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WSTĘP

Dynamiczny rozwój techniki, wysokie tempo współczesnegożycia, moda na

bierność i konsumpcję, prześciganie się stacji telewizyjnych w zdobywaniu

coraz większej rzeszy telewidzów – to główne powody zmniejszającej się

aktywności ruchowej zarówno osób dorosłych jak i dzieci.

Od kilku lat obserwuję dzieci w czasie wakacji letnich, ferii zimowych oraz

dni wolnych od nauki szkolnej. Zauważyłem ich małą aktywność ruchową,

rzadko odwiedzane są boiska przez dzieci, a jeśli już to przez niewielkie grupki.

Coraz większa grupa dzieci niechętnie podejmuje wysiłek fizyczny, z rozmów

z dziećmi dowiedziałem się, że znaczną część czasu spędzają przed

telewizorem, komputerem. Zdając sobie sprawę z małej obiektywności moich

spostrzeżeń, postanowiłem dokonać analizy sprawności fizycznej dzieci,

a dokładniej – dynamiki rozwoju fizycznego uczniów naszej szkoły na

podstawie nauczycielskiego testu sprawności fizycznej, który stosuję od kilku

lat.

Ogólnie testy (z 3 lat nauki szkolnej) wykazują niski poziom koordynacji

ruchowej u znacznej części uczniów, ponadto wykazują również niższą

sprawność fizyczną dzieci na początku roku szkolnego w porównaniu z końcem

ubiegłego. W związku z tym moje spostrzeżenia odnośnie małej aktywności

ruchowej dzieci w dniach wolnychod nauki, a zwłaszcza wakacji uważam za

trafne.

Po ukończeniu studiów podyplomowych z wychowania fizycznego

i gimnastyki korekcyjnej postanowiłem dokładniej przyjrzeć się sylwetkom

naszych uczniów, postanowiłem zbadać jaki wpływ na zdrowie mają: niedobór

ruchu zauważany u wielu dzieci, złe nawyki posturalne (niewłaściwe

przyjmowanie pozycji ciała podczas wykonywania różnych czynności dnia

codziennego zarówno w domu jak i w szkole) ? Jaki wpływ mają przeciążania

młodego organizmu, stosowanie złej diety oraz złe warunki bytowe rodzin?



W miesiącu grudniu 2002 r. przeprowadziłem badania postawy ciała

u uczniów klas I-VI. Wyniki badań wydają się być alarmujące i potwierdzają

moje obserwacje, aż 61% badanych uczniów posiada wady postawy ciała, 51%

stanowią skoliozy, czyli boczne skrzywienia kręgosłupa, pozostałe 10% to:

lordozy, płaskie i okrągłe plecy, koślawość, szpotawość i płaskostopie.

W reakcji na ten stan rzeczy zaproponowałem członkom Rady Pedagogicznej

wdrożenie wżycie programu zdrowotnego mojego autorstwa, w celu poprawy

stanu zdrowia większości dzieci naszej szkoły. Program ten zyskał pełną

aprobatę Rady Pedagogicznej i będzie obowiązywał od drugiego półrocza roku

szkolnego 2002/2003.



I. Główne cele działu programu zdrowotnego:

1. Wszechstronny rozwój organizmu.

2. Zapobieganie i korygowanie wad postawy ciała uczniów klas I-VI.

3. Przekazanie uczniom podstawowych wiadomości i umiejętności

umożliwiających samokontrolę, samoocenę oraz samodzielne

podejmowanie działań w celu doskonalenia funkcjonowania organizmu.

4. Wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności umożliwiające bezpieczne

wykonywanie domowychćwiczeń korekcyjnych.

5. Przedstawienie rodzicom i uczniom skutków niedoboru ruchu, złych

nawyków posturalnych, stosowania nieprawidłowej diety.

6. Rozwój sprawności kondycyjnej i koordynacyjnej.

7. Ukształtowanie postawyświadomego i permanentnego uczestnictwa

uczniów w różnych formach aktywności sportowo-rekreacyjnej w czasie

nauki w szkole oraz po jej ukończeniu dla zachowania zdrowia

fizycznego i psychicznego, wybór sportużycia.

