnieć o tym w czasie
trwania biegu. Gdy wszyscy ukończą bieg, należy poprosić dzieci o wytłumaczenie tego
zjawiska, zadając im (jeśli trzeba) różne pytania – na przykład: „dlaczego człowiek
oddycha?”, „czy mięśnie także potrzebują tlenu do pracy?”.
Pod koniec lekcji należy powrócić do tego tematu; poprosić, aby dzieci jeszcze raz tę
sprawę przemyślały i w domu wykonały ćwiczenie ze strony 22 podręcznika „Życie
zdrowe i sportowe”. Wyjaśnienia nauczyciela, w połączeniu z samodzielnym
wykonaniem ćwiczenia, powinny pomóc dzieciom zrozumieć, jak wysiłek wpływa na
funkcję układów krwionośnego i oddechowego. Na następnej lekcji, przed i po
kolejnym odcinku „maratonu”, warto wrócić do tego tematu i sprawdzić, czy dzieci
rozumieją, dlaczego w czasie wysiłku serce i płuca mocniej pracują. Nie ma przy tym
potrzeby sprawdzania, czy dzieci wykonały w domu ćwiczenie. O tym przekonamy się,
gdy uczniowie będą chcieli uzyskać zgodę na wklejenie w swoich książkach odznaki
Maratończyka. Wtedy będzie dobra okazja, aby sprawdzić, czy każde dziecko spełniło
wszystkie wymagania zapisane w regulaminie tej sprawności.
Także w czwartej klasie, przy okazji „szkolnego maratonu”, uczniowie powinni
poznać Prawo treningu, czyli zrozumieć, na jakiej zasadzie można rozwijać swoją
sprawność. Dzięki systematycznemu udziałowi w „szkolnym maratonie”, pokonywanie

kolejnych odcinków będzie wymagało od dziecka coraz mniejszego wysiłku, a
większość dzieci wydłuży przebiegane jednorazowo odcinki. Pierwszym krokiem
przybliżającym dzieciom Prawo treningu powinno być uświadomienie im tego właśnie
faktu – na przykład, przypominanie, ile minut biegały i jak bardzo były zmęczone na
początkowych lekcjach, a jak jest obecnie.
Pod koniec tego cyklu warto także przeprowadzić krótkie ćwiczenie dramowe po to,
by dzieci zapamiętały sekwencję pojęć wyjaśniających Prawo treningu: wysiłek –
zmęczenie – odpoczynek - rozwój. Zajmie to około 15 minut lekcji, najlepiej po
zakończeniu kolejnego odcinka „maratonu”. Klasę należy podzielić na cztery grupy, a
każdej z nich polecić przygotowania scenki ilustrującej jedno z pojęć: wysiłek,
zmęczenie, wypoczynek i rozwój. Tytuł scenki każda grupa poznaje w tajemnicy przed
innymi dziećmi. Przez kilka minut wszystkie grupy ustalają sposób zilustrowania
swojego hasła. Warto wprowadzić warunek, by w przedstawieniu brały udział wszyscy
członkowie grupy.
Musimy pamiętać, że – ze względu na abstrakcyjność pojęcia „rozwoju” – dzieciom
najtrudniej jest przygotować scenkę pod tym właśnie tytułem. Jeśli nie będą mogły
poradzić sobie z tym zadaniem samodzielnie, można je wesprzeć. Z własnych
doświadczeń wiemy, że dla ilustracji pojęcia „rozwoju” dzieci najczęściej przedstawiają
rozwijającą się roślinę lub ukazują kolejne etapy rozwoju człowieka (na przykład,
nieporadne raczkowanie - niepewne chodzenie - bieganie), bądź demonstrują postęp
cywilizacyjny (na przykład, stary samochód - samochód współczesny - auto
wyścigowe). Pomagając dzieciom w przygotowaniu swojej scenki, nie wyręczajmy ich.
Gdy wszyscy są gotowi, każda grupa prezentuje swoją scenkę. Kolejność prezentacji
powinna różnić się od kolejności pojęć w Prawie treningu. Oglądający, czyli dzieci z
pozostałych trzech grup, próbują odgadnąć tytuł scenki. Po prezentacji dokonanej przez
wszystkie grupy i odgadnięciu prawidłowych tytułów, dzieci układają prezentowane
scenki w kolejności, która – ich zdaniem – jest najbardziej uzasadniona. Mogą to robić
w grupach lub indywidualnie. Gdy ustalimy z dziećmi odpowiednią kolejność, każda
grupa jeszcze raz przedstawia swoją scenkę, tym razem zachowując już odpowiednią
dla Prawa treningu kolejność. Na zakończenie powinniśmy uzasadnić Prawo treningu –
na przykład, odwołując się do doświadczeń dzieci związanych z udziałem w „szkolnym
maratonie” lub wykorzystując przykład systematycznie trenującego sportowca. Warto w
tym momencie skorzystać z planszy „Trening i wypoczynek” lub pokazać odpowiednią
stronę (nr 17) w książce „Życie zdrowe i sportowe” oraz polecić dzieciom, by w domu
wykonały ćwiczenie z tej strony.
Także lekcje sztuki mogą być okazją do dokładniejszego poznania Prawa treningu.
Nauczyciel sztuki, z naszej inspiracji, może polecić dzieciom zilustrowanie jednego z
pojęć tworzących to prawo: wysiłku, zmęczenia, odpoczynku lub rozwoju. Z
przygotowanych prac dzieci powinny spróbować ułożyć różne wersje Prawa treningu, a
kompozycje najlepiej obrazujące to prawo mogą trafić na tablicę z pracami
plastycznymi dzieci.
Kolejna porcja wiadomości i umiejętności, które uczniowie powinni zdobyć przy
okazji „szkolnego maratonu”, dotyczy pomiaru tętna oraz oceny intensywności wysiłku
fizycznego na podstawie tętna. W klasie piątej pomoże w tym podrozdział „Trening i
wypoczynek” (strony 54-58 podręcznika „Życie zdrowe i sportowe”). Można polecić
dzieciom przeczytanie informacji o pomiarze tętna na stronie 56. Można też na lekcji,
po zakończeniu kolejnego odcinka „szkolnego maratonu”, przypomnieć o tym, że
wysiłek fizyczny wywołuje intensyfikację pracy serca i płuc (układów krwionośnego i
oddechowego), a następnie – bezpośrednio po wysiłku – spróbować znaleźć na ciele
punkty, w których tętno jest wyczuwalne. W miarę uspokajania funkcji układu
krwionośnego dzieciom coraz trudniej będzie wskazać miejsca, w których czują, jak
pulsuje krew. Będzie to dobry moment, by uzasadnić konieczność mierzenia tętna na
przedramieniu lub na szyi.

Dla sprawdzenia, czy dzieci potrafią rzetelnie zmierzyć swoje tętno, warto
przeprowadzić próbę Martineta (str. 56-57). Z doświadczenia wiemy, że pierwsze
pomiary wykonane przez dzieci są obarczone bardzo dużym błędem. Dlatego dobrze
jest początkowo nie wpisywać wyników do podręczników, a – na przykład – zanotować
je w przygotowanych na tę okazję kartach samooceny (na wzór tabeli ze strony 57).
Początkowo łatwiej będzie dzieciom mierzyć tętno koleżanki lub kolegi. Spróbujmy
podzielić grupę na pary. Jedna osoba z pary wykona 30 przysiadów, a druga zmierzy jej
tętno i wpisze wyniki do karty samooceny. Rola nauczyciela polegać będzie na
odmierzaniu przerw pomiędzy kolejnymi pomiarami tętna, zgodnie z warunkami
opisanymi w tabelce na str. 57 podręcznika Po zakończeniu ćwiczenia nastąpi zmiana
ról w parach. Następnym razem (na przykład, na następnej lekcji), także nie wpisując
jeszcze wyników do podręcznika, można powtórzyć próbę Martineta, ale już z
pomiarem własnego tętna. Także tym razem rola nauczyciela powinna polegać na
odmierzaniu czasu.
Pamiętajmy, że efektem tego fragmentu zajęć powinno być udoskonalenie
umiejętności pomiaru tętna. Dlatego zawsze po zakończeniu prób Martineta, należy z
dziećmi omawiać zapisane przez nie wyniki. Dopiero, gdy uzyskamy pewność, że
większość dzieci dosyć dobrze mierzy swoje tętno, można przeprowadzić ćwiczenia
pomiaru tętna i pozwolić na wpisanie wyników do podręcznika. Wtedy także można
polecić dzieciom wykonanie w domu ćwiczenia ze stron 57-58 (pomiar tętna w czasie
różnych wysiłków fizycznych).
Dobrym akcentem kończącym zdobywanie sprawności Mistrza maratonu w klasie
piątej może być wyznaczenie przez dziecko normy aktywności ruchowej dla siebie. W
podręczniku podaliśmy popularną normę dla osób dorosłych (3x30x130) oraz
określiliśmy potrzeby ludzi młodych na podstawie publikacji Zbigniewa
Cendrowskiego. Pomagając uczniom określać wystarczającą dla nich dawkę ruchu
należy pamiętać, że dzieci potrzebują więcej ruchu niż dorośli – na przykład, Barbara
Woynarowska proponuje dla dzieci normę 5x20x140.
Zdobyte w klasach 4 i 5 umiejętności oraz wiadomości powinien pomóc uczniom
klasy szóstej w zaplanowaniu własnego treningu wytrzymałości. Jeśli uczniowie
zdobywają sprawność Mistrza maratonu jesienią, to warto się z nimi umówić, że każdy
będzie musiał spróbować indywidualnie zrealizować swój plan treningowy wiosną. W
ten sposób, przy okazji zdobywania tej odznaki, ocenimy dzieci dwukrotnie: za
zdobycie sprawności (jesienią) oraz za zrealizowanie własnego planu treningowego
(wiosną). Jeśli ktoś jest przekonany, że nie może na tyle zaufać dzieciom, by oceniać ich
samodzielną, pozalekcyjną aktywność, to niech wiosną część lekcji przeznaczy na
realizację dziecięcych planów treningu wytrzymałości. Musi przy tym pamiętać, że jeśli
jego obawy są uzasadnione (nie może dzieciom ufać), to znaczy, że rodzicom i
nauczycielom tych dzieci wychowywanie się nie udaje.

Piłkarz i Mistrz gier zespołowych
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Osiągnięcia ucznia
Uwagi na temat realizacji
Klasa IV
 umiejętności ruchowe
 umie podawać
Ćwiczenia i zabawy z
uczniów są oceniane w trakcie
piłkę z
wykorzystaniem różnych piłek
zabaw i gier ruchowych
partnerem
Podania piłki ręką – ćwiczenia
 potrafi kozłować  sprawdziany umiejętności
i zabawy
ruchowych prowadzone są
piłkę
Podania piłki nogą –
tylko w wyjątkowych
 umie prowadzić
ćwiczenia i zabawy
sytuacjach – na przykład, gdy
piłkę kijem do
Podania piłki kijem do
dziecko nie może w trakcie
unihokeja
unihokeja – ćwiczenia i
zabaw lub gier wykazać się
 potrafi odbijać
zabawy
posiadanymi umiejętnościami
piłkę siatkową
Kozłowanie – ćwiczenia i
 uczniowie w domu wykonują
lub plażową
zabawy
zadanie ze strony 13
 umie rzucać
Rzut do celu stałego i
podręcznika
piłką do kosza
ruchomego – ćwiczenia i
 zna podstawowe
zabawy
przepisy miniOdbicia oburącz sposobem
gier
górnym – ćwiczenia i zabawy
 potrafi odróżnić
Turniej w mini-koszykówkę
sprzęt do
Turniej w mini-piłkę siatkową
różnych gier
(lub rzucankę siatkarską)
Turniej w mini-piłkę nożną
Turniej w unihokeja
Klasa V
Zabawy i gry ruchowe
 posiada
 umiejętności ruchowe
doskonalące umiejętności
umiejętności i
uczniów są oceniane w trakcie
wykorzystywane w grach
wiadomości
zabaw i gier ruchowych
Odbicia oburącz sposobem
niezbędne do
 sprawdziany umiejętności
górnym i dolnym
udziału w
ruchowych prowadzone są
Zagrywka sposobem dolnym
przynajmniej
tylko w wyjątkowych
Podania piłki różnymi
dwóch grach
sytuacjach – na przykład, gdy
sposobami podczas zabaw
zespołowych
dziecko nie może w trakcie
Kozłowanie podczas zabawa i  rozumie
zabaw lub gier wykazać się
gier
podstawową
posiadanymi umiejętnościami
Rzut do celu różnymi
sygnalizację
 w trakcie lekcji odbywają się
sposobami
sędziego w
klasowe turnieje w mini-grach
Podstawowa sygnalizacja
przynajmniej
 uczniowie pomagają
sędziego
dwóch grach
organizować klasowe turnieje
Turniej w mini-koszykówkę
 w trakcie gier i turniejów
Turniej w mini-piłkę siatkową
podkreślana jest konieczność
(lub rzucankę siatkarską)
przestrzegania zasad czystej
Turniej w mini-piłkę nożną
gry
Turniej w unihokeja
 uczniowie w domu wykonują
zadanie ze stron 5-7
podręcznika
Klasa VI

 posiada
 Zabawy i gry ruchowe wg
umiejętności i
inwencji uczniów,
wiadomości
doskonalące umiejętności
niezbędne do
wykorzystywane w grach
udziału w
 Odbicia oburącz sposobem
przynajmniej
górnym i dolnym
trzech grach
 Odbiór zagrywki i rozegranie
zespołowych
„na trzy”
 Zagrywka sposobem dolnym i  sędziował
fragment co
górnym
najmniej dwóch
 Podania piłki różnymi
gier
sposobami podczas zabaw i
zespołowych
gier wg inwencji uczniów
 Kozłowanie w zabawach i
grach wg inwencji uczniów.
 Rzut do celu różnymi
sposobami
 Sędziowanie fragmentów gry
 Turniej w mini-koszykówkę
 Turniej w mini-piłkę
siatkową (lub rzucankę
siatkarską)
 Turniej w mini-piłkę nożną
 Turniej w unihokeja

 umiejętności ruchowe
uczniów są oceniane w trakcie
zabaw i gier ruchowych,
 sprawdziany umiejętności
ruchowych prowadzone są
tylko w wyjątkowych
sytuacjach – na przykład, gdy
dziecko nie może w trakcie
zabaw lub gier wykazać się
posiadanymi umiejętnościami
 w trakcie lekcji odbywają się
klasowe turnieje w mini-grach
 uczniowie pomagają
organizować klasowe turnieje
 uczniowie sędziują w trakcie
klasowych turniejów
 w trakcie gier i turniejów
podkreślana jest konieczność
przestrzegania zasad czystej
gry

