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Jako pedagog, nauczyciel wychowania fizycznego, instruktor, trener i menedżer 
powinienem być przygotowany do prowadzenia zajęć indywidualnych  
i grupowych, jak to się ładnie mówi, na różnych etapach ontogenezy człowieka. 
W rzeczywistości tak właśnie jest. Na co dzień pracuję z osobami dorosłymi 
w ściśle zindywidualizowanej i spersonalizowanej relacji. Jednak moje ostatnie 
doświadczenie, którym chciałbym podzielić się w tym artykule, dotyczy pracy  
z ludźmi, którzy krzewią kulturę fizyczną wśród najmłodszych.

znaczy tworzyć

Wychowywaćfizycznie
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Wiele razy byłem nazywany „panem 
od fikołków”. Bardzo nie lubię, wręcz 
złości mnie tego rodzaju określenie. 
Przewrotnie poprawiałem osobę, któ-

ra wyrażała o mnie taką ocenę, mówiąc: „Jeżeli już, to 
nie: pan od fikołków, tylko: od przewrotu w przód”.  
W myślach przypuszczałem, że osoba, która to o mnie 
mówi, prawdopodobnie tego prostego ćwiczenia nie jest 
w stanie wykonać poprawnie. 

Zawsze miałem nadzieję, że nauczyciel wychowa-
nia fizycznego będzie postrzegany jako Ambasador 
wszystkich przedmiotów. To on przecież może w ra-
mach lekcji wychowania fizycznego przemycać treści 
dotyczące języka polskiego, matematyki, przyrody czy 
geografii, szczególnie na początkowym etapie edukacji 
szkolnej. Jednak również w późniejszych latach może 
wzmacniać wśród uczniów poczucie wartości nauki  
i połączenia jej ze stałą formą aktywności fizycznej. Na 
szczęście moja nadzieja, jak widzę, zaczyna coraz czę-
ściej okazywać się rzeczywistością, szczególnie dzięki 
młodszemu pokoleniu nauczycieli – przygotowanych 
metodycznie, merytorycznie i z poczuciem misji. To 
dzięki nim pan od wf-u to nie tylko gość, który rzuci 
piłkę i powie „grajcie”.

Jestem ściśle związany, jak to określam, z magicznym 
światem ćwiczeń siłowych. Z mojego punktu widzenia 
to wręcz niestosowne mówić, że dzieci nie mogą upra-
wiać ćwiczeń siłowych. Oczywiście nie mam na myśli 

ćwiczeń ciężkoatletycznych, a jedynie uniwersalne ćwi-
czenia od stóp do głowy. Tego typu wysiłek, przekaza-
ny w formie zabawy, rywalizacji i jednocześnie uczący 
empatii we współdziałaniu, jest bardzo istotny. Dziś już 
powszechnie wiadomo, że wszelkiego rodzaju ćwiczenia 
z oporem zewnętrznym są wspólnym mianownikiem 
przygotowań w każdej dyscyplinie sportowej. Ponadto 
to właśnie takie ćwiczenia, obok sportów walki, szcze-
gólnie wzmacniają poczucie własnej wartości i dobrego 
myślenia o własnym wyglądzie.

Z pomocą i dzięki uprzejmości pana magistra Piotra 
Portasa – nauczyciela wychowania fizycznego w Szkole 
Ekola we Wrocławiu – przeprowadziłem lekcję pokazową  
z wykorzystaniem ćwiczeń siłowych. Chciałbym za-
znaczyć i podkreślić charakter lekcji pokazowej w tym 
przypadku. Pierwszy raz miałem kontakt z tą grupą 
dzieci, pan Piotr asystował w przebiegu lekcji, bio-
rąc czynny udział w prezentowaniu ćwiczeń, korekcji  
i kontroli przebiegu ich wykonywania. Całość naszych 
działań uwieczniliśmy zdjęciami, co było niezwykle 
trudne, ponieważ lekcja odbywała się na żywo i nie za-
wierała elementów ustawiania dzieci, tak jak to dzieje 
się podczas sesji zdjęciowych z zawodnikami, które re-
alizujemy na co dzień.

Nie chciałbym w tym artykule opisywać lekcji na za-
sadzie klasycznego konspektu, jednak nie chcąc narazić 
się nauczycielom, spróbuję ująć wszystko w jak najbar-
dziej precyzyjny przekaz.

TEMAT LEKCJI: Tworzymy lepsze ciało i silniejszy umysł

Temat ogólny na cykl lekcji z wykorzystaniem tego typu ćwiczeń, które proponuję wplatać co 3–4 jednostkę lekcyjną. 
Poniżej prezentuję 9 ćwiczeń z części głównej wraz z opisem ich wykonania oraz główne zaangażowane do pracy 
grupy mięśniowe. Prezentowane ćwiczenia z części głównej – czas trwania około 20–25 min. W następnym numerze 
zaprezentujemy kolejny zestaw ćwiczeń.

Ćwiczący bokiem do siebie, poprzez ruchy miednicą w bok, próbują wytrącić 
współpartnera z równowagi. Ćwiczenie angażujące mięśnie pośladkowe, mięśnie 
czworoboczne lędźwi, mięśnie skośne brzucha.
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Ćwiczący trzymając się za ręce przechodzą naprzemiennie ze skłonu do postawy wyprostowanej 
mocno przeciągając za dłonie partnera. Ćwiczenie angażujące mięsnie prostowniki grzbietu oraz 
górne partie pleców i obręczy barkowej.