II. Metody i formy pracy:

1. Redagowanie gazetkiściennej.

2. Pogadanki i prelekcje.

3. Projekcja filmów.

4. Wykonywanie plakatów.

5. Wykonywanie badań postawy ciała i testów sprawności fizycznej.

6. Turnieje sportowe i spotkania towarzyskie.

7. Wycieczki rowerowe.

8. Wycieczki na pływalnię.



III. Przewidywane efekty:

1. Poprawa ogólnej sprawności fizycznej uczniów klas I-VI.

2. Zmniejszenie liczby uczniów z wadami postawy ciała.

3. Nabycie podstawowych wiadomości i umiejętności umożliwiających

samokontrolę, samoocenę oraz samodzielne podejmowanie działań w celu

doskonalenia funkcjonowania organizmu.

4. Umiejętność samodzielnego i bezpiecznego wykonywania domowych

ćwiczeń korekcyjnych.

5. Wzrostświadomości skutków niedoboru ruchu, złych nawyków

posturalnych oraz stosowania nieprawidłowej diety.

6. Wyrobienie nawyku utrzymywania prawidłowej postawy ciała oraz

motywacji do aktywnego spędzania wolnego czasu.

7. Ukształtowanie postawyświadomego i permanentnego uczestnictwa

uczniów w różnych formach aktywności sportowo-rekreacyjnej w czasie

nauki w szkole oraz po jej ukończeniu dla zachowania zdrowia

fizycznego i psychicznego, wybór sportużycia.



IV. Plan pracy
Dział Tematyka Odpowiedzialny

Dbam
o dobrą

kondycję
fizyczną

i prawidłow ą

postawę ciała

1. Badanie postawy ciała uczniów kl. I-VI.
2. Przedstawienie wyników badań

korekcyjnych:
- Radzie Pedagogicznej
- Rodzicom
- Dzieciom

3. Analiza dynamiki rozwoju sprawności
fizycznej dzieci na podstawie
„Nauczycielskiego testu sprawności

fizycznej”.
Przedstawienie wyników analizy j.w.

4. Przeciwdziałanie wadom postawy ciała:
a) Zastosowanie elementów gimnastyki

korekcyjnej na zajęciach wychowania
fizycznego wobec dzieci z wadami postawy
ciała oraz dzieci zdrowych.

b) Zaproponowanie Rodzicom dzieci ze
znacznymi i nietypowymi wadami postawy
ciała stosowaniaćwiczeń korekcyjnych w
domu.

c) Przygotowanie zestawówćwiczeń
korekcyjnych dla poszczególnych grup dzieci
z wadami postawy. (gazetka szkolna)

d) Przygotowaniećwiczeń korekcyjnych dla
nauczycieli wychowawców prowadzących
ćwiczeniaśródlekcyjne.

e) Emisja filmów o tematyce korekcyjnej
dzieciom oraz ich Rodzicom.

f) Wprowadzenie przerwśródlekcyjnych o
charakterze korekcyjnym na pozostałych
zajęciach szkolnych.

g) Utrwalenie nawyku utrzymywania
prawidłowej postawy ciała.

h) Wykonywanie gazetekściennych na
temat:

- Osiągnięć sportowych uczniów
indywidualnych i drużynowych.

- Wyników finałów turniejów
szkolnych i pozaszkolnych.

G.Golla

n-le WF

G.Golla

wszyscy
nauczyciele

n-le WF



- Dynamiki rozwoju fizycznego (test
sprawności fizycznej).

- Kalendarza imprez sportowych.
- Aktualności sportowych z kraju i

zeświata.
- Profilaktyki zapobiegania wadom

postawy ciała.
- Form aktywności ruchowej,

propozycje prowadzenia zdrowego
stylu życia.

i) Pogadanki, prelekcje na temat
profilaktyki zdrowotnej na godzinach
wychowawczych, zajęciach WF.

j) Wycieczki autokarowe na pływalnię.

k) Wycieczki rowerowe turystyczno- krajo-
znawcze.

l) Szkolne turnieje: tenisa stołowego, piłki
koszykowej oraz piłki nożnej.

m) Wieloboje sprawnościowe dla
klas I-III oraz IV-VI

n) Międzyszkolne turnieje integrujące, na
szczeblu miejsko-gminnym oraz
powiatowym.

o) Organizowanie zajęć sportowych w czasie
ferii zimowych.

p) Sportowy „Dzień Dziecka”

r) Uczestnictwo w „Powiatowych
Czwartkach Lekkoatletycznych”

s) Uczestnictwo w zawodach sportowych
organizowanych przez SZS, LZS oraz inne
zrzeszenia sportowe.
t) Ponowne badanie postawy ciała w celu

oceny efektywności w/w oddziaływań.
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