Przedmiot i kryteria oceny
Klasa IV
3 odróżnia sprzęt do różnych gier sportowych
jw. oraz umie wziąć udział w grze w mini-piłkę siatkową (lub rzucankę) lub
4
mini-koszykówkę lub unihokeja
5 zdobył odznakę Piłkarza
6 zdobył odznakę Piłkarza, uzupełniając jej regulamin o dodatkowy punkt
Klasa V
posiada umiejętności i wiadomości pozwalające na udział w jednej grze
3
zespołowej, ale nie angażuje się w nią
posiada umiejętności i wiadomości pozwalające na udział w jednej grze
4
zespołowej
5 zdobył odznakę Mistrza gier zespołowych
zdobył odznakę Mistrza gier zespołowych, uzupełniając jej regulamin o
6
dodatkowy punkt
Klasa VI
posiada umiejętności i wiadomości pozwalające na udział w jednej grze
3 zespołowej oraz rozumie sygnalizację sędziego w przynajmniej jednej grze
zespołowej
posiada umiejętności i wiadomości pozwalające na udział w dwóch grach
4 zespołowych oraz rozumie sygnalizację sędziego w przynajmniej dwóch grach
zespołowych
5 zdobył odznakę Mistrza gier zespołowych
zdobył odznakę Mistrza gier zespołowych, uzupełniając jej regulamin o
6
dodatkowy punkt

Uwagi o planowaniu i realizacji zajęć
Sprawność Piłkarza (dla klasy 4) oraz Mistrza gier zespołowych (dla klas 5 i 6) są
kontynuacją cyklu Kot – zręczny piłkarz z klas młodszych. Regulaminy tych sprawności
zawierają rejestr umiejętności i wiadomości potrzebnych do brania udziału w różnego
rodzaju grach zespołowych.
W naszym programie eksponujemy piłkę siatkową i nożną oraz koszykówkę i
unihokej. Jeśli nauczyciel uważa (na podstawie własnych doświadczeń lub honorując
lokalne tradycje), że warto tę listę rozszerzyć, powinien to zrobić, uzupełniając
regulaminy odznak lub tworząc dodatkowe sprawności. Zawsze musi jednak pamiętać,
że robi to w celu przygotowania dzieci do udziału w grach zespołowych, jako formach
aktywnego wypoczynku. Spróbujmy w dzieciach zaszczepić ideę sformułowaną w
jednym z europejskich dokumentów o powszechnej kulturze fizycznej:
Grać - to dobrze,
Wygrywać – lepiej,
Ale kochać grać - to najlepiej.
Dzieci bez problemu nauczą się trzech krótkich wersów, a nauczyciel będzie mógł je
przypominać zawsze, gdy nastawienie rywalizacyjne zacznie górować nad radością z
gry.
Nie namawiamy wcale, by tłumić u dzieci zaangażowanie i chęci zwycięstwa – gra
ma sens wtedy, gdy obie strony starają się grać tak dobrze, jak tylko potrafią. Próbujemy
jedynie uświadomić, że o rekreacyjnym charakterze gry w (jakąkolwiek) piłkę nie
decyduje zaawansowanie techniczne uczestników, a ich motywy. Jeśli nauczyciel
odniesie wrażenie, że radość z udziału w grze została przesłonięta smutkiem przegranej,
powinien przypomnieć dzieciom powyższy cytat. Z własnych doświadczeń wiemy, że
głośne, wspólne wypowiedzenie przez dzieci tego tekstu na zakończenie gry potrafi
ukoić zranione ambicje i pozwala życzliwiej spojrzeć na innych uczestników meczu.
Dbajmy tylko, aby żadne dziecko nie kończyło gry zawsze w roli przegranego, gdyż
takiemu... nie pomoże żaden wiersz.
W czasie realizacji cyklu uczniowie powinni opanować podstawowe umiejętności
umożliwiające im udział w najbardziej popularnych grach zespołowych. Wielu z nich
będzie w stanie sprawnie brać udział we wszystkich pojawiających się na zajęciach. By
nie zamykać drogi do zdobycia odznaki także mniej sprawnym dzieciom, należy dobrze
ocenić także tych, którzy w elementarnym stopniu opanują dwie (w piątej klasie) lub
trzy (w szóstej klasie) gry. Uczniowie powinni także opanować uproszczone przepisy
obowiązujące w mini-grach i grach. Dodatkowo, w piątej i szóstej klasie, dzieci uczą się
podstawowej sygnalizacji sędziego, charakterystycznej dla każdej gry. Niech też próbują
sędziować mecze z udziałem kolegów.
Rozpoczynając zajęcia z cyklu Piłkarza warto nauczyć dzieci odróżniania piłki i
pozostałego sprzętu wykorzystywanego w różnych grach. Pomocne będzie zadanie
znajdujące się na stronie 13 w książce dla czwartej klasy, które dzieci mogą wykonać w
domu. O kolejności uczenia gier zdecyduje nauczyciel, uwzględniając dostępność
obiektów (warto pamiętać, że gier można uczyć także poza salą sportową) oraz
preferencje uczniów.
Istnieje kilka wariantów realizacji cyklu. Można uczyć kolejno każdej gry, a na
zakończenie zorganizować mini-turniej. Można także łączyć z sobą elementy różnych
gier w jednej lekcji. To drugie rozwiązanie wydaje się nam ciekawsze z uwagi na
większą możliwość urozmaicenia treści. Taka sytuacja wystąpi, gdy zaplanujemy temat:
rzut do celu. Możemy wtedy uczyć rzutu do kosza i bramki, strzału na bramkę nogą i
kijem do unihokeja.
Zróżnicowane uzdolnienia oraz poziom dotychczasowych umiejętności sprawiają, że
niektórzy uczniowie napotkają na większe trudności w nauce nowych i doskonaleniu już

posiadanych umiejętności. Ważne jest, aby podczas lekcji zapewnić im czas na
ćwiczenie tego, co przychodzi im szczególnie trudno.
Zdarza się, że w szkole nie ma wystarczająco dobrych warunków do
przeprowadzenia wszystkich gier. W takiej sytuacji trzeba zdać się na pomysłowość
swoją lub dzieci.
Pokażmy uczniom, jak można zaadoptować gry do warunków, z którymi spotykają
się na swoich przydomowych podwórkach. Pomocny będzie tu sprzęt nietypowy. Jeśli
nie mamy siatki do gry w piłkę siatkową, można zastąpić ją mocnym sznurkiem, z
doczepionymi do niego kolorowymi wstążeczkami. Taką zastępczą siatkę wieszamy –
na przykład – między dwoma drzewami. Na podwórku dzieci często przebijają piłkę
ponad trzepakiem. To też jest jakieś wyjście. Gdy nie mamy piłki siatkowej, ćwiczymy
z balonami (od nich zresztą warto zacząć) i z piłkami plażowymi, które z pewnością
dzieci chętnie przynoszą z domu (sposób wypróbowany przez autorów). W podobny
sposób sprzęt nietypowy ratuje nas w sytuacji, gdy nie mamy wystarczającej liczby piłek
do unihokeja. Do gry wystarczy jedna piłka, ale jeśli chcemy, aby dzieci szybciej
nauczyły się panować nad piłką, powinno ich być dużo więcej. Co zatem zrobić?
Można wykonać gazetowe kule lub posługiwać się małymi pudełeczkami (nie toczą się,
ale można je łatwiej prowadzić kijem czy podawać do partnera).
Nie wszystko jednak uda się czymś zastąpić. Czasem trzeba wybrać inne
rozwiązanie. Jeśli brakuje sprzętu, to należy zrezygnować z pracy w formie frontalnej
(wszyscy uczniowie w tym samym czasie wykonują to samo zadanie) i zdecydować się
na pracę w zastępach. Kilka posiadanych piłka jest wówczas wykorzystywane przez
kilkoro dzieci, które ćwiczą umiejętności z zakresu wybranej gry, podczas gdy pozostałe
zastępy wykonują inne zadania. Nauczanie przeciąga się co prawda w czasie, jednak
efekty wcale nie muszą być gorsze.
Nie wszystkie dzieci uczą się czynności ruchowych w jednakowym tempie, ale
wszystkim trzeba stworzyć możliwość czerpania satysfakcji z podejmowanych
działań. Na przykład, ćwicząc zagrywkę można zróżnicować odległości, z której
uczniowie będą ją wykonywać. W trakcie gry w mini-piłkę siatkową warto także
zindywidualizować sposób wprowadzania piłki do gry. Jeśli dziecko nie potrafi
wykonać zagrywki, powinniśmy pozwolić mu przebić piłkę oburącz sposobem
górnym lub po prostu ponad siatkę. Unikniemy tym samym niby-gry w stałym
rytmie: nieudana zagrywka – przejście, nieudana zagrywka – przejście. itd.
Indywidualizować można także sposób wykonywania zagrywki. Dzieci bardziej
uzdolnione ruchowo mogą uczyć się zagrywki sposobem górnym (od dzieci
zdolniejszych wymagamy więcej), a dzieci słabsze fizycznie mogą uczyć się zagrywki
sposobem dolnymi.
W piątej i szóstej klasie doskonalimy umiejętności z cyklu Piłkarz oraz
wprowadzamy nowe, dostosowując ich trudność od możliwości dzieci. W szóstej klasie
więcej czasu przeznaczamy na samodzielne działanie uczniów. Z tego względu lekcje
lub ich fragmenty powinny częściej przebiegać zgodnie z propozycjami uczniów. Może
wcześniejsze propozycje nauczyciela zainspirują uczniów do wymyślania nowych
zabaw, a może pomysły dzieci wzbogacą zasób znanych nauczycielowi gier i zabaw.
Dobrze jest, gdy zabawy i ćwiczenia, które uczniowie poznają na lekcji wychowania
fizycznego, można wykorzystać w zabawach w czasie wolnym od nauki.
Począwszy od klasy piątej stopniowo zapoznajemy uczniów z podstawową
sygnalizacją sędziego. Wstępem niech będzie zapamiętanie przez dzieci sygnałów
przedstawionych w podręczniku (na stronach 6 i 7). Nauczyciel może wytłumaczyć ich
znaczenie, może także polecić, by same postarały się dowiedzieć, co znaczą. Kolejne
gesty sędziego uczniowie powinni poznać na lekcjach od nauczyciela. Nie należy jednak
przesadzać z ich liczbą. Starajmy się nauczyć dzieci takich sygnałów, dzięki którym w
przyszłości, jako kibice, będą lepiej rozumiały decyzje sędziego. Wywieszenie ilustracji
gestów sędziego w widocznym miejscu (na przykład, na ściennej gazetce przy sali

gimnastycznej) ułatwi dzieciom ich zapamiętanie. W tym celu można wykorzystać
rysunki umieszczone w przepisach poszczególnych gier.
Sposób oceny osiągnięć dzieci powinien być dostosowany do przedmiotu oceny.
Ocena umiejętności ruchowych uczniów w drugim etapie edukacji powinna być
dokonywana w trakcie udziału w zabawach lub grach. Ministerialne rozporządzenie w
sprawie zasad oceniania wymaga, aby przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego
brać pod uwagę aktywność dziecka. Jeśli uczeń bierze udział w grze, to należy go za to
oceniać dobrze. Alternatywny sposób oceny – przeprowadzanie sprawdzianów
umiejętności ruchowych – czasami prowadzi do sytuacji wręcz karykaturalnych.
Jeśli dzieci w zabawach lub grach poprawnie wykonują czynności ruchowe, których
się uczyły, to pozwólmy im zaznaczyć odpowiedni punkt regulaminu sprawności w
swoich podręcznikach – na przykład, w czwartej klasie na stronie 13, że „kozłuje
piłkę…”. Jeśli dostrzeżemy dziecko, które – ze względu na nieśmiałość lub mniejszą
zaradność ruchową – na przykład, w zabawie „mistrz kozłowania” nie zademonstrowało
swoich umiejętności, to warto dla niego stworzyć łatwiejszą sytuację, w której będzie
mogło pokazać, że umie kozłować.
Umiejętność sędziowania (rozstrzygania spornych sytuacji) jest niezbędna każdemu,
kto bez sędziego próbuje grać w jakąkolwiek grę. My zaplanowaliśmy, że w szóstej
klasie każdy uczeń „posmakuje” roli sędziego. Jednak już w poprzednich klasach warto
pamiętać o osobie rozstrzygającej sporne kwestie zawsze, gdy na lekcji nie mamy pełnej
kontroli nad przebiegiem gry. Taka potrzeba zachodzi na przykład wtedy, gdy część
dzieci z klasy gra w „żywego kosza”, a pozostali pod kierunkiem nauczyciela ćwiczą
coś innego. Uczniowie, którzy grają w „żywego kosza”, mogą sami wybrać, kto będzie
w takiej sytuacji sędziował, albo ustali to nauczyciel. Ta osoba wcale nie musi być
wyłączona z gry. Jeśli obawiamy się jej subiektywizmu, to możemy wyznaczyć po
jednej osobie z każdej drużyny, które będą uzgadniały swoje decyzje. W takiej sytuacji
gra bez naszej bezpośredniej kontroli może mieć spokojniejszy przebieg.
Jest jeszcze jeden ważny powód, dla którego uczniowie powinni sędziować swoje
gry. Występowanie w tej roli pozwoli im lepiej zrozumieć konieczność
podporządkowywania się decyzjom sędziego, gdyż rozstrzygając sporne kwestie
niejednokrotnie przekonają się do czego prowadzi kwestionowanie ich decyzji przez
koleżanki i kolegów biorących udział w grze. W szóstej klasie warto wykorzystywać
każdą sytuację, by stawiać uczniów w roli sędziego. Początkowo nauczyciel może
sędziować wspólnie z uczniem (dwóch sędziów, tak jak w niektórych grach), a z czasem
powinien oczekiwać od nich coraz większej samodzielności.
Ukoronowaniem cyklu Piłkarz i Mistrz gier zespołowych jest zorganizowanie
klasowego turnieju w mini-grach. Będzie on dla dzieci okazją do zademonstrowania
swoich umiejętności i wiadomości. Będą mogły sprawdzić się roli graczy i sędziów.
Jeśli przewidujemy jakieś czynności organizacyjne związane z przygotowaniem
turnieju, powinniśmy włączyć do działania dzieci. Musimy zadbać, aby drużyny miały
wyrównane umiejętności. Można też zorganizować turniej, w którym będą uczestniczyły
zespoły koedukacyjne.
Przy okazji zdobywania sprawności Piłkarza i Mistrza gier zespołowych dzieci mają
okazję, aby wzbogacić wiadomości na temat polskich osiągnięć w grach zespołowych.
W czwartej klasie dzieci mogą poznać osiągnięcia w grach zespołowych szkolnych
zespołów, w piątej – najlepsze zespoły ze swojego miasta lub regionu, natomiast w
szóstej – sukcesy reprezentacji kraju. Jako zadanie towarzyszące można polecić
wykonanie gazetek klasowych, prezentujących dokonania sportowe w grach
zespołowych uczniów szkoły, klubów z regionu, bądź reprezentacji kraju. Dzieci mogą
też prezentować sylwetki wybitnych przedstawicieli różnych gier zespołowych.
Gry zespołowe są nierozerwalnie związane z rywalizacją, nawet jeśli uczymy ich z
myślą o rekreacji. Rywalizacja niesie ze sobą kilka niebezpieczeństw, którym
nauczyciel powinien przeciwdziałać.

