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RUCH I MUZYKA W WYCHOWANIU FIZYCZNYM DZIEWCZ ĄT

Wiek dorastania jest okresem bardzo trudnym i skomplikowanym.

W stosunkowo krótkim czasie zachodzą ogromne przeobrażenia, w wyniku

których dziecko staje się osobą dorosłą. Pod wpływem hormonów wydzielanych

w większej ilości przez gruczoły dokrewne dochodzi do wzmożonego rozwoju

fizycznego i psychicznego. Nie zawsze rozwój ten przebiega harmonijnie.

Kościec zazwyczaj rozwija się szybciej niż układ mięśniowy, co powoduje

nadmierne wydłużenie kończyn i zmiany w proporcjach ciała. Fakt ten jest

często przyczyną niezgodności ruchów i utraty koordynacji. Dziewczęta

odczuwają z tego powodu niechęć do ruchu,ćwiczeń fizycznych i uczestnictwa

w lekcjach wychowania fizycznego.

Drugą przyczyną tego stanu rzeczy jest rozwójpłciowy. Pojawienie się drugo-

płciowych trzeciorzędowych cech płciowych oraz miesiączka są często

powodem zawstydzenia dziewcząt w tym wieku i niechęci do przebierania się

na lekcje wychowania fizycznego.

Wiek dorastania to również przeobrażenia psychiki dziecka, kształtowanie się

osobowości, rozwijanie zainteresowań.

Dysproporcje i noweścieżki w rozwoju młodego organizmu rzutują w sposób

oczywisty na postawę dziewcząt wobec własnego zdrowia. Są często zagubione,

nie wiedzą w jaki sposób mogłyby zadbać o własną sprawność fizyczną



i o zdrowie. Niebagatelną rolę odgrywa tu szkoła, a przede wszystkim lekcje

wychowania fizycznego i postawanauczyciela. Powinien on uświadomić

dziewczętom potrzebę dbałości o zdrowie, stworzyć im dogodne warunki

i zaproponować takie formy aktywności ruchowej, aby z chęcią je uprawiały.

Ważne jest też, aby ruch był dla nich podstawową formą spędzania wolnego

czasu teraz i w przyszłości.

Interesującą nas dziedziną ruchową akceptowaną przez dziewczęta

a przy tym atrakcyjną, wszechstronną i przede wszystkim dostosowaną do treści

i celów nauczania jest wychowanie muzyczno-ruchowe.

W formach muzyczno-ruchowych muzyka i ruch stanowią równorzędne

elementy treści nauczania. Ta specyfika przyjętych form podnosi atrakcyjność

omawianej dziedziny wychowania fizycznego.

Ćwiczenia muzyczno-ruchowe są tymi formami, które wpływają

na podniesienie poziomu kultury muzycznej i ruchowej, kształtują sprawność

ruchową, prowadząc do wszechstronnego rozwoju organizmu. Mają

też niewątpliwy wpływ na wzbogacanie osobowości ucznia, rozwijają

i doskonalą nawyki muzyczno-ruchowe, wyrabiają poczucie piękna i są źródłem

doznań estetycznych.

Tym właśnie założeniom powinny być podporządkowane formy i metody

prowadzenia zajęć wychowania fizycznego z dziewczętami. Stosowanie

tego typu ćwiczeń powinno stanowić podbudowę wszystkich dyscyplin

ruchowych.

Muzyka nie tylko stymuluje, ale także często przejmuje funkcje kierowania

wykonywanym ruchem. Nauczyciel może wtedy więcej czasu przeznaczyć

na indywidualizację i na korygowanie błędów.

W książce pt. „Motoryczność ludzka” Kurt Meinel pisze: „Rytm muzyczny jest

właściwym środkiem metodycznym, niezbędnym jako podstawa do rozwijania

i kształtowania rytmu ruchowego”. Stosowanie muzyki przy nauczaniu ruchu

jest ważne, nie jest jednak dość często realizowane przez nauczycieli. Bowiem



posługiwanie się nią w procesie dydaktyczno-wychowawczym niewątpliwie

wymaga od nich pewnych uzdolnień i umiejętności. Muzyka może

funkcjonować w postaci integralnie związanej z ruchem, bądź jako tło

towarzyszące wykonywaniu ruchu.