Ćwiczący, w pozycji klęku, podając sobie jedną z rąk między nogami, 
przeciągają się nawzajem. Ćwiczenie angażujące mięśnie najszersze 
grzbietu i mięśnie obręczy barkowej.

Ćwiczący stojąc tyłem do siebie, poprzez ruchy miednicą w tył, próbują wytrącić 
współpartnera z równowagi. Ćwiczenie angażujące mięśnie pośladkowe i mięśnie 
prostowniki grzbietu.
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Ćwiczący w leżeniu na plecach, 
przytrzymując stopy współ-
partnera, unosi nogi do pionu,  
a drugi ćwiczący lekko je od-
pycha. Ćwiczenie angażujące 
mięśnie brzucha dolny i górny 
odcinek, mięsień poprzeczny 
brzucha.

Ćwiczący, trzymając się pod łokcie tyłem do siebie, próbują przeciągnąć partnera na swoją stronę, na-
stępnie wykonują skłony boczne z oporowaniem przez partnera wykonującego skłon w przeciwną stronę. 
Ćwiczenie szczególnie angażujące mięsnie ramion, obręczy barkowej, mięsnie klatki piersiowej, mięsnie 
międzyżebrowe i zębate, mięśnie grzbietu, czworoboczne lędźwi, mięśnie skośne brzucha.

Stojąc w rozkroku bokiem do siebie, ćwiczący łączą boczną część stopy  
i podając sobie ręce, próbują wytrącić partnera z równowagi. Ćwiczenie 
angażujące mięsnie ramion i mięśnie obręczy barkowej.

Ćwiczący naprzeciwko siebie w pozycji klęku na jednej nodze „siłują się 
na rękę” – jeden oporuje, gdy drugi nadaje opór. Ćwiczenie angażujące 
mięśnie przedramion oraz zginacze ramion.
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Doświadczenie pokazuje, że wśród tak młodej grupy ćwiczących co 2–3 ćwiczenie należy wprowadzić działania  
o charakterze bardziej dynamicznym i zabawowym. Wszystko zależy od zdolności koncentracji grupy.

Jeden ćwiczący w leżeniu tyłem próbuje unieść nogi i wykonać ruch 
okrężny nad wyciągniętą dłonią współpartnera.

Biegają dziewczynki i chłopcy, na sygnał nauczyciela np. dziewczynki kładą się na plecach  
i nogami imitują ruch „rowerka” – chłopcy udają, że pompują opony w rowerze.

Rozpoczynamy zabawą w gniazda i latające ptaki; 
gdy nadlatuje zły stwór, trzeba jak najszybciej wra-
cać do gniazd.
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Nagle nauczyciel zauważa, że na parkiecie rozsypały się pieniądze albo 
coś innego, uczniowie zbierają raz jedną, raz drugą ręką

„Wiatraki” – wykonywanie skrętów  
w chodzie.
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Zdając sobie sprawę, że nie każda jednostka lekcyj-
na jak nasza pokazowa może zawierać element wrę-
czenia dyplomów czy nagród, to jednak oprócz trady-
cyjnych wydarzeń szkolnych, takie jak zawody szkolne 
czy Dzień Sportu, warto by choć niektóre lekcje miały 
element, który pozwoli wzmacniać zaangażowanie 
uczniów nie tylko dobrymi ocenami czy pochwałami. 
Bardzo dobrym pomysłem jest wręczenie owoców jako 

popularyzacji łączenia zdrowego żywienia z wysiłkiem 
fizycznym, co stało się po naszej lekcji. Dodatkowo 
każde dziecko otrzymało dyplom z postacią z bajki  
i tematem lekcji, co jak widać na zdjęciach dało dzie-
ciom dużą radość. I chyba najważniejsza rzecz: koń-
czący wysiłek fizyczny – WSPÓLNY OKRZYK – moc-
no scalający grupę, ale i łączący nauczyciela z dziećmi. 
Polecam!

Podsumowując, chciałem powiedzieć, że to niesa-
mowita lekcja, która przekazuje dzieciom wiadomo-
ści, jak wykorzystywać wspólnie ruch, by się bawić  
i jednocześnie rywalizować, nie robiąc sobie krzywdy. 
Wdraża ona umiejętności zmiany pozycji, utrzymania 
równowagi, napięcia mięśniowego w dłuższym czasie, po-
głębia samokontrolę aparatu ruchu, ale przede wszystkim 
bawi. 

Następnego dnia mama 
jednego z uczniów uczest-
niczącego w lekcji zapytała  
z niedowierzaniem, czy pro-
wadziłem lekcję z jej synem. 
Gdy potwierdziłem, ona na to, 
że syn po powrocie do domu 
stwierdził, że musi ćwiczyć, by 
łączyć mięśnie z umysłem, bo 
jak będzie ćwiczył, to będzie 
miał też w głowie. Uśmiech-
nąłem się. Oto nagroda 
dla nauczyciela: uczeń wie,  
o czym była lekcja!

W trakcie lekcji w ramach przerw prezentowaliśmy z panem Piotrem ćwiczenia, których dzieci nie są 
w stanie wykonać obecnie, ale otrzymują informację, że w przyszłości systematycznie ćwicząc, posiądą 
takie umiejętności. 
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