Już wspominaliśmy, że nie będzie dobrze, gdy na lekcjach chęć zwyciężania
przysłoni dzieciom radość z gry. Nie wolno także promować dążenia do zwycięstwa za
wszelką cenę. Przez cały czas trwania cykli Piłkarza i Mistrza gier zespołowych należy
szczególną uwagę zwracać na przestrzeganie zasad czystej gry, zdecydowanie reagując
na przejawy brutalności i nieuczciwości. Warto też zwrócić uwagę dzieci na to, w jaki
sposób należy kibicować, gdyż – być może – nikt z nich w przyszłości nie zostanie
sportowcem wyczynowym, lecz większość – choćby sporadycznie – będzie kibicować.
Jeśli istnieje taka możliwości, można zorganizować wyjście całej klasy na mecz,
wykorzystując taką okazję, by uczyć dzieci zasad kibicowania.
To, czego dzieci nauczyły się w opisywanych cyklach, może być wykorzystywane
przy okazji zdobywania innych sprawności. Rywalizowanie, respektowanie zasad
czystej gry, tradycje sportowe szkoły, regionu i kraju, są treścią regulaminu odznaki
Olimpijczyka i Mistrza olimpijskiego. Z kolei umiejętność organizatorskie, rozwijane
przy okazji klasowych turniejów, mogą zostać spożytkowane w trakcie cyklu
Organizatora rekreacji, zwłaszcza w klasach, w których dzieci najczęściej będą
wybierały gry zespołowe jako swoje ulubione formy aktywności ruchowej. Udział
uczniów w organizacji klasowych turniejów można zresztą uznać za wypełnianie przez
dzieci jednego z punktów regulaminu sprawności Organizatora rekreacji (szósta klasa –
potrafi przygotować i przeprowadzić co najmniej trzy zabawy lub gry ruchowe).
Pływak i Mistrz pływania

Uwagi o planowaniu i realizacji zajęć
Zajęcia na pływalni mają nieoceniony wpływ na dzieci. Intensyfikują rozwój
kondycji zdrowotnej i zwiększają zahartowanie. Przyczyniają się także do rozwoju
umiejętność pływania, która jest bardzo ważna ze względu na bezpieczeństwo w wodzie
i jej pobliżu. Dlatego w każdej szkole, w której jest możliwość organizowania zajęć na
pływalni, warto to czynić.
W programie „Moja sprawność i zdrowie” umiejętność pływania zaliczyliśmy do
wymagań rozszerzonych, gdyż – niestety – wiele dzieci nie będzie miało okazji, by w
szkole nauczyć się pływać. Jednak wiedzę na temat bezpieczeństwa nad wodą
wpisaliśmy do grupy wymagać koniecznych, gdyż każde dziecko jest potencjalnym
uczestnikiem wypoczynku nad wodą. Dlatego w podręcznikach „Życie zdrowe i
sportowe” umieściliśmy sprawności Pływaka i Mistrza pływania, które są kontynuacją
sprawności Żaby – doskonałej pływaczki z młodszych klas.
W szkole, w której dzieci uczestniczą w zorganizowanej nauce pływania, zajęcia na
pływalni są wyraźnie wyodrębnione spośród pozostałych zajęć z wychowania
fizycznego. Mają one swoje specyficzne treści, są realizowane przez cały rok
niezależnie od innych zajęć, często nie przez tego nauczyciela, który prowadzi pozostałe
zajęcia z wychowania fizycznego. W takim przypadku nauczyciel wychowania
fizycznego powinien porozumieć się z nauczycielem pływania po to, by osiągnięcia
dzieci z pływalni znalazły należyte odzwierciedlenie w ocenie z „wuefu”. Może także
umówić się z nim, że osiągnięcia dzieci na pływalni będą prowadziły do zdobycia przez
nie odznak Pływaka i Mistrza pływania.
Umiejętności dzieci są uzależnione między innymi od tego, ile lat w szkole trwa
zorganizowana nauka pływania. Jeśli biorą udział w zajęciach na pływalni tylko jeden
rok, możemy od nich oczekiwać znacznie mniej niż od dzieci, które uczestniczą w
zorganizowanej nauce pływania przez wszystkie lata nauki w szkole. Dlatego
modyfikując wymagania zapisane w podręcznikach „Życie zdrowe i sportowe” w
regulaminach sprawności Pływaka i Mistrza pływania, należy dostosowywać je do
możliwości dzieci.
Częstotliwość oceniania osiągnięć dzieci na pływalni powinniśmy dostosować do
szkolnej tradycji w tym zakresie. Jeśli dotychczas w formułowaniu oceny z wychowania

fizycznego nie uwzględniano osiągnięć dzieci na pływalni – to zmieńmy ten zwyczaj.
Na początek można wystawić najwyższe oceny tym dzieciom, które zdobyły odznaki
Pływaka lub Mistrza pływania.
Jeśli w szkole udaje się doprowadzić do sytuacji, w której dzieci spełniają
wymagania zapisane w regulaminie powszechnej Karty pływackiej, to warto im
umożliwić jej zdobycie. Zresztą uzyskanie karty można potraktować jako ukoronowanie
nauki pływania. Choć straciła ona rangę oficjalnego dokumentu, wiele dzieci przeżyje
dużą satysfakcje, gdy otrzyma ją od nauczyciela. Wykupienie Karty pływackiej nie jest
obligatoryjne, dlatego dzieciom i ich rodzicom należy pozostawić swobodę decyzji w tej
sprawie.
Jeśli w szkole nie jest organizowana nauka pływania, to nauczyciel wychowania
fizycznego powinien na zajęciach uwzględnić tematykę bezpieczeństwa nad wodą.
Najlepiej uczynić to po koniec roku szkolnego, u progu wakacji. Warto wtedy zwrócić
uwagę dzieci na niebezpieczeństwa związane z kąpielą i zabawami w wodzie. W tym
celu można wykorzystać niektóre treści sprawności Pływaka i Mistrza pływania. Uczeń
w czwartej klasie powinien zapamiętać zasady bezpiecznej kąpieli, a w piątej wiedzieć,
iż korzystanie z łódek, żaglówek, desek windsurfingowych, kajaków, itd. możliwe jest
wyłącznie po założeniu kamizelki asekuracyjnej, oraz że większe jednostki (statki
wycieczkowe, jachty, itp.) powinny być wyposażone w pasy ratunkowe. Jeszcze lepiej
byłoby, gdyby dzieci nauczyły się korzystania z kamizelek asekuracyjnych oraz pasów
ratunkowych.
Treści tego rodzaju może także wykorzystać wychowawca klasy oraz nauczyciel
przyrody – na przykład, na lekcjach poświęconych charakterystyce środowiska
wodnego. Najlepiej wprowadzić je pod koniec roku szkolnego, by przed wakacjami
przypomnieć dzieciom o zasadach bezpiecznej zabawy nad wodą.
Olimpijczyk i Mistrz olimpijski
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Uwagi o planowaniu i realizacji zajęć
Celem cykli Olimpijczyka i Mistrza olimpijskiego jest przybliżenie uczniom
humanistycznych wartości sportu oraz symboliki olimpijskiej po to, by w szkole mogli
brać udział w imprezach sportowych z godnością i satysfakcją, a w przyszłości stali się
krytycznymi odbiorcami widowisk sportowych. Cykle przeznaczone dla uczniów
czwartych, piątych i szóstych klas są kontynuacją treści sprawności Lwa – dzielnego
sportowca z pierwszego etapu edukacji.
Realizacja cyklu przebiega dwukierunkowo. Pierwszy, to przygotowanie i
przeprowadzenie zawodów klasowych. Dzięki temu umożliwimy udział w zawodach
wszystkim dzieciom, a nie tylko tym, których sprawność pozwala reprezentować klasę
lub szkołę. A udział w zawodach jest ważnym doświadczeniem, potrzebnym dla
lepszego zrozumienia sportu. Drugi kierunek działań nauczyciela, który przebiega
synchronicznie i splata się z pierwszym, polega na przybliżaniu dzieciom tradycji
sportowych regionu i kraju oraz symboliki olimpijskiej i ducha czystej gry.
Na pierwszych zajęciach cyklu w każdej klasie nauczyciel powinien ustalić z dziećmi
program i regulamin klasowych igrzysk. Sugerujemy, aby w klasie czwartej dzieci
poznały konkurencje wchodzące w skład igrzysk starożytnych. Po odpowiedniej
modyfikacji można wprowadzić je do programu zawodów klasowych, nazywając tak
samo jak w starożytnej Grecji. Na przykład, bieg na krótkim dystansie można nazwać
„biegiem na jeden stadion”, skok w dal z miejsca – „skokiem z ciężarkami”, walkę
kogutów – „zapasami”, rzut piłeczką lub kółkiem ringo – „rzutem dyskiem”, a wyścig
zaprzęgów (trójek dzieci) – „wyścigiem rydwanów”. Oczywiście, należy dzieciom
wyjaśnić, dlaczego i czym różnią się ich konkurencje od starożytnych pierwowzorów.
W kolejnych klasach uczniowie powinni sami ustalać konkurencje, które odbędą się
w trakcie klasowych igrzysk. Jeśli do regulaminu zawodów wprowadzimy zasadę, iż
jeden uczeń może wziąć udział tylko w jednej konkurencji, to unikniemy sytuacji, że
najsprawniejsze dziecko zwycięży we wszystkich dyscyplinach. Dzięki temu więcej
dzieci będzie miało okazję poczuć smak wygranej, a poszczególne konkurencje będą
mogły odbywać się równolegle.
Na lekcjach dzieci powinny przygotowywać się do udziału w wybranej przez siebie
konkurencji. Ćwiczenia i zabawy trzeba tak dobierać, aby uczniowie nauczyli się
swobodnie wykonywać poszczególne czynności ruchowe. Zupełnie naturalne w takich
lekcjach będzie to, że różne dzieci będą co innego ćwiczyć, w zależności od tego, jaką
konkurencję wybrały. Możemy także zachęcić dzieci do przygotowywania się do
zawodów po lekcjach, indywidualnie lub w kilkuosobowych grupach.
Powinniśmy ustalić: kto przygotuje listy startowe, kto dyplomy dla zwycięzców,
wreszcie kto będzie pełnił rolę sędziego w poszczególnych konkurencjach. Warto przed
zawodami nauczyć dzieci dokonywania pomiaru długości skoku i rzutu, a także
posługiwania się stoperem. Pełnienie roli sędziego nie może dziecka eliminować ze
startu w wybranej konkurencji, gdyż przyjmujemy założenie, że każde dziecko może

zdobyć odznakę Olimpijczyka i Mistrza olimpijskiego, a to oznacza, że każde powinno
wziąć udział w zawodach. Dlatego nauczyciel musi starannie przemyśleć organizację
zawodów (na przykład, czy wszystkie konkurencje mogą przebiegać równolegle, ilu
sędziów jest potrzebnych, itd.).
Dzieci wykonują dodatkowe zadania równolegle z przygotowaniem
sprawnościowym do zawodów. Są one podporządkowane jednemu celowi: zrozumieniu
zasad uczciwej rywalizacji oraz wytworzeniu przekonania, że sport może ludzi łączyć, a
nie dzielić. Cykl Olimpijczyka i Mistrza olimpijskiego jest także dobrym momentem,
aby zwrócić uwagę dzieci na normy postępowania, które powinny być przestrzegane
przez kibiców.
Na lekcjach języka polskiego dzieci mogą opracować sportowy kodeks obowiązujący
wszystkich uczestników zawodów. W czwartej klasie, dzięki zadaniu ze strony 8
podręcznika „Życie zdrowe i sportowe”, mogą poznać symbolikę kółek olimpijskich, a
na stronie 9 mogą przedstawić swojego ulubionego sportowego bohatera. W piątej
klasie, na stronie 11 podręcznika mogą wyjaśnić, w jaki sposób należy postępować by
przestrzegać zasad czystej gry oraz przygotować tekst sportowego ślubowania. Lekcje
historii są okazją do poznania tradycji starożytnych igrzysk. Jeśli porozumiemy się z
nauczycielem sztuki, to dzieci na jego lekcjach przygotują medale lub dyplomy dla
zwycięzców klasowych igrzysk.
Uczniowie piątej i szóstej klasy powinni poznać wybitnych sportowców swojego
regionu i kraju. Informacje o sportowcach mogą zdobywać samodzielnie. Mogą także
zaprezentować sylwetki wybranych przez siebie postaci w gazetce ściennej przy sali
sportowej. Nauczyciel powinien czuwać, by przedstawiane osoby były znane nie tylko z
wybitnej sprawności, ale także z dzielności, wytrwałości i uczciwości. Jeśli mamy
możliwość zaproszenia na spotkanie z dziećmi sportowca, który mógłby być wzorem
osobowym dla młodych ludzi, powinniśmy to uczynić. Spotkanie takie może być dużym
przeżyciem i wydarzeniem, które na długo pozostanie w pamięci.
Data zawodów klasowych powinna być ustalona na samym początku cyklu. Mogą
one odbywać się na jednej lub kilku kolejnych lekcjach. Zależy to od ich programu i
liczebności klasy. Dla podkreślenia wagi wydarzenia, na zawody warto zaprosić gości:
rodziców, dyrektora, wychowawcę klasy. Igrzyska powinniśmy rozpocząć od
uroczystego ślubowanie wszystkich uczestników. W trakcie trwania zawodów należy
eksponować wszelkie przejawy respektowania zasad czystej gry: szacunku dla rywala,
poszanowania przepisów i podporządkowywania się decyzjom sędziego. W trakcie
przygotowywania dzieci do zawodów przyzwyczajmy je do podawania ręki rywalom po
zakończeniu konkurencji. Wytłumaczmy, iż gest ten oznacza szacunek dla innych
sportowców oraz brak żalu do konkurentów.
Klasowe igrzyska kończymy podsumowaniem sportowych zmagań i nagrodzeniem
zwycięzców. Dobrze byłoby, aby każdy uczeń biorący udział w klasowych rozgrywkach
otrzymał dyplom potwierdzający jego zaangażowanie w sportowej walce. W takich
momentach eksponujmy nie tylko te dzieci, które wygrały poszczególne konkurencje,
ale także te, które swoim postępowaniem dały dowody sportowej uczciwości.
Uczniowie szóstej klasy mają do wypełnienia „Krzyżówkę olimpijską”. Rozwiązanie
jej wymaga od większości dzieci (i nie tylko) wykorzystania dodatkowych źródeł
wiadomości – na przykład, encyklopedii. Naszym zamiarem jest bowiem zachęcenie
uczniów do samodzielnych poszukiwań, w czasie których nie tylko znajdą rozwiązania
poszczególnych haseł krzyżówki, ale przy okazji natrafią na inne wiadomości, dotąd im
nieznane, wzbogacając swoją wiedzę na temat sportu i olimpizmu. Krzyżówkę dzieci
mogą rozwiązać w domu. Może się także okazać, że z niektórymi hasłami z krzyżówki
zwrócą się do nauczyciela.