Nauczyciel powinien posiadać świadomość muzyczno-ruchowej treści i form

prowadzonych przez siebiećwiczeń, powinien zdawać sobie sprawę, jakie

elementy muzyki i ruchu są czynnikami formotwórczymi procesów muzyczno-

ruchowych.

Zgodnie z programem kultury fizycznej do tematyki obejmującej formy

muzyczno-ruchowe zaliczyć można: tańce ludowe, gimnastykę artystyczną,

ćwiczenia rytmiczne, wolnećwiczenia gimnastyczne wykonywane z muzyką,

zabawy i gry z muzyką, korowody taneczne oraz wszystkie innećwiczenia

muzyczno-ruchowe takie jak jazz, gimnastyka i aerobic. Wymienione formy

mogą wypełniać swoją treścią całą jednostkę lekcyjną, a więc stanowić

tematykę zasadniczą, mogą także wypełniać tylko część np. wstępną lekcji,

główną lub końcową, albo być jej fragmentem. Mogą one również być treścią

ćwiczeń śródlekcyjnych czy międzylekcyjnych. Każdy ruch ściśle powiązany

z muzyką winien być ukierunkowanym i celowym działaniem (pod względem

przebiegu czasowego, dynamiki wykonania i przestrzennego następstwa)

lub powinien stanowić część większego zespołu działań. Skomplikowane

działania ruchowe będą wymagały lepszego przystosowania ich do muzyki.

Komponując ćwiczenia należy konstruować je w taki sposób, aby ruch był

dostosowany do melodii. Stopień dostosowania może być różny, począwszy

od rytmu, tempa, melodii itp. Melodia jest tym czynnikiem, który odgrywa

ważną rolę w czasie przyswajania sobie nowych ruchów, a także w trakcie

wykonywania już opanowanego ruchu. Dobór odpowiedniej muzyki to ważny

element w całokształcieprocesu dydaktycznego.



Przeprowadzenie np. pokazućwiczeń przy akompaniamencie pomaga niekiedy

lepiej je zapamiętać dzięki uchwyceniu czasoprzestrzennej formy ruchu.

Przy nauczaniu wymienionych form należy unikać schematów.

W dziedzinie muzyczno-ruchowej tkwią liczne nie zbadane jeszcze

i nie wykorzystane możliwości oddziaływania na człowieka. Stwierdzono np.,

że ruch wykonywany przy muzyce mniej męczy, że można go zwielokrotnić,

a także przyspieszyć w sposób dla ucznia nieuciążliwy.

Stosowane obecnie wświecie różnorodne formy ruchu połączonego z muzyką,

pozwalają pielęgnować u człowieka i rozwijać to, co najcenniejsze,

to co indywidualne, osobiste, twórcze, co zmusza do myślenia, odczuwania

i przeżywania. Dlatego też wyzwalają one u ćwiczących większe

zainteresowanie podejmowaną działalnością ruchową. Skłaniają

do spontanicznej własnej interpretacji ruchowej, a także umożliwiają lepsze

przystosowanie się do działania ze współpartnerem czy grupą. Mając na uwadze

te cele, proponuje przykładowy układ taneczny poloneza, który mogą opanować

uczennice gimnazjów i liceów w ramach procesu wychowania fizycznego.



Krok podstawowy i konstrukcjaukładów tanecznych poloneza.

1. Metodyka nauczania kroku podstawowego i poszczególnych elementów

i figur poloneza.

- w ustawieniu na kole akcentowanie przedtaktu klaśnięciem

w dłonie, pozostałość kroku na trzy wytupane obunóż

- w marszu po kole akcentowanie przedtaktu klaśnięciem

i wykonanie kroku marszu na trzy

- w marszu przedtakt akcentujemy wysunięciem nogi (pr, l) w przód

i powtarzamy krok jw.

