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Zapraszam na kolejne spotkanie z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym w ramach 
lekcji „Tworzymy lepsze ciało i silniejszy umysł”. Celem tych spotkań było nakłonić 
nieprzekonanych do ćwiczeń „siłowych” oraz pokazać inny od tradycyjnego prze-
bieg lekcji z wykorzystaniem oporu ciała współpartnera i własnego, tak aby wpływać 
na usprawnianie aparatu ruchu oraz kształtowanie i rozwój zdolności motorycznych 
młodych ćwiczących. To właśnie tego typu wysiłek, przekazany w formie zabawy, 
rywalizacji i jednocześnie uczący empatii we współdziałaniu, jest bardzo ważny. 

znaczy tworzyć

Wychowywaćfizycznie
akademia ruchu

CZĘŚĆ II



5 Wychowanie Fizyczne i Zdrowotnemaj/czerwiec 2015

Oczywiste jest, że wszelkiego rodzaju ćwicze-
nia z oporem zewnętrznym są wspólnym 
mianownikiem do przygotowań w każ-
dej dyscyplinie sportowej. To właśnie takie 

ćwiczenia, obok sportów walki, szczególnie wzmacnia-
ją poczucie własnej wartości i pozytywnego myślenia  
o własnym wyglądzie. Podkreślenie tej szczególnej warto-
ści ćwiczeń z oporem zewnętrznym jest dla mnie bardzo 
ważne. 

To naprawdę cenne doświadczenie, które należy zakoń-
czyć konkretnymi wnioskami. Zazwyczaj swoje działania 
rozpatruję w kontekście zwycięstwa lub porażki. W tym 
przypadku po przemyśleniach nie chciałbym podejmować 
takiej oceny. Pragnę podzielić się z nauczycielami, obser-
wującymi moje propozycje działań, tym, co się udało, a cze-
go się nie udało zrealizować.

Za sukces uważam zainteresowanie grupy nowy-
mi ćwiczeniami. Na pytanie po zakończonej lekcji, czy 
chcą się jeszcze kiedyś spotkać, dzieci chórem odpowie-
działy, że tak. Bardzo spodobały się im ćwiczenia, które 
będą mogły wykonywać w przyszłości, pod warunkiem 
systematycznego treningu. Pokaz z drugim nauczycie-
lem wzbudzał odzew – „wow”. Wywołałem uśmiech  
i radość, a to chyba najcenniejsze, co prezentuje wie-
le zdjęć z naszej lekcji. Przekazywałem informacje do-
tyczące ścisłego współdziałania umysłu z mięśniami.  
Z pewnością nieużywanie zbyt wielkiej liczby przyborów, 
czy akcesoriów w stosunku do zaangażowania grupy było 
dużym osiągnięciem. Napawa ono pozytywnie do re-
alizacji tego typu działań w przypadku, gdy nauczyciele  

nie posiadają zbyt wielu przyborów, ale też predysponuje 
do wykonywania ćwiczeń w terenie. Nie udało się optymal-
nie dobrać ćwiczeń, ponieważ niektóre z zaplanowanych 
do realizacji stopniem trudności wykraczały poza możli-
wości większości dzieci w grupie i należało je modyfikować 
albo całkowicie wycofać się z ich realizacji. Utrzymanie 
koncentracji grupy w dłuższym czasie, np. realizacji więcej 
niż trzech ćwiczeń pod rząd, było praktycznie niemożliwe.

Podczas naszej drugiej lekcji szczególny nacisk poło-
żyłem na wykorzystanie kończyn dolnych w różnych for-
mach zabawowych, ale i w ćwiczeniach specjalistycznych. 
Nauczony doświadczeniem poprzednich zajęć, co drugie,  
a nawet po każdym ćwiczeniu, przy spadku koncentracyj-
nym grupy wplatałem formy stricte zabawowe albo zada-
niowe, ale scalające grupę, np. cała klasa musiała wspól-
nie wykonać jakieś zadanie bez wątków rywalizacyjnych  
(przekazywanie piłki pod nogami albo nad głową tak, aby 
nie dotknęła ona ziemi). Nie zapominałem o wcielaniu się 
w „skórę” uczniów, biorąc czynny udział w zabawach, np. 
będąc wielkim ptakiem zaganiającym do gniazd w posta-
ci hula-hoopów. Prosiłem dzieci o pomoc w organizacji 
lekcji, np. wspólnie nosiły materace, co podkreślało ich 
ważność, a ich aktywność często nagradzałem „przybiciem 
piątki”. Włączyłem nauczanie skakania na skakance. W sy-
tuacjach trudnych w zdyscyplinowaniu grupy zalecałem 
ćwiczenia, gdzie trzeba było zastygnąć w bezruchu. War-
to dodać, że wszystkie działania w rozgrzewce były oparte  
o naśladownictwo zwierząt, np. skakanie w przysia-
dzie w przód z wypychaniem ramion – żabki, bieganie 
w podporze przodem – niedźwiedzie, czy chodzenie  
w oparciu o ramiona i dłonie jako kraby.
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W części głównej lekcji wykonaliśmy osiem ćwiczeń. Oto ich opis:

Przysiad w dwójkach, stojąc naprzeciwko siebie z trzymaniem dłoni na ramionach. Ćwiczenie to w trakcie zmodyfikowałem 
do bardziej dynamicznej formy w trzymaniu się za dłonie przysiad z jednoczesnym wyskokiem.
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Zabawa w „stópki”. Zadaniem ćwiczących jest dotknięcie stopą stopy drugiego ćwiczącego. Zabawa może odbywać się na 
punkty, a bardzo ważną kwestią, od strony empatycznej,  jest niesprawienie bólu współćwiczącemu przy dotykaniu stopy.
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Ćwiczenie „rowerek” – ćwiczący w siadzie podpartym przez przyłożenie stóp wykonują 
ruch jazdy na rowerze.
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Z jedną uniesioną nogą i w oparciu ramię o ramię przepychanie się.

W skokach na jednej nodze, druga trzymana z tyłu, 
wykonywanie uderzeń przeciwną ręką.

Ćwiczący w siadzie podpartym opierają boczną część podudzia o siebie, próbując zbliżyć nogę partnera do podłoża.

W leżeniu tyłem ćwiczący siłą mięśni nóg przyciąga kolano zgiętej nogi do klatki piersiowej,  
a drugi ćwiczący stara się wyprostować nogę ćwiczącego, który przyciąga kolano.
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W siadzie naprzeciwko siebie, stopy „splecione”, ćwiczący wykonują uniesienia tułowia 
„brzuszki”, akcentując zakończenie ruchu dotknięciem dłoni.

W trakcie lekcji tradycyjnie nie zabrakło pokazu ćwiczeń wraz z drugim nauczycielem, które dzieci będą w stanie 
wykonać w przyszłości, systematycznie trenując.

Czas trwania wykonywania poszczególnych ćwiczeń 
był różny, a decyzję podejmowałem „na czucie”, obserwując, 
jak dzieci się bawią i angażują w ćwiczenia. Koniec lekcji tra-
dycyjnie przypieczętowaliśmy wspólnym gromkim okrzy-
kiem i tak jak w przypadku lekcji pokazowej dzieci otrzymały  
w nagrodę po bananie.

Zachęcam do budowania innowacyjnych jednostek 
lekcyjnych i z nadzieją, że prezentowane lekcje przyczyniły 
się do krzewienia kultury fizycznej, sportowo pozdrawiam 
wszystkich Nauczycieli i Trenerów.
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