W klasie szóstej do cyklu włączyliśmy treści związane z substancjami
psychoaktywnymi. O pomoc w ich realizacji warto poprosić wychowawcę klasy i
nauczyciela przyrody. Na ich lekcjach lub w domu uczniowie powinni wykonać zadania
ze strony 58 podręcznika „Życie zdrowe i sportowe”. Warto pamiętać, że tematyka
szkodliwości alkoholu, nikotyny i narkotyków jest większości dzieci znana. Na skutek
pracy nauczycieli dziecko powinno zaakceptować konieczność odrzucenia środków
psychoaktywnych. Mogą temu sprzyjać publiczne wypowiedzi uczniów na temat
szkodliwości takich substancji. Dlatego, przed wykonaniem zadań ze strony 58, warto w
klasie wywołać rozmowę na ten temat. Można w jej trakcie posłużyć się „Ściągawką dla
ucznia” przygotowaną w ramach programu „Szkoła wolna od narkotyków”.
Wychowawca klasy może także wspólnie z uczniami przygotować gazetkę informującą
o skutkach zażywania narkotyków, picia alkoholu lub palenia papierosów.
Zdobywaniu przez dzieci odznak Olimpijczyka i Mistrza olimpijskiego może
towarzyszyć szereg ogólnoszkolnych imprez, wiążących się tematycznie ze sportem i
olimpizmem. Mogą to być konkursy różnego rodzaju dziecięcej twórczości o tematyce
sportowej: prac plastycznych, wierszy, reportaży lub fotoreportaży ze szkolnych
zawodów, a nawet tekstów ślubowania sportowego. Jeśli zdecydujemy się na takie
konkursy, to do oceny dziecięcych prac warto włączyć innych nauczycieli oraz
przedstawicieli uczniowskiego samorządu.
Organizator rekreacji
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Klasa VI

Uwagi na temat realizacji
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samodzielnie organizują oraz
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ustalonym z nauczycielem
wypełniają „Dziennik zdrowego
stylu życia” (str. 76-83)

Przedmiot i kryteria oceny
Klasa V
dba o sprzęt, z którym ćwiczy oraz przedstawił swój ulubiony sposób
3
aktywnego wypoczynku
4 samodzielnie przeprowadza rozgrzewkę
zdobył odznakę Organizatora rekreacji, zaprojektował i wykonał przybór,
5
który można wykorzystać w zajęciach ruchowych
zdobył odznakę Organizatora rekreacji, uzupełniając jej regulamin o
6
dodatkowy punkt
Klasa VI
3 potrafi przygotować i przeprowadzić jedną zabawę lub grę ruchową
4 potrafi przygotować i przeprowadzić co najmniej trzy zabawy lub gry ruchowe
5 zdobył odznakę Organizatora rekreacji
zdobył odznakę Organizatora rekreacji, uzupełniając jej regulamin o
6
dodatkowy punkt

Uwagi o planowaniu i realizacji zajęć
Jednym z podstawowych celów wychowania fizycznego jest rozwinięcie wiadomości
i umiejętności pozwalających na uczestnictwo w wybranych formach aktywności
zdrowotno-rekreacyjnej. Na lekcjach cyklu Organizator rekreacji dzieci nauczą się
organizować sobie dzień, z zaplanowaniem czasu na aktywność ruchową. Cykle są
przeznaczone dla uczniów piątej i szóstej klasy. W klasie szóstej, za sprawą „Dziennika
zdrowego stylu życia”, można go potraktować jako podsumowanie i sprawdzenie tego,
czego dzieci nauczyły się na zajęciach wychowania fizycznego w szkole podstawowej.
W piątej klasie warto porozumieć się z wychowawcą klasy lub nauczycielem
przyrody, aby uwzględnili w swoich zajęciach tematykę rytmu dobowego
człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem higieny snu: wietrzenia pokoju, nie
jedzenia bezpośrednio przed snem, długości snu. Przy okazji takich zajęć
nauczyciele mogą wykorzystać informacje zapisane na stronach 70-71 podręcznika
oraz zadanie dla dzieci ze strony 71.
Lekcje tworzące cykl Organizatora rekreacji powinny stwarzać dzieciom wiele
okazji do wykazania się samodzielnością w organizowaniu aktywności rekreacyjnej i
uczestniczeniu w niej. Na wstępie cyklu, w piątej klasie należy dzieciom przypomnieć
prawa treningu i aktywnego wypoczynku. Uczniowie mogą uzupełnić podpisy rysunków
ilustrujących pierwsze z praw (na stronie 54 podręcznika „Życie zdrowe i sportowe”).
Na stronie 55 powinni również przedstawić swój ulubiony sposób aktywnego
wypoczynku. W klasie piątej dzieci mają okazję nauczyć się, w jaki sposób należy

rozgrzewać się przed wysiłkiem fizycznym. Możemy rozpocząć od rozgrzewki
przygotowywanej w kilkuosobowych grupach. Każdy uczeń z zespołu wymyśla i
demonstruje 3-4 ćwiczenia, które pozostali powtarzają. Kolejnym krokiem może być
stworzenie dzieciom możliwości zaprezentowania własnych pomysłów na rozgrzewkę.
Można polecić jednemu dziecku przeprowadzenie ćwiczeń z kilkuosobową grupą lub
pozwolić każdemu dziecku wykonywać samodzielnie własny zestaw ćwiczeń. W
zależności od liczebności klasy, wybierzemy najodpowiedniejszy wariant.
Ważne jest także, aby dzieci znały jak najwięcej przyborów do ćwiczeń i umiały je w
różny sposób wykorzystać, przestrzegając zasad bezpieczeństwa. Nie zawsze w
szkolnym magazynie znajduje się bogaty wybór sprzętu sportowego. Dlatego warto
czasem zaproponować dzieciom, aby przyniosły na zajęcia to, z czym chętnie ćwiczą w
domu. Można tym sposobem zorganizować bardzo ciekawe lekcje, których autorami w
większej części będą dzieci. Powinniśmy ustalić z nimi kto, kiedy i co przynosi, aby
każdy uczeń miał okazję do prezentacji przyniesionego przyboru lub drobnego sprzętu.
Możemy także pokazać dzieciom, jak w nietypowy sposób wykorzystać tradycyjne
przybory i przyrządy. Te zajęcia powinny podsunąć im pomysł na własny, oryginalny
przybór do ćwiczeń. Warto, aby uczniowie piątej klasy spróbowali wykonać go w
ramach lekcji techniki (trzeba wcześniej porozumieć się z nauczycielem tego
przedmiotu) lub indywidualnie w domu. Można też ograniczyć się do przygotowania
projektu takiego przyboru na stronie 16 podręcznika „Życie zdrowe i sportowe”.
W ramach zadań dodatkowych, wspomagających realizację cyklu, zaangażujmy
uczniów do wykonania drobnych naprawy sprzętu wykorzystywanego w trakcie zajęć
wychowania fizycznego. Można także z ich pomocą wprowadzić ulepszenia w
magazynie sprzętu sportowego (na przykład, uszyć worki na piłki, wykonać wieszak na
szarfy, itp.).
Na zajęciach cyklu Organizatora rekreacji w klasie szóstej dzieci powinny wykazać
się umiejętnością przeprowadzenia kilku zabaw lub gier ruchowych. Zanim to jednak
zrobią, niech w swoich podręcznikach wpiszą te zabawy lub gry, które mogą
przeprowadzić w okolicach swojego domu. Również takie, w które bawili się ich
rodzice lub dziadkowie, gdy byli dziećmi. Część każdej lekcji powinniśmy przeznaczyć
na prowadzenie przez dzieci wybranych przez nie zabaw lub gier. Mogą to być także
zabawy i gry z dawnych czasów.
Podsumowaniem cyklu w klasie szóstej, a także nauki w szkole podstawowej będzie
wypełnienie „Dziennika zdrowego stylu życia”, na stronach 76-83 podręcznika. Przez
kolejne dni wybranego tygodnia niech uczniowie odnotowują w nim długość swojego
snu, rodzaj i czas trwania podejmowanej aktywności ruchowej, informacje na temat
odżywiania i stresu. Niech dokonują także oceny wpływu podejmowanych tego dnia
działań na swoje zdrowie. Forma dziennika ułatwia dzieciom dokonywanie rzetelnej
samooceny minionego dnia – tego, co faktycznie miało miejsce. Dzieci powinny
wiedzieć, że nie będą ocenione za to, co zaznaczyły w dzienniku, a jedynie za
rozumienie związków ze zdrowiem podejmowanych przez siebie działań. Warto się z
dziećmi umówić, by w wybranym do obserwacji tygodniu przynosiły swoje podręczniki
na każdą lekcję wychowania fizycznego. W ten sposób zmobilizujemy dzieci do
systematycznego wypełniania dziennika.
Po wypełnieniu dziennika nauczyciel powinien razem z dziećmi dokonać analizy
zapisanych informacji i udzielać wskazówek dotyczących przestrzegania zasad
zdrowego stylu życia. Nie należy jednak dążyć do porównywania dzienników
różnych uczniów. Najkorzystniej jest analizować dzienniki z każdym dzieckiem
indywidualnie, a o najważniejszych sprawach porozmawiać ze wszystkimi na
zakończenie. W trakcie analizy „Dzienników zdrowego stylu życia” należy
pamiętać, że to uczeń powinien dokonywać interpretacji zapisów w swoim
podręczniku, aby wykazać się zrozumieniem związków zdrowia z różnymi swoimi
działaniami.

Treści ruchowe w trakcie cyklu Organizatora rekreacji są bardzo dowolne.
Największy wpływ mają na nie dzieci, które same wybierają zabawy lub gry jakie będą
prowadziły na lekcjach. W momentach, w których nauczyciel będzie podejmował
decyzję o treści lekcji, powinien wybierać przede wszystkim formy aktywności
szczególnie przez dzieci lubiane lub takie, które pozwolą niektórym uczniom nadrobić
zaległości w zdobywaniu innych sprawności.
Ratownik
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Uwagi na temat realizacji
powyższe treści mieszczą się
także w podstawie programowej
edukacji prozdrowotnej,
realizacja treści tego cyklu w
porozumieniu z nauczycielem
przyrody
uczniowie korzystają z
podręczników „Życie zdrowe i
sportowe” także na lekcjach
przyrody, wykonują zadanie ze
strony 29 podręcznika,
zapoznają się z tekstem na
stronie 74 i wykonują zadanie na
stronach 74-75, a także
odnotowują postępy w
zdobywaniu odznaki
w trakcie lekcji wychowania
fizycznego uczą się
praktycznego wykorzystywania
wiedzy zdobytej na lekcjach
przyrody

Przedmiot i kryteria oceny
3
4
5
6

zna zasady ochrony przed nadmiernym promieniowaniem słonecznym oraz
wie, jak pomóc osobom, które uległy przegrzaniu, udarowi cieplnemu lub
poparzeniu słonecznemu
jw. oraz potrafi opatrzyć ranę, a także wie w co powinna być wyposażona
apteczka pierwszej pomocy
zdobył odznakę Ratownika
zdobył odznakę Ratownika, uzupełniając jej regulamin o dodatkowy punkt

Uwagi o planowaniu i realizacji zajęć
Sprawności Ratownika jest przeznaczona dla uczniów szóstej klasy, a jej treści
nawiązują do edukacji prozdrowotnej i powinny być realizowane przez nauczyciela
wychowania fizycznego przy współpracy z nauczycielem przyrody. Treści tej
sprawności nie muszą być realizowane w sposób zwarty i mogą zostać wplecione w
pozostałe cykle.