- w marszu akcentujemy przedtakt wysunięciem nogi (pr, l) w przód

z jednoczesnym ugięciem drugiej nogi w kolanie

- w marszu wykonanie całości technicznej kroku podstawowego,

zwrócenie uwagi na ułożenie stopy (zewnętrznej części

grzbietowej) w stosunku do podłoża

- ćwiczenia przy muzyce

2. Zasady konstrukcji układu tanecznego poloneza

a) Konstrukcja układu poloneza, zmiany elementów przejść, zwrotów,

obrotów i figur opiera się na frazach ośmio- cztero-

i dwunastotaktowych.

b) Ilość par tanecznych powinna stanowić liczbę parzystą

c) Układ powinien składać się z trzech części:

- powitania, zaproszenia do tańca

- rozwinięcia układu na korowody i określone figury

- finał, prezentacja wykonawców

d) Sugestie wypływające z brzmienia utworu do wykorzystania

w kompozycji



3. Przykładowy układ taneczny

Ilość par 12

X – partner

O – partnerka

I. część

8 taktów, wejście partnerów z obu stron sali

a)

X

X

X 6x

X

X

X

X

X

X 6x

X

X

X



b) 8 taktów, wejście partnerek

OX

OX

OX 6xo

OX

OX

OX

OX

OX

OX 6xo

OX

OX

OX

c) na 17 takt partnerki wykonują zwrot w stronę partnerów

na 18 – 19 takt partnerzy i partnerki wykonują ukłon

d) na 20 takt tancerze chwytają się w parze pr ręce

e) co druga para w poprzednim trzymaniu przechodzi krokiem podstawowym

cztery takty do tyłu, pozostałe pary przesuwają się w kierunku przeciwnym

OX OX

OX OX

OX OX 21 – 24 takt

OX OX

OX OX

OX OX



f) 25 takt partnerki z prawego szeregu wykonują przejście z prawej strony

partnera, drugi szereg wykonuje zwrot od siebie na zewnątrz

OX XO

OX XO

OX XO

OX XO

OX XO

OX XO

g) 26 – 30 takt partnerki wykonują przejścia wkoło partnera ¼ obrotu co

jeden krok podstawowy

O O

O X O O X O

X X

X X

X X

X X

X X

h) 31 – 32 takt wyjście partnerek do wewnątrz

XO OX

XO OX

XO OX

XO OX

XO OX

XO OX



i) 33 - 40 takt pary podchodzą do środka, 2 takty, tworzą linię, a potem koło

j) 41-48 taktu pary poruszają się po kole w prawą stronę, ze zmianą kierunku

po 4 taktach

k) 49-50 takt. Zwrot tancerzy twarzą do środka koła, partnerki wykonują

krok dośrodka koła, chwytają się za ręce



l) 51-58 takt partnerki poruszają się po kole, co drugi takt unoszą ramiona

w trzymaniu do góry partnerzy poruszają się w przeciwnym kierunku

m) 59-60 pary wracają do pierwszego trzymania w parze, poprzez zwrot

partnerki na zewnątrz koła

n) 61-68 wyjście tancerzy z koła na linię prostą



o) 69-80 rozejście się par na dwa szpalery

OX XO

OX XO

OX XO

OX XO

OX XO

OX XO

p) 81-90 tworzenie jednego szpaleru czwórkowego

XOOX

XOOX

XOOX

XOOX

XOOX

XOOX

r)91-100 wyjście partnerek na zewnątrz szpaleru, partnerzy zbliżają się

do środka

X X

X X

X X

X O O X

X O O X

O X O O X O

O O O O



s) 101-110 partnerzy tworzą szpaler chwytając się za ręce

O O O O

O O

OX XO

OX XO

OX XO

OX XO

OX XO

OX XO

t) 111-120 taktów pary wchodząc na koło na dwie przeciwne strony, schodzą

z koła na cztery równoległe linie

X X X X X X X X X

O O O O O O O O O

X X X X X X X X X

O O O O O O O O O

u) 121-130 takty podejście par liniami równoległymi dośrodka sali

1 linia partnerek – ukłon, zwrot i rozejście się na boki

to samo pozostałe linie

X X X X X X X X X

O O O O O O O O O

X X X X X X X X X

O O O O O O O O O



w) partnerki dochodzą do swoich partnerów

ustawienie do finału

wspólny ukłon półkole

XO OX

XO OX

XO OX

XO OX

XO OX

XO OX