Nasze podstawowe zadanie to pomoc dzieciom w spełnieniu punktu regulaminu
sprawności: „zna sposoby samoasekuracji przy wykonywaniu ćwiczeń poznanych na
zajęciach wychowania fizycznego”. Przyjmujemy, że dzieci powinny poznać zasady
samoochrony w trakcie podejmowania różnych, a nie tylko gimnastycznych form
aktywności ruchowej. Dlatego treści takie powinny się pojawić w kilku momentach
roku szkolnego. Na przykład, treści związane z asekuracją i samoasekuracją niezbędną
przy ćwiczeniach gimnastycznych mogą pojawić się przy okazji zdobywania odznaki
Lady fitness i Mister universum, treści związane z bezpieczeństwem w trakcie zabaw i
wycieczek rowerowych – w cyklu Mistrz roweru, a związane z bezpieczeństwem w
trakcie zabaw i gier z piłką – przy okazji Mistrza gier zespołowych.
Pomysł na wyodrębnienie prezentowanych treści w postaci oddzielnego regulaminu
sprawności wynikał z dwóch powodów. Po pierwsze – jesteśmy przekonani, iż w ten
sposób można nadać nieco większą rangę sprawom bezpieczeństwa w czasie
aktywności ruchowej. Gdyby treści takich specjalnie nie wyróżniać, to
najprawdopodobniej w odbiorze dziecka zeszyły by na drugi plan. Na przykład, na
zajęciach dzieci koncentrowałyby się na doskonaleniu umiejętności wykonania ćwiczeń
gimnastycznych, a informacje i ćwiczenia związane z umiejętnością samoochrony
traktowałyby jako mniej ważne. Wykorzystując motywacyjne walory metodyki
harcerskiej (zdobywanie odznak) można wpleść treści związane z bezpieczeństwem w
pozostałe cykle i sprawić, że przez jakiś czas te kwestie będą najważniejsze w odczuciu
uczniów, gdyż będą bezpośrednio związane ze zdobyciem kolejnej odznaki. Warto taką
możliwość wykorzystać w każdym cyklu, w którym uznamy, że dzieci powinny poznać
coś szczególnego, związanego ze sprawami bezpieczeństwa.
Drugi powód utworzenia takiej sprawności, to chęć uwzględnienia w zajęciach z
wychowania fizycznego informacji związanych z ochroną przed nadmiernym
promieniowaniem i zasadami opatrywania ran. Warto porozumieć się w tej sprawie z
nauczycielem przyrody i wspólnie zaplanować realizację takich treści. Na lekcjach
przyrody, korzystając z informacji na stronie 74 oraz wykonując zadanie ze stron 74-75
podręcznika „Życie zdrowe i sportowe”, dzieci mogą dowiedzieć się, jak chronić się
przed nadmiernym promieniowaniem.
W tabeli przedstawiamy sposoby pomocy człowiekowi, który uległ przegrzaniu,
udarowi cieplnemu i poparzeniu słonecznemu.

Przegrzanie
Jak się objawia?
Co zrobić?
Obfitym poceniem, bólem i zawrotami
Przejść w miejsce ocienione, pić dużo
głowy, mdłościami, osłabieniem,
wody mineralnej.
przyspieszeniem tętna, zimną i lepką skórą.

Udar cieplny
Wzrostem temperatury ciała, suchą i
gorącą skórą bez oznak potu, dreszczami,
„gęsią” skórą, bólem i zawrotami głowy,
przyspieszonym oddechem i
przyspieszonym tętnem, zaburzeniami
równowagi i dezorientacją, a w cięższych
przypadkach nawet utratą przytomności.

Położyć poszkodowanego w chłodnym
miejscu, unieść nogi, stopniowo obniżać
temperaturę ciała, na przykład owijając
chorego w wilgotne i chłodne
prześcieradło, do picia podać wodę
mineralną lub roztwór wodny soli (jedna
łyżeczka na litr wody), w cięższych
przypadkach – na przykład utraty
przytomności – konieczna jest pomoc
lekarza.

Oparzenie słoneczne
Zaczerwienieniem i wzrostem temperatury Przejść w miejsce ocienione, chłodzić
skóry, w cięższych przypadkach
poparzoną skórę na przykład okładami z
pęcherzami (takimi jak przy oparzeniu).
zsiadłego mleka lub wilgotnym delikatnym
ręcznikiem, następnie posmarować skórę
kremem z witaminami A, E lub z aloesem,
nie zakładać opatrunku i nie przekłuwać
pęcherzy, przez kilka dni osłaniać ciało
przed słońcem, w cięższych przypadkach
na przykład pojawienia się pęcherzy
zgłosić się do lekarza.

Na zajęciach z wychowania fizycznego, które odbywają się w słoneczny dzień,
warto odwołać się do posiadanych przez dzieci wiadomości na ten temat.
Podobnie należy zaplanować realizację treści związanych z opatrywaniem ran i
zawartością apteczki pierwszej pomocy. Na lekcjach przyrody dzieci mogą uzyskać
niezbędne wiadomości, a przy okazji zajęć na rowerach zademonstrować, czy potrafią
skorzystać ze swojej wiedzy. Na przykład, niech sprawdzą, czy pokazywana im
apteczka pierwszej pomocy zawiera wszystko, co warto zabrać na klasową wycieczkę
rowerową lub czy potrafią, korzystając z wyposażenia apteczki, opatrzyć ranę.
Jeśli ktoś ma wątpliwości co do poświęcania lekcji wychowania fizycznego takiej
tematyce, niech rozważy: czy nie jest to dla dziecka korzystniejsze niż prowadzenie
kolejnych zajęć na szkolnym korytarzu lub przepełnionej sali sportowej?

Tancerz

Plan pracy
Przykładowe tematy lekcji
 Ćwiczenia i zabawy
kształtujące poczucie
rytmu
 Zasady „prostego
trzymania się”
 Ćwiczenia i zabawy
wzmacniające mięśnie
posturalne
 Improwizacja ruchowa
z przyborem lub bez
przy różnych źródłach
dźwięku
 Nauczanie kroku
podstawowego i
krótkiego układu tańca
narodowego
(wybranego przez
nauczyciela)
 Nauczanie kroku
podstawowego i
krótkiego układu tańca
towarzyskiego lub
dyskotekowego
(wybranego przez
nauczyciela)
 Sposoby radzenia sobie
ze stresem
 Roztańczona lekcja –
doskonalenie
poznanych tańców

Osiągnięcia ucznia
 rozpoznaje znane
mu tańce
 potrafi
improwizować
przy muzyce
 umie ilustrować
ruchem piosenkę
 umie
zaprezentować
podstawowe kroki
i proste układy
nauczanych
tańców
 wie, dlaczego
należy
zachowywać
prawidłową
postawę oraz
pamięta zasady
prostego trzymania
się
 wie, w jaki sposób
unikać sytuacji
powodujących
stres











Uwagi na temat realizacji
treści cyklu mieszczą się także w
podstawie programowej sztuki
realizacja cyklu w porozumieniu
z nauczycielem sztuki i
wychowawcą klasy
uczniowie na lekcjach sztuki
wykonują zadanie ze strony 16
podręcznika oraz uczą się
piosenek i poznają utwory
muzyczne, które następnie
ilustrują ruchem na lekcjach
wychowania fizycznego
na zajęciach z wychowawcą
zapoznają się z informacjami
oraz wykonuje zadanie
dotyczące stresu ze stron 42-43
podręcznika
w domu lub na lekcjach
przyrody uczniowie zapoznają
się z tekstem ze strony 25 i
wykonują zadanie ze strony 31
na lekcjach techniki lub w domu
uczniowie przygotowują
nietypowy instrument muzyczny,
który jest wykorzystywany na
zajęciach z wychowania
fizycznego

Przedmiot i kryteria oceny
3
4
5
6

wie, na czym polega „proste trzymanie się” (str. 25) oraz odróżnia prawidłową
postawę od nieprawidłowej (str. 31)
jw. oraz umie wykonać improwizację ruchową lub odtworzyć nastrój muzyki
lub zilustrować ruchem piosenkę
zdobył odznakę Tancerza oraz wie, jak uniknąć nadmiernego stresu (ćw. str.
42)
zdobył odznakę Tancerza uzupełniając jej regulamin o dodatkowy punkt

Uwagi o planowaniu i realizacji zajęć
Sprawność Tancerza jest przeznaczona dla uczniów czwartej klasy. Głównym
zadanie tego cyklu jest rozwijanie wrażliwości estetycznej, zwłaszcza dzięki łączeniu
ruchu z muzyką. Takie formy aktywności szczególnie odpowiadają specyfice
psychoruchowej dziewcząt, stwarzając szansę na równoważenie bardziej chłopięcych
treści zajęć z wychowania fizycznego.

Pełna realizacja tego cyklu jest możliwa pod warunkiem nawiązania współpracy z
nauczycielem sztuki. Niektóre tematy nauczyciel wychowania fizycznego może
przeprowadzić samodzielnie, ale są i takie, w których pomoc nauczyciela sztuki będzie
konieczna. Piosenki, których dzieci uczą się na zajęciach sztuki, mogą być przez nie
ilustrować ruchem na lekcjach wychowania fizycznego. Znane im z lekcji sztuki utwory
muzyczne mogą być tłem improwizacji ruchowych, a poznane przez nie instrumenty
muzyczne typowe lub nietypowe (pokrywka, puszka wypełniona grochem), mogą być
wykorzystane na lekcjach wychowania fizycznego w trakcie ćwiczeń rytmicznych i
improwizacji ruchowej. Lekcje sztuki są też dla dzieci dobrą okazją poznania różnych
tańców (mogą także wykonać zadanie ze strony 16 podręcznika „Życie zdrowe i
sportowe”), a zwłaszcza tych, które pojawią się później na zajęciach z wychowania
fizycznego. Zresztą korzyści ze współpracy nauczycieli wychowania fizycznego i sztuki
są obustronne. Interpretacja ruchowa utworów instrumentalnych może ułatwić dzieciom
ich odbiór, a utwór trwalej zapisuje się w pamięci.
Dobierając podkład muzyczny do ćwiczeń nie ograniczajmy się do jednego rodzaju
muzyki. Pozwoli to dzieciom odkryć bogactwo przeżyć i możliwości interpretowania
muzyki. Inne bowiem skojarzenia, inne ruchy wywoła muzyka klasyczna, ludowa i
dyskotekowa. Trzeba dać uczniom szansę zbierania wielu różnych doświadczeń, które
mogą przyczynić się do rozwijania ich wrażliwość estetycznej.
W klasie czwartej przewidzieliśmy poznanie przez uczniów co najmniej jednego
tańca narodowego i co najmniej jednego towarzyskiego lub dyskotekowego. Nauczyciel
powinien zdecydować, które tańce wybierze, ale jeśli dzieci mają w tym względzie
jakieś preferencje – powinien postarać się je uwzględnić. Autorem układu tańca
składającego się z kroków podstawowych i prostych figur może być nauczyciel. Ale
twórcami mogą tez być uczniowie, jeśli poradzą sobie z tym zadaniem. Nauczyciel
znający możliwości swoich wychowanków z pewnością nie będzie miał kłopotów z
podjęciem odpowiedniej decyzji.
Przy nauczaniu tańców naturalnym wydaje się prowadzenie zajęć koedukacyjnych, w
których rolę partnera pełni chłopiec, a partnerką jest dziewczynka. Będzie to dobra
okazja do uczenia dzieci zasad zachowania się w czasie tańca – na przykład,
zaproszenie partnerki do tańca i przyjmowania zaproszenia, odprowadzenie partnerki po
tańcu i dziękowanie za wspólny taniec.
Z uwagi na elegancję, jakiej wymaga się od tańczących, w treściach cyklu
umieściliśmy informacje związane z prostym trzymaniem się (z postawą ciała).
Zachęcamy także nauczyciela, by w trakcie zajęć związanych ze sprawnością Tancerza
szczególnie eksponował ćwiczenia wzmacniające mięśnie posturalne. Warto dzieciom
demonstrować zwłaszcza takie ćwiczenia, które mogłyby wykonywać w domu.
Uczniowie powinni sięgnąć do tekstu na stronie 25 swoich podręczników oraz wykonać
zadania ze strony 31. Mogą to zrobić samodzielnie w domu lub na lekcjach przyrody,
gdyż treści dotyczące postawy ciała mieszczą się także w podstawie programowej
przyrody i edukacji prozdrowotnej. To drugie rozwiązanie, które wydaje nam się
korzystniejsze, wymaga wcześniejszego porozumienia nauczyciel wychowania
fizycznego ze specjalistą przyrody, który czasami w swoich zajęciach może także
wykorzystać podręczniki „Życie zdrowe i sportowe”.
Ukoronowaniem lekcji cyklu Tancerza będzie zorganizowanie „roztańczonej lekcji”,
w czasie której stworzymy uczniom możliwość doskonalenia wszystkich dotychczas
poznanych tańców. Dzieci powinny móc także zaprezentować to, czego nauczyły się
poza szkołą. Najlepszym okresem dla takich zajęć jest karnawał. Można też (nawet na
lekcji) zorganizować turniej tańca. Dobrze byłoby, gdyby taka lekcja odbyła się w innej
niż zazwyczaj scenerii. Salę można udekorować ozdobami wykonywanymi na zajęciach
sztuki. Można także zachęcić dzieci, by ubrały się inaczej niż na zajęcia z wychowania

fizycznego.
Dodatkowym zadaniem, wspierającym realizację zadań cyklu Tancerza, może być
wykonanie przez dzieci instrumentu muzycznego. Najłatwiejsze do samodzielnego
wykonania będą instrumenty perkusyjne – na przykład, puszka z grochem. Mogą
powstać na zajęciach techniki lub w domu. Warto, by wykorzystał je nauczyciel sztuki,
tworząc klasową orkiestrę perkusyjną, akompaniującą przy piosenkach. Nauczyciel
wychowania fizycznego może takie instrumenty wykorzystać w czasie ćwiczeń
rytmicznych lub improwizacji ruchowej.
Ponieważ taniec nieodłącznie kojarzy się z zabawą i relaksem, dlatego zachęcamy do
włączenia w ten cykl treści dotyczących umiejętności radzenia sobie ze stresem. Warto
porozumieć się z wychowawcą klasy i wspólnymi siłami podjąć tę tematykę.
Wychowawca na godzinach przeznaczonych do jego dyspozycji może wykorzystać
odpowiedni fragment (strony 42-43) rozdziału „Złodzieje sprawności i zdrowia”.
Nauczyciel wychowania fizycznego zaś może włączyć w zajęcia fragmenty prostych
technik relaksacji lub powiedzieć o tym, że umiarkowane i dłużej trwające wysiłki
fizyczne, zwłaszcza w gronie przyjaciół, także redukują napięcie emocjonalne.

JAK KORZYSTAĆ Z „KARTY SPRAWNOŚCI I ZDROWIA”?
Zasady oceniania
Pomiar sprawności fizycznej jest jednym ze stałych rytuałów wychowania
fizycznego. Wrósł on w praktykę do tego stopnia, że przestano zastanawiać się nad
pewnymi kwestiami, traktując je jako zupełnie oczywiste. Na przykład często jeszcze
można spotkać nauczycieli, którzy formułują oceny bieżące na podstawie wyników
testów motorycznych. Zwłaszcza oni powinni uważnie przeczytać ministerialne
rozporządzenie w sprawie zasad oceniania uczniów. Jednoznacznie z niego wynika, iż
przedmiotem oceny mogą być umiejętności i wiadomości dzieci (§ 2, ustęp 1), a
ustalając oceny z wychowania fizycznego należy przede wszystkim brać pod uwagę
wysiłek uczniów (§ 6, ustęp 2). Nie można natomiast wystawiać ocen bieżących i
klasyfikacyjnych na podstawie wyników testów motorycznych.
W kierunku zdrowia
Sprawność fizyczną można oceniać jako źródło zdrowia lub osiągnięć motorycznych.
Ten pierwszy sposób, charakterystyczny dla koncepcji sprawności powiązanej ze
zdrowiem, ma wielkie walory edukacyjne – zwłaszcza, gdy próbuje się łączyć
wychowanie fizyczne z edukacją prozdrowotną. Drugi jest bardziej przydatny, gdy
nastawiamy się na sportowy wyczyn.
Wychowanie fizyczne stwarza dzieciom okazję do poznawania związków sprawności
ze zdrowiem oraz uczenia się, w jaki sposób oceniać swoją kondycję zdrowotną.
Dlatego wykorzystana przez nas „Karta…” nawiązuje do koncepcji sprawności dla
zdrowia oraz jest przygotowana jako narzędzie samooceny sprawności.
Dobór prób sprawności
Nie wszystkie przejawy sprawności i cechy budowy ciała są w równym stopniu
powiązane ze zdrowiem. Wśród tych, które taki związek wykazują, najczęściej
wymienia się: wytrzymałość krążeniowo-oddechową, wytrzymałość i siłę mięśniową,
względną szczupłość ciała, gibkość dolnego odcinka kręgosłupa oraz postawę ciała.
„Karta sprawności i zdrowia” pozwala dokonać (samo)oceny wymienionych
właściwości (tabela 1).

Tabela. Zawartość „Karty sprawności i zdrowia”.
Nazwa próby: „12 minut” (Test Coopera)
Oceniane właściwości: wytrzymałość krążeniowo-oddechowa i
wytrzymałość mięśniowa (najważniejsze wskaźniki sprawności
powiązanej ze zdrowiem)
Związki ze zdrowiem: wydolność organizmu, odporność na
zmęczenie, profilaktyka chorób układu krążenia
Nazwa próby: „brzuszki” (siady z leżenia tyłem)
Oceniane właściwości: siła i wytrzymałość mięśni brzucha
Związki ze zdrowiem: profilaktyka bólów kręgosłupa oraz
estetyczna, prawidłowa postawa

Nazwa próby: „drążek” (zwis na ugiętych ramionach)
Oceniane właściwości: siła i wytrzymałość mięśni ramion
Związki ze zdrowiem: wskaźnik stosunku siły mięśni ramion do
masy ciała (pośredni wskaźnik udziału tkanki tłuszczowej w masie
ciała)
Nazwa próby: skłon (skłon w przód w siadzie prostym)
Oceniane właściwości: zakres ruchu dolnego odcinka
kręgosłupa
Związki ze zdrowiem: profilaktyka bólów kręgosłupa oraz
estetyczna, prawidłowa postawa
Nazwa próby: postawa (ocena postawy ciała w płaszczyźnie
strzałkowej)
Oceniane właściwości: postawa ciała w płaszczyźnie strzałkowej
(z profilu)
Związki ze zdrowiem: estetyczna, prawidłowa postawa,
profilaktyka bólów kręgosłupa, funkcjonowanie narządów
wewnętrznych
Najczęstszym sposobem oceny względnej szczupłości ciała jest pomiar fałdów
skórno-tłuszczowych. Wykonuje się go za pomocą specjalistycznego urządzenia –
fałdomierza. Ponieważ jest on trudno dostępny (nie spotkaliśmy fałdomierza w żadnej
znanej nam szkole) – a nie udało się opracować innego, wystarczająco trafnego i
rzetelnego sposobu oceny względnej szczupłości ciała – w „Karcie…” zrezygnowano z
bezpośredniej oceny tej właściwości człowieka.

Normy sprawności
Różnica pomiędzy pomiarem kondycji zdrowotnej i pomiarem osiągnięć
motorycznych nie polega wyłącznie na innym doborze ocenianych właściwości.
Przejawia się także odmiennym sposobem interpretacji uzyskanych wyników. Pomiar
osiągnięć motorycznych polega na określaniu maksymalnych możliwości uczniów,
zgodnie z zasadą: im szybciej, im silniej, im dalej – tym lepiej (rys. 1).
Osiągnięcia
motoryczne W kierunku mistrzostwa:
im szybciej, im silniej, im
dalej
– tym lepiej.

Sprawności
Rys. 1. Specyfika oceny sprawności fizycznej
jako źródła osiągnięć motorycznych

Istota pomiaru sprawności powiązanej ze zdrowiem sprowadza się do
stwierdzenia, czy sprawność dziecka jest wystarczająca ze względu na jego
potrzeby zdrowotne. Nie mają przy tym znaczenia maksymalne możliwości
dziecka, a także to, które dziecko jest najsprawniejsze. Zakłada się, że po
przekroczeniu pewnego – uzasadnionego potrzebami zdrowotnymi – poziomu,
dalszy wzrost sprawności fizycznej nie musi automatycznie przynosić korzyści
zdrowotnych (rys. 2).

Kondyc
ja

Dalszy wzrost sprawności nie
powoduje wzrostu kondycji

Sprawność
fizyczna
Rys. 2. Specyfika oceny sprawności fizycznej
z uwzględnieniem związków ze zdrowiem

Normy uwzględniające związki sprawności ze zdrowiem zostały w „Karcie…”
zapisane w trzech przedziałach, a każdy przedział (poziom) sprawności został
oznaczony graficznym symbolem, niosącym syntetyczną informację o uzyskanym
wyniku (rys. 3).
Kondycja zdrowotna

Tak
trzymaj!
Jesteś w dobrej
formie.

Warto trochę
poćwiczyć!
Jesteś na granicy
Potrzebujesz
więcej ćwiczeń!
Jesteś w słabej
formie.

Sprawność

Rys. 3. Graficzny sposób oceny sprawności
zastosowany w „Karcie sprawności i zdrowia”.

Jeśli ktoś spełnia normę określoną w górnym przedziale, to powinien od nauczyciela
otrzymać informację, iż jest w dobrej formie. Z punktu widzenia potrzeb zdrowotnych
nie ma przy tym znaczenia, jak bardzo granicę dobrej kondycji przekroczył. Osiąganie
poziomów określonych w środkowym i najniższym przedziale powinno być sygnałem
o potrzebie podjęcia dodatkowej aktywności, gdyż stan sprawności jest niższy niż
wynika to z potrzeb zdrowotnych.
Przede wszystkim edukacja

Plan pracy
Przykładowe
lekcji

tematy

Osiągnięcia ucznia
Klasa IV

Uwagi o realizacji
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Próba wytrzymałości:  wziął udział w
próbach sprawności
„12 minut”

Od
czego
zależy wie, jak ocenić
wytrzymałość, siłę,
wytrzymałość?
Ocena postawy ciała gibkość i postawę
oraz próba gibkości: ciała
 wie, od czego
skłon
Od
czego
zależy zależy
postawa
ciała
i wytrzymałość, siła,
gibkość i postawa
gibkość?
Próby siły: „drążek” i ciała
„brzuszki”
Od czego zależy siła?

 Próba wytrzymałości:
„12 minut”
 Ocena postawy ciała
oraz próba gibkości:
skłon
 Próby siły: „drążek” i
„brzuszki”
 Jakie ćwiczenia
kształtują
wytrzymałość, siłę i
gibkość?
 Jakie ćwiczenia
ułatwiają utrzymanie
prawidłowej postawy?
 Związek sprawności ze
zdrowiem

Klasa V
 wziął udział w
próbach sprawności
 wie, jakie
ćwiczenia rozwijają
wytrzymałość, siłę,
gibkość oraz jakie
ćwiczenia ułatwiają
utrzymanie
prawidłowej
postawy ciała
 rozumie związek
wytrzymałości,
siły, gibkości i
postawy ciała ze
zdrowiem

Klasa VI

 treści zajęć mieszczą się także w
podstawie programowej edukacji
prozdrowotnej
 realizacja wybranych treści tego
cyklu
w
porozumieniu
z
nauczycielem przyrody
 w trakcie zajęć uczeń pomaga
oceniać sprawność koleżanek i
kolegów
 na lekcjach przyrody lub w domu
uczeń zapoznaje się z tekstem na
stronach
20-25 podręcznika
„Życie zdrowe i sportowe” oraz
wykonuje zadanie ze strony 26
 w domu, przed rozpoczęciem
prób
sprawności,
uczeń
zapoznaje się z informacjami na
stronie 28 i wykonuje zadania na
stronie 29
 rozwiązanie krzyżówki ze strony
27 oraz wykonanie zadań na
stronach
31 i 34 jest
sprawdzianem
zapamiętanych
wiadomości
 powyższe treści mieszczą się
także w podstawie programowej
edukacji prozdrowotnej
 realizacja wybranych treści tego
cyklu
w
porozumieniu
z
nauczycielem przyrody
 w trakcie zajęć uczeń pomaga
oceniać sprawność koleżanek i
kolegów oraz próbuje ocenić
swoją sprawność
 na lekcjach przyrody lub w domu
uczeń zapoznaje się z tekstem
podręcznika „Życie zdrowe i
sportowe” na stronach 32-39
 wykonanie zadań na stronach 4251
jest
sprawdzianem
umiejętności
wykorzystania
posiadanych wiadomości

 Samoocena
 dokonał samooceny  treści zajęć mieszczą się także w
wytrzymałości – próba
podstawie programowej edukacji
sprawności
„12 minut”
 potrafi
ocenić, prozdrowotnej
 Samoocena postawy
które
zdolności  realizacja wybranych treści tego
ciała oraz gibkości –
w
porozumieniu
z
motoryczne
są cyklu
próby postawa oraz
słabsze i wymagają nauczycielem przyrody
skłon
 w trakcie zajęć uczeń dokonuje
dodatkowych
 Samoocena siły – próby
samooceny sprawności
ćwiczeń
„drążek” i „brzuszki”
 systematycznie
 Kształtowanie
ćwiczy, kształtując
sprawności wg
te swoje zdolności,
indywidualnych potrzeb
których parametry
dzieci
nie są zadowalające

Przedmiot i kryteria oceny
Klasa IV
3
4

wziął udział w trzech próbach
wziął udział we wszystkich próbach
jak wyżej, oraz potrafi odpowiedzieć na pytanie: jaką właściwość ocenia
5
próba „12 minut” (oraz inne próby)?
jak wyżej, a także potrafi odpowiedzieć na pytanie: od czego zależy wynik
6
próby wytrzymałości (oraz innych prób)?
Klasa V
3
wziął udział w trzech próbach
wziął udział we wszystkich próbach i ocenił swoją sprawność z pomocą
4
nauczyciela
jak wyżej, oraz potrafi odpowiedzieć na pytanie:
5
jakie ćwiczenia rozwijają siłę (gibkość, wytrzymałość)?
jak wyżej, a także potrafi odpowiedzieć na pytanie: dlaczego wytrzymałość
6
(siła, gibkość) jest ważna ze względów zdrowotnych?
Klasa VI
3
wziął udział w trzech próbach
4
wziął udział we wszystkich próbach i dokonał samooceny sprawności
jak wyżej, oraz wie, jakie ćwiczenia należy stosować, by rozwijać te swoje
5
zdolności, których parametry nie są zadowalające
jak wyżej, oraz systematycznie ćwiczy, doskonaląc te swoje zdolności,
6
których parametry nie są zadowalające
Cykl lekcji poświęconych ocenie sprawności jest dla uczniów okazją do nabywania
wiadomości i umiejętności na temat związków sprawności ze zdrowiem oraz sposobów
oceny sprawności. Dlatego przygotowując dzieci do udziału w próbach motorycznych
warto wykorzystać rozdział „Człowiek sprawny i zdrowy”. Uczniowie znajdą w nim
szereg informacji wyjaśniających, dlaczego należy dbać o wytrzymałość, siłę i gibkość
oraz postawę ciała, a także jak to robić. Warto też wykorzystać odpowiednie plansze z
pakietu „Moja sprawność i zdrowie”, które wraz z podręcznikami przydadzą się na
lekcjach, na których dzieci będą próbowały oceniać swoją sprawność.
Zadania umieszczone w rozdziale „Karta sprawności i zdrowia” pozwalają
sprawdzić, czy dzieci potrafią wykorzystać zdobytą wiedzę. W czwartej klasie
uczniowie powinni umieć wskazać, kiedy człowiek zachowuje prawidłową postawę (str.
31) oraz odróżnić od siebie ćwiczenia kształtujące różne zdolności motoryczne (str. 34).

W klasie piątej powinni samodzielnie zaproponować różne ćwiczenia kształtujące
postawę ciała (str. 43-43), gibkość (str. 44-45), siłę (str. 46-49) oraz wytrzymałość (str.
50-51).

Od aktywności do świadomości
Podstawowym celem pracy nauczyciela wychowania fizycznego jest aktywność
uczniów. Dlatego wszystkie dzieci, które uczestniczą w próbach motorycznych,
powinny być dobrze ocenione. Uczniowie rozumiejący także istotę tych prób,
powinni być oceniani najwyżej. W ten sposób uhonorujemy zasadę ”od aktywnego
do świadomego udziału w pomiarze sprawności”, a ocenę sformułujemy na
podstawie aktywności i wiadomości ucznia.
Z zaproponowanych przez nas szczegółowych kryteriów oceniania wynika, iż każdy
uczeń, który bierze udział we wszystkich próbach sprawności, otrzyma co najmniej
ocenę dobrą. Co z dziećmi, które – na przykład, ze względów zdrowotnych – opuściły
kilka lekcji i nie wzięły udziału w próbach sprawnościowych? Powinniśmy umożliwić
im udział w próbach w innym terminie. Jeśli nie uda nam się tak zorganizować zajęć, by
wzięły udział w pięciu próbach sprawności, to oceniając aktywność dzieci należy
przyjąć, że stwierdzenie „wziął udział we wszystkich próbach” oznacza, iż wziął udział
w tych próbach, w których mógł uczestniczyć.
Aby przekonać się, czy dzieci rozumieją sens pomiaru sprawności, wcale nie musimy
naśladować nauczycieli innych przedmiotów; typowy sprawdzian wiadomości
najprawdopodobniej spotka się z niechęcią uczniów. Lecz jeśli zaproponujemy
dzieciom pod koniec lekcji rozwiązanie krzyżówki, to większość z nich wykaże
zainteresowanie i nie pomyśli o krzyżówce, jako o kolejnym szkolnym sprawdzianie.
Część zadań umieszczonych w podręcznikach dzieci mogą także wykonać w domu.
Przy tym wcale nie musimy zadawać im pracy domowej. Zadania można traktować
jako fakultatywne, przeznaczone dla uczniów, którzy chcą mieć najwyższe oceny.
Przykład. W klasie piątej, aby otrzymać ocenę bardzo dobrą lub celującą, uczeń
powinien wiedzieć, jakie ćwiczenia kształtują wytrzymałość, jakie siłę, jakie gibkość
oraz jakie ćwiczenia ułatwiają utrzymanie prawidłowej postawy. Oceniając osiągnięcia
uczniów w cyklu lekcji poświęconych pomiarowi sprawności, oceną dobrą nagrodzimy
tych, którzy wzięli udział we wszystkich próbach. Jeśli ktoś będzie chciał otrzymać
wyższe oceny, to powinien pokazać, jak poradził sobie z dodatkowymi zadaniami w
rozdziale „Karta sprawności i zdrowia”, czyli – czy potrafił dobrać ćwiczenia
kształtujące wytrzymałość, siłę, gibkość i postawę ciała.

Od oceny do samooceny
Najważniejszym edukacyjnym efektem zajęć poświęconych pomiarowi
sprawności jest umiejętność samooceny sprawności. Przyjęliśmy założenie, że w
klasie szóstej uczeń, korzystając z „Karty sprawności i zdrowia”, powinien umieć
samodzielnie oceniać swoją sprawność.
Z doświadczeń wiemy, że już w klasie czwartej bardzo dużo dzieci korzystających z
„Karty…” potrafi rzetelnie i samodzielnie oceniać swoją sprawność. Dlatego lekcje
trzeba organizować tak, by od czwartej klasy dzieci włączały się w ocenę sprawności.
Początkowo można uczniom przydzielać role osób pomagających oceniać sprawność
koleżanek i kolegów, wysoko ceniąc rzetelność wykonywanej pracy oraz życzliwy
stosunek do osób ocenianych. W miarę zdobywania doświadczeń, musimy umożliwiać
dzieciom dokonywanie oceny swojej sprawności. Jeśli dostrzeżemy, iż wynik
samooceny wyraźnie odbiega od rzeczywistych możliwości ucznia, to powinniśmy
ustalić, z czego wynika zawyżenie lub zaniżenie oceny.

Jeśli jest to efekt braku wiadomości lub umiejętności (na przykład, braku
umiejętności korzystania z tabel z wynikami), to trzeba dzieciom wyjaśnić, jak unikać
popełnianych błędów. Jeśli jest to skutek nierzetelnej samooceny, powinniśmy im
przypomnieć, iż są oceniani nie za to, jaka jest ich sprawność, lecz za to, czy potrafią ją
ocenić. Zresztą, stwarzając dzieciom okazję do dokonania samooceny na lekcji,
uruchamiamy mechanizm kontroli społecznej: każde dziecko, oceniając swoją
sprawność ma świadomość, iż jest równocześnie oceniane przez swoje koleżanki i
kolegów. To niewątpliwie zwiększa rzetelność samooceny.
Jeśli samoocena dziecka będzie wyraźnie odbiegała od tego, co nam wydaje się
możliwe, albo jeśli zauważymy, że wykonuje ono ćwiczenie nieprawidłowo –
powinniśmy próbę takiego dziecka powtórzyć. Jednak niezbędna jest w takiej sytuacji
życzliwość, gdyż każdy może odczuć pokusę, by lepiej się ocenić. Pomóżmy dzieciom
w przełamaniu takiej pokusy, nie raniąc ich.
Dokonywanie przez ucznia prawidłowej samooceny sprawności – bez względu
na uzyskany rezultat sprawnościowy – powinno być dobrze oceniane. Najwyższe
oceny należy stawiać tym uczniom, którzy – na podstawie swoich wyników potrafią wybrać ćwiczenia najbardziej im przydatne i systematycznie je wykonują.
Uzyskane przez dzieci wyniki powinny być z nimi omawiane. Z tymi, którzy
uzyskują słabsze rezultaty, należy rozmawiać indywidualnie, czasami dyskretnie, by nie
musieli publicznie ujawniać niskiej oceny swojej osoby. Bardzo dobre rezultaty może
przynieść zainteresowanie rodziców wynikami uzyskanymi przez dzieci. Warto
zachęcić tych rodziców, których dzieci prezentują niższy poziom sprawności, do
podjęcia aktywności fizycznej razem z dzieckiem. Przyczyni się to do powiększenia
potencjału zdrowotnego ich dzieci.
Uczniowie – a zwłaszcza uzyskujący słabsze rezultaty – oraz ich rodzice powinni
zrozumieć, że człowiek kontroluje sprawność po to, by dostosować aktywność do
swoich potrzeb zdrowotnych. Dlatego omawianie wyników musi kończyć się ustaleniem
ćwiczeń, które dziecko powinno wykonywać, by poprawić słabsze rezultaty.
Z uczniem, który – na przykład – uzyskał słaby wynik w próbie skłonu, można
ustalić, że na każdej lekcji wychowania fizycznego (a jeszcze lepiej – także codziennie
w domu) będzie indywidualnie wykonywał dodatkowe ćwiczenia gibkości tułowia. Jeśli
uczeń w szóstej klasie będzie wywiązywał się z takiej umowy, to zasługuje na
najwyższą ocenę. Dowodzi przecież, iż wie, w jaki sposób może troszczyć się o swoją
sprawność oraz – co najważniejsze, że troszczy się o nią.

Informacja i motywacja
Ocenianie wyników prób sprawności za pomocą znaczków-naklejek sprawia, że
wyniki prób są czymś więcej niż kolejnym stopniem szkolnym: są informacją o
sprawnościowych możliwościach dziecka. Dlatego nie wolno żadnego znaczka
utożsamić z jakimkolwiek stopniem szkolnym (lub inną formą oceny). Oceny – jak już
wspominaliśmy – należy formułować uwzględniając aktywność (udział w próbach),
umiejętność samooceny i zrozumienie jej sensu.
Aby próby sprawności nie traciły zdrowotnego charakteru, nie należy zamieniać ich
w jakiekolwiek wyścigi, nie należy tworzyć rankingów i list rekordów. Oczywiście, jeśli
uczniowie sami pasjonują się tym, kto jest najsilniejszy lub najbardziej wytrzymały, to
nie powinniśmy im tego zabraniać. Trzeba tylko pilnować, by ci, którzy nie chcą w tym
uczestniczyć, nie musieli porównywać swoich wyników z wynikami koleżanek i
kolegów.
Przed przystąpieniem do kolejnego pomiaru sprawności dzieci powinny przypomnieć

sobie swoje wcześniejsze wyniki. Dlatego na końcu podręczników „Życie zdrowe i
sportowe” przewidzieliśmy miejsce na wklejenie tabel z wynikami z poprzednich klas.
Odwołanie się do tych danych, wyeksponowanie dobrych rezultatów i postępów
zachęci do ponownego udziału w próbach. Dla większości dzieci będzie także okazją do
satysfakcji ze swoich dotychczasowych osiągnięć.

Indywidualizacja
Normy zapisane w „Karcie sprawności i zdrowia” mają mobilizować dzieci do
wysiłku, a nie blokować ich aktywność. Niekiedy warto je zmienić, aby nie narażać
niektórych uczniów na systematyczne dokonywanie niskiej samooceny.
Określając swoje wymagania nie możemy dopuścić do sytuacji, w której uczniowie
mogliby odczuwać, że są one poza ich zasięgiem, gdyż w takiej sytuacji będą chcieli
rezygnować z uczestnictwa w próbach.
Przykład. Jeśli otyły uczeń nie potrafi w ogóle utrzymać swego ciężaru w zwisie o
ramionach ugiętych (w próbie „drążek”), to możemy umówić się z nim, że będzie mógł
przykleić w swojej karcie samooceny zielony znaczek (oznaczający dobry poziom), jeśli
tylko poprawi siłę ramion na tyle, że zwiśnie w sposób opisany w próbie choć przez
chwilę. Jeśli dziecko odczuje, że indywidualnie ustalona norma jest możliwa do
osiągnięcia, to także ono zostanie zachęcone do udziału w próbie sprawności.

Satysfakcja i pozytywna samoocena
W trakcie lekcji, w których wykorzystujemy „Kartę sprawności i zdrowia”,
każdy uczeń powinien mieć okazję do odczucia satysfakcji ze swoich dokonań.
Jest to niezbędne, by promować wśród dzieci aktywną postawę wobec zdrowia.
Nie obawiajmy się, że w ten sposób zbyt wiele dzieci będzie dobrze się oceniać.
Pozytywna samoocena ucznia to bardzo ważny efekt działań nauczyciela. Aby
przypomnieć, co się dzieje, gdy dziecko zbyt często czuje, iż nie sprostało wymaganiom
nauczyciela, zacytujmy Henryka Grabowskiego („Co koniecznie trzeba wiedzieć o
wychowaniu fizycznym” – Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2000)
„Jednym z podstawowych warunków równowagi nerwowo-psychicznej jest w miarę
pozytywny obraz własnej osoby. Jeżeli informacja docierająca do człowieka jest
sprzeczna z jego dotychczasowym wyobrażeniem o sobie (np. myślał, że jest w miarę
mądry, a tymczasem dowiaduje się, że jest głupi) to, aby zachować dobre mniemanie o
sobie, nie pozostaje mu nic innego jak zacząć się uczyć lub zlekceważyć znaczenie
wiedzy. Ponieważ to drugie jest znacznie łatwiejsze od tego pierwszego, nic dziwnego,
że wielu uczniów, chcąc uratować zagrożony wizerunek własnej osoby, manifestuje swój
pogardliwy stosunek do nauki i prymusów. Trudno uwierzyć, jak wiele zachowań
ludzkich podlega tym mechanizmom.”
Indywidualizując wymagania i dbając o przystępność norm nie powinniśmy,
oczywiście, doprowadzać do sytuacji, w której dzieci odnosiłyby wrażenie, że sukces
można odnieść zupełnie bez wysiłku (zresztą co to za sukces, który można osiągnąć bez
wysiłku). Miarą słuszności decyzji nauczyciela w sprawie norm będzie aktywność
dzieci.
Jeśli uczniowie chętnie uczestniczą w próbach sprawności, to znaczy, że
nauczyciel wybrał dobrą drogę postępowania. Jeśli dzieci wolałyby uniknąć
udziału w próbach, to oznacza, że w odniesieniu do nich nie udało się jeszcze
znaleźć odpowiedniego sposobu postępowania.














Korzystanie z „Karty…” „w pigułce”
W ciągu roku szkolnego należy zaplanować dwa cykle lekcji poświęconych kontroli
sprawności: jeden jesienią, drugi wiosną.
Próba wytrzymałości („12 minut”) może wypełnić jedne zajęcia. Pozostałe próby
można planować po dwie na jednej lekcji. Na przykład, na jednych zajęciach próby
postawy i gibkości, a na kolejnych dwie próby siły. Gdy uczniowie osiągną dużą
samodzielność w ocenie swojej sprawności, na jednej lekcji można zaplanować
więcej prób.
Lekcje poświęcone kontroli sprawności należy zapowiedzieć z wyprzedzeniem.
Umożliwi to dzieciom indywidualne przygotowanie się do udziału w próbach – na
przykład, w oparciu o swoje książki.
Jeśli planujemy kolejny pomiar sprawności, to dzieci powinny przypomnieć sobie
swoje wcześniejsze wyniki. Mogą to zrobić indywidualnie, sięgając do wyników
zapisanych w swoich książkach.
Uczniów, którzy uzyskują słabsze rezultaty, warto indywidualnie zachęcać do
udziału w próbach. Wymagania należy indywidualizować po to, by nawet dzieci
mniej sprawne czuły, że mogą im sprostać.
Warto zachęcać dzieci do wielokrotnego wykonywania każdej próby. Zwłaszcza,
jeśli próba nie powiodła się, to dziecko powinno mieć szansę na jej powtórzenie.
Jeśli dzieci wykażą taką chęć, warto także umożliwić im ponowne wykonanie próby
wytrzymałości na innej lekcji.
Wielokrotne wykonywanie prób w trakcie jednego cyklu zajęć sprzyja poprawianiu
wyników oraz przyczynia się do lepszego poznania prób i rozwoju umiejętności
samooceny sprawności.
W czasie zajęć uczniom należy umożliwić korzystanie z odpowiednich plansz z
pakietu „Moja sprawność i zdrowie” lub ze swoich podręczników. Na zakończenie
cyklu uczniowie powinni wkleić do swoich kart samooceny znaczki potwierdzające
uzyskane wyniki.
Pod koniec roku szkolnego warto zachęcić dzieci do dokonania samooceny
sprawności w czasie wakacji.

„12 minut” (Test Coopera)
Próba polega na przebiegnięciu lub przejściu jak najdłuższego odcinka trasy w czasie
12 minut i pomaga ocenić najistotniejsze – z punktu widzenia sprawności powiązanej ze
zdrowiem – właściwości dziecka: wytrzymałość krążeniowo-oddechową i wytrzymałość
mięśniową. Jej wynik wysoko koreluje z wynikami prób wydolności. Z tego względu
nie powinno się z niej rezygnować, nawet jeśli wydaje się trudniejszą od innych.
Dzieci pozbawione doświadczeń związanych z udziałem w dłuższych biegach nie
potrafią samodzielnie dostosować tempa poruszania się do warunków określonych w
próbie (dystans i czas). Dlatego powinny zostać wcześniej przygotowane do udziału w
niej. Dobrym przygotowaniem są wszelkie kilkuminutowe (stopniowo wydłużane)
marszobiegi oraz dłużej kontynuowane zabawy bieżne. Przygotowaniem do tej próby
może być przeprowadzenie (jednego lub kilku) próbnych marszobiegów trwających – na
przykład – 6 minut. To pozwoli dzieciom stopniowo oswoić się z wysiłkiem i
zmęczeniem, które pojawi się w trakcie Testu Coopera. Dobrym przygotowaniem jest
także zdobywanie odznaki Maratończyka lub Mistrza maratonu. Z tego względu próbę
warto zaplanować tak, aby pojawiła się na zakończenie szkolnego maratonu (można ją
potraktować jako jeden z odcinków maratonu).
Bezpośrednio przed rozpoczęciem próby organizm dziecka powinien być lekko
pobudzony (na przykład, podwyższone tętno). Dzięki temu łatwiej będzie dzieciom
zaadaptować się do wysiłku w trakcie pierwszych minut biegu.
Istotne znaczenie dla przebiegu próby „12 minut” ma wybór miejsca, w którym jest

przeprowadzana. Trasa, po której dzieci będą się poruszały, powinna być bezpieczna,
płaska, dobrze widoczna, umożliwiająca określenie przebytego przez każde dziecko
dystansu z dokładnością do 50m. Jeśli na terenie szkoły nie ma miejsca, które
umożliwiałoby przeprowadzenie próby wytrzymałości, warto z dziećmi udać się – na
przykład – na stadion lub boisko z bieżnią okólną, bądź do parku. Wszelkie
komplikacje, które wynikną z przygotowania i przeprowadzenia tej próby, zostaną
zrekompensowane korzyściami z niej płynącymi, gdyż – jeszcze raz to podkreślmy –
jest to najważniejsza z prób sprawności powiązanej ze zdrowiem.
Próby „12 minut” absolutnie nie należy zamieniać w wyścig, gdyż – jak już wcześniej
pisaliśmy – intensyfikowanie prób sprawności powiązanej ze zdrowiem nie przynosi
żadnych dodatkowych, ważnych informacji. Może jedynie doprowadzać do
demobilizacji dzieci mniej sprawnych (potencjalnych przegranych w wyścigu), czyli
tych, które potrzebują największego wsparcia i – tak samo jak inne – uczucia satysfakcji
po zakończeniu wysiłku. Oczywiście, jeśli niektóre dzieci samorzutnie potraktują tę
próbę jako okazję do rywalizacji, nie trzeba z tym walczyć. Należy tylko pilnować, by
dzieci, które nie chcą porównywać swego wyniku z koleżankami lub kolegami, nie
musiały tego robić.
Zasadniczym celem przeprowadzania prób sprawności na lekcjach jest uczenie
dokonywania samooceny. Próba wytrzymałości jest próbą długotrwałą i monotonną.
Niektóre z dzieci biegających po bieżni okólnej mogą mieć problem z zapamiętaniem
liczby pokonanych okrążeń. Dlatego w czwartej klasie nauczyciel powinien
kontrolować przebyty przez dzieci dystans. Po zakończeniu biegu każde dziecko należy
poinformować, jaki dystans przebiegło, aby na tej podstawie – korzystając z tabel w
rozdziale „Karta sprawności i zdrowia” – mogło ocenić swoją wytrzymałość. W
kolejnych klasach należy zwiększać rolę ucznia, także w określaniu przebytego
dystansu.
„Brzuszki” (siady z leżenia tyłem)
Próba polega na cyklicznym siadaniu z leżenia tyłem. Pomaga ocenić siłę i
wytrzymałość mięśni brzucha – istotnego składnika gorsetu mięśniowego, chroniącego
dolny odcinek kręgosłupa i narządy jamy brzusznej oraz współdecydującego o
możliwości utrzymywania prawidłowej postawy ciała. Wykonanie kilku ćwiczeń mięśni
brzucha przed próbą dobrze wpływa na przyszły jej wynik.
Aby nie doprowadzać do zbytniego przeciążenia kręgosłupa, w trakcie siadania z
leżenia nogi powinny być ugięte w kolanach (co najmniej pod kątem prostym).
Ponieważ mięśnie brzucha najmocniej pracują w początkowej fazie tego ćwiczenia,
dlatego w czasie próby dziecko powinno ramiona trzymać skrzyżowane na piersiach z
łokciami wysuniętymi do przodu i kończyć każdy siad, gdy tylko łokcie dotkną ud.
Pozwala to ograniczyć ruch do fazy, w której mięśnie brzucha są mocno zaangażowane.
Aby ochronić głowę dziecka przed uderzaniem w podłogę w trakcie powrotu do leżenia,
można podłożyć w odpowiednim miejscu – na przykład – koniec materaca lub karimatę.
Jeśli dziecko zdołało wykonać niezbędną liczbę siadów z leżenia w czasie krótszym
niż 30 sekund, można zakończyć próbę. Nie zabraniajmy jednak, jeśli dziecko chce ją
kontynuować. Podobnie jak w przypadku próby „12 minut” – nie powinno się zachęcać
dzieci do rywalizowania o to, kto zrobi więcej siadów. Może się zdarzyć, że część
dzieci samorzutnie urządzi sobie taki wyścig. Nie ma w tym nic złego – jeśli
uczestniczą w nim z własnej woli. Jeśli jednak jakieś dzieci (najczęściej mniej sprawne)
nie chcą porównywać swojej sprawności z koleżankami lub kolegami, musimy to
uszanować. Zatroszczmy się, by także one na zakończenie próby odczuły satysfakcję.
Dla uczenia samooceny siły mięśni brzucha początkowo możemy dzieci łączyć w
pary – jedno z nich ćwiczy, a drugie liczy siady. Dziecko liczące niech chroni

ćwiczącego, układając dłonie na podłodze w miejscu, w którym wykonujący „brzuszki”
kładzie głowę. Pomoc w ocenie koleżanki lub kolegi będzie dobrym wstępem do
późniejszej oceny swoich możliwości. Jeśli próbę przeprowadzimy w ten sposób, to
równocześnie może ćwiczyć połowa dzieci, a nasze zadanie polegać będzie na
określeniu czasu ćwiczenia.
Należy pamiętać, że ostatecznym celem zajęć jest nauczenie dzieci samodzielnego,
prawidłowego oceniania swojej sprawności. Dlatego w kolejnych klasach lekcje należy
tak organizować, by uczniowie wykazywali się coraz większą samodzielnością.
Począwszy od czwartej klasy każde dziecko powinno swój wynik porównywać z
normami w rozdziale „Karta sprawności i zdrowia” lub na planszy, na tej podstawie
dokonać samooceny siły mięśni brzucha i na zakończenie wkleić odpowiedni znaczek
do swojej książki.
„Drążek” (zwis na ramionach ugiętych)
Ćwiczenie to polega na wytrzymaniu przez kilka sekund zwisania na drążku, z
ramionami ugiętymi w ten sposób, by broda była nad poprzeczką. Próbę można
wykonywać także na drabinkach przyściennych, na placu zabaw, itp. Pomaga ona ocenić
stosunek siły mięśni ramion do masy ciała (o jej wyniku decyduje nie tylko siła mięśni,
ale także udział tkanki tłuszczowej w całkowitej masie ciała). Ponieważ względna
szczupłość ciała stanowi istotny wskaźnik sprawności powiązanej ze zdrowiem, to także
wynik tej próby dostarcza pewnych informacji na temat zasobów zdrowotnych dziecka.
Jak każdą inną próbę sprawności powiązanej ze zdrowiem, także tę można
zakończyć, gdy dziecku udało się zwisać tak długo, jak określają to normy w „Karcie
sprawności i zdrowia”. Jeśli dzieci będą chciały sprawdzić swoje maksymalne
możliwości – można pozwolić im na przedłużenie ćwiczenia. Jednak – podobnie jak we
wcześniejszych próbach – nie należy tworzyć rankingów, a uczniów, którzy nie chcą
porównywać swoich możliwości z koleżankami i kolegami, nie należy zmuszać do
rywalizowania
Próba ta jest prosta, a jej wynik bardzo wymierny. Z tego względu dzieci bardzo
szybko mogą samodzielnie oceniać siłę mięśni ramion. Podstawowe zadanie
nauczyciela polega na przygotowaniu bezpiecznego miejsca ćwiczeń oraz na
wyjaśnieniu lub przypomnieniu przebiegu próby. Warto wykorzystać tu odpowiednią
planszę (z pakietu „Moja sprawność i zdrowie”), gdyż ułatwia to dzieciom dokonywanie
samooceny.
Jeśli chcemy dzieciom zostawić większą swobodę w ocenie swoich możliwości, to
podzielmy klasę na kilkuosobowe grupy. Zadaniem uczniów będzie pomiar czasu
zwisu kolejno wszystkich członków grupy. Jeśli mamy wątpliwości, czy wszystkie
dzieci będą w stanie rzetelnie oceniać koleżanki i kolegów, możemy początkowo
wyznaczać jedno lub dwoje dzieci w grupie, które będą mierzyły czas wykonania
ćwiczenia pozostałym członkom grupy.
Przy takiej organizacji zajęć, należy szczególną uwagę zwrócić na sytuację dzieci
mało sprawnych (także otyłych). Jeśli przypuszczamy, że nieporadność w trakcie
ćwiczenia, ujawniana wobec koleżanek i kolegów, może ich przyprawiać o dyskomfort,
to powinniśmy tak zorganizować zajęcia, by nie musiały one wykonywać tej próby na
oczach innych uczniów.
Skłon (skłon w przód w siadzie prostym)
Próba polega na wykonaniu jak najgłębszego skłonu w przód w siadzie prostym i
pomaga ocenić gibkość dolnego odcinka kręgosłupa. Wynik tej próby dostarcza
istotnych danych dla podjęcia działań zmniejszających ryzyko bólów kręgosłupa.
Przed próbą dzieci powinny wykonać kilka ćwiczeń tułowia i nóg, (zwłaszcza
rozciągających mięśnie grzbietu oraz mięśnie tylnej powierzchni ud), najlepiej

spokojnych, nie zamachowych, bez energicznego sprężynowania. Wykonanie kilku
ćwiczeń – na przykład przypominających stretching – dobrze wpłynie na wynik próby.
Silny wpływ na wynik próby mają właściwości nie związane bezpośrednio z
gibkością, nie podlegające także wyćwiczeniu (na przykład, proporcja długości kończyn
dolnych i tułowia). Z tego względu należy wykazać szczególną ostrożność w ocenianiu
wyniku próby. Z naszych doświadczeń wynika, iż w tej próbie stosunkowo dużo dzieci
osiąga słabsze rezultaty. Dlatego warto obniżyć wymagania dzieciom, które mają
szczególne trudności ze sprostaniem normom określonym w tej próbie, by zbyt często
nie wywoływać sytuacji niskiej samooceny.
Poprawa gibkości jest uzależniona od tego, czy odpowiednie ćwiczenia są
wykonywane systematycznie. Dlatego z dziećmi, które mają z tą próbą największe
problemy w codziennych zajęciach ruchowych – oprócz wspólnych dla wszystkich
zabaw, ćwiczeń i gier – należy wykonywać dodatkowe ćwiczenia gibkości (na
przykład, prezentowane na odpowiednich planszach z pakietu „Moja sprawność i
zdrowie”).
Prostota próby sprzyja samodzielnemu wykonywania jej przez dzieci. Jednak
mniejsza wymierność jej rezultatu wymaga od nas zwracania szczególnej uwagi na
rzetelność samooceny uczniów. Ta zaś będzie tym większa, im bardziej wymagania
nauczyciela będą możliwe do spełnienia.
Od czwartej klasy dzieci mogą oceniać swoją gibkość. Początkowo w parach powinny
oceniać się nawzajem. Jedno wykonuje skłon w siadzie prostym przy ścianie, a drugie
przytrzymuje kolana ćwiczącego i ocenia głębokość skłonu. Z czasem należy przejść do
samodzielnej oceny swojej gibkości, dokonywanej przez każdego ucznia.
„Postawa” (ocena postawy ciała z profilu)
Próba polega na porównaniu własnej sylwetki ze wzorcem. Należy pamiętać, że
sylwetka dzieci w tym wieku wciąż znajduje się w fazie formowania, i że czeka je
jeszcze jeden burzliwy – z punktu widzenia formowania się postawy ciała – okres.
Dlatego, zwłaszcza przy okazji tej próby, nauczyciel musi pamiętać o zachowaniu
edukacyjnych intencji.
Dzięki udziałowi w tej próbie dzieci powinny zapamiętać znaczenie hasła „trzymaj
się prosto”: nie wysuwaj głowy, „ściągnij” łopatki, wciągnij brzuch i napnij pośladki.
Ważne jest zwłaszcza kształtowanie odruchu wciągania brzucha, ponieważ w
przyszłości może zmniejszać ryzyko późniejszego (w okresie dorosłości) fatalnego
pogorszenia się postawy ciała.
Jeśli dzieci poznają zasady prostego „trzymania się” i będziemy im o nich bardzo
często przypominać, to wspomożemy proces kształtowania się nawyku utrzymywania
prawidłowej postawy. Będzie to skutek o wiele ważniejszy od jednorazowej oceny
postawy dziecka.
Dobrze jest uczyć dzieci zasad „prostego trzymania się”, umożliwiając im
jednocześnie ocenę postawy koleżanki lub kolegi. Proponujemy takie ćwiczenie: jedno
dziecko staje swobodnie, a partner z pary wskazuje odpowiednie fragmenty ciała i
równocześnie przypomina zasady. Dzięki temu stojący koryguje własną sylwetkę, a
oboje skutecznie zapamiętują warunki „prostego trzymania się”.
Z czasem musimy stworzyć warunki do samooceny sylwetki dokonywanej przez
ucznia. Zadbajmy przy tym, aby przy tej okazji powtarzał sobie (na przykład, wyliczając
głośno) zasady „prostego trzymania się”. Warto też wykorzystać odpowiednie plansze z
pakietu „Moja sprawność i zdrowie”, gdyż ułatwia to dzieciom dokonywanie
samooceny.

