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Wstęp

       Kultura fizyczna jest  jedną z podstawowych dziedzin w reformującym się
systemie powszechnego nauczania. Sprzyja tworzeniu się aktywnej postawy
dzieci wobec życia i spełnia ważną rolę w kształtowaniu cech charakteru,
wzbogaca fizycznie i moralnie. W związku z tym zachodzi konieczność
odpowiedniego przygotowania nauczycieli do stosowania nowych
zmodernizowanych form, metod i środków, prowadzących do harmonijnego
rozwoju fizycznego i zdrowotnego dzieci z jednoczesnym tworzeniem dla nich
możliwości wypoczynku po nauce.
      Aby nauczyciele wychowania fizycznego mogli oddziaływać na rozwój
dzieci i młodzieży w szkole podstawowej, muszą kierować się przede
wszystkim zasadami: wszechstronności, zdrowotności i przydatności
praktycznej, muszą mieć na uwadze stały kontakt i prowadzić pracę
uświadamiającą z rodzicami i aktywem społecznym opiekującym się szkołą.
      Całokształt zagadnień związanych z wychowaniem fizycznym w szkole
poprzez działalność dydaktyczną, zadania opiekuńczo- wychowawcze,
kompensacyjno- wyrównawcze, poznawcze oraz sprawnościowo- zdrowotne
odgrywa ważną rolę w realizacji programu nauczania, wdrożonego do realizacji
w szkole podstawowej.
Celem mojej pracy jest analiza programu wychowania fizycznego i jego
realizacja w klasach nauczania zintegrowanego na przykładzie Szkoły
Podstawowej nr 2 w Myszkowie.
Przedmiotem badań jest stwierdzenie w jaki sposób realizacja programu
wychowania fizycznego wpływa na rozwój aktywności ruchowej u uczniów klas
nauczania zintegrowanego.
Praca składa się ze wstępu i pięciu rozdziałów. W pierwszym rozdziale
przedstawiłam charakterystykę Szkoły Podstawowej nr 2 w Myszkowie.
W drugim rozdziale zawarty jest rozwój psychofizyczny i motoryczny dzieci
w wieku 7- 10 lat.
W kolejnych rozdziałach zawarłam zagadnienia związane z realizacją programu
wychowania fizycznego oraz interpretację jego założeń w klasach nauczania
zintegrowanego.
W piątym rozdziale opisałam zajęcia pozalekcyjne, które służą rozwijaniu
aktywności ruchowej dzieci.
Ostatni rozdział zawiera wnioski i moje własne spostrzeżenia na temat realizacji
programu w klasach nauczania zintegrowanego.
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Charakterystyka Szkoły Podstawowej nr 2 w Myszkowie

Szkoła Podstawowa położona jest w bardzo spokojnym ekologicznym miejscu
na skraju lasu. Jest to budynek dwupiętrowy wraz z dobudowanymi dwoma
salami gimnastycznymi (dużą i małą) posiadającymi szatnie i natryski. Na
parterze znajduje się świetlica wraz z kuchnią, a na pierwszym piętrze biblioteka
i czytelnia. W szkole znajduje się 14 sal lekcyjnych i zatrudnionych jest
20 nauczycieli. Do szkoły uczęszcza 220 uczniów w 10 oddziałach. Są 4 klasy
nauczania zintegrowanego. Estetycznie i ciekawie udekorowane korytarze
(reprodukcje, grafiki, gabloty, tablice, kwiaty) sprawiają miłe wrażenie.
Obok budynku szkolnego znajdują się boiska do piłki nożnej, siatkowej i
koszykówki, a także bieżnia do skoku w dal.
Ponieważ szkoła położona jest blisko lasu bardzo często zajęcia organizowane
są na świeżym powietrzu. Te formy ruchu charakteryzują się dużą naturalnością.
Wpływają doskonale na rozwój ogólnej motoryki ucznia, rozwijanie ogólnej
sprawności fizycznej oraz opanowanie naturalnych i prostych ruchów z zakresu
chodu, biegu, pokonywanie przeszkód, skoków w dal, skoków wzwyż przez
niskie i wąskie przeszkody, rzutów do celu i na odległość lekkimi przedmiotami
tak prawą jak i lewą ręką.
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Corocznie koło naszej szkoły odbywają się w miesiącu czerwcu
„Ogólnopolskie Biegi Pięciu Stawów” organizowane przez Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji - MOSiR, w którym biorą udział dzieci i młodzież z okolic
całej Polski.
W biegach również chętnie biorą udział dzieci z klas młodszych ze Szkoły
Podstawowej nr 2 w Myszkowie. Biegają na dystansach: 100, 200 lub 300
metrów. W ubiegłym roku uczniowie z klas młodszych naszej szkoły zdobyły
8 dyplomów i wyróżnienie.

Szkoła wyposażona jest w pomoce i sprzęt przydatny na lekcjach wychowania
fizycznego i podnoszący atrakcyjność ćwiczeń:

a) przyrządy sportowe (materace, ławeczki gimnastyczne, skrzynie
gimnastyczne, stoły do tenisa stołowego)

b) sprzęt sportowy ( piłki siatkowe, piłki koszykowe, piłki ręczne, piłki
nożne, piłki lekarskie, siatka do piłki siatkowej i innych gier z odbijaniem
i podbijaniem, rakiety do kometki i do tenisa stołowego, ringo)

Wychowanie fizyczne w SP nr 2 jest traktowane jako jedna z ważniejszych sfer
oddziaływania wychowawczego na uczniów.
Nauczyciele w naszej szkole są przygotowani do prowadzenia zajęć
Wychowania Fizycznego, albowiem dwie nauczycielki nauczania
zintegrowanego podjęły studia podyplomowe o kierunku „Wychowanie
Fizyczne” podnosząc swoje kwalifikacje a tym samym są lepiej przygotowane
do stosowania nowych zmodernizowanych form, metod i środków
prowadzących do harmonijnego rozwoju fizycznego i zdrowotnego dzieci z
jednoczesnym tworzeniem dla nich możliwości wypoczynku po nauce.
Podstawowymi formami szkolnego Wychowania Fizycznego są:

a) zajęcia obowiązkowe
b) zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
c) zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia obowiązkowe odbywają się 3 razy w tygodniu w wyznaczonych
godzinach lekcyjnych na sali gimnastycznej w klasach pierwszych i drugiej.
W klasie trzeciej odbywają się 4 razy w tygodniu.
Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla dzieci prowadzone są przez specjalistę
2 razy w tygodniu dla każdej klasy.
Klasa trzecia uczestniczy w zajęciach na basenie obowiązkowo w piątki oraz w
środę jest godzina przeznaczona dla dzieci z naszej szkoły, które dodatkowo
chcą skorzystać z basenu lub biorących udział w zawodach pływackich.
W zawodach uczestniczą dzieci z klas młodszych zdobywając dyplomy oraz
wyróżnienia w poszczególnych edycjach.
Dzieci wraz z rodzicami brali udział w rodzinnych międzyszkolnych zawodach
pływackich, zajmując II miejsce.
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Rozwój psychofizyczny i motoryczny dzieci w wieku 7 – 10 lat

        Gdy dziecko przekracza próg szkoły rozpoczyna się etap ontogenezy.
W organizmie dziecięcym toczą się w tym czasie intensywne procesy, które
mają znaczenie dla biologicznej dojrzałości szkolnej, a mianowicie ossyfitacja
szkieletu oraz ostatnia faza innerwacji mięśni.
        Dziecko rozpoczynające naukę w szkole wykazuje opanowanie wszystkich
podstawowych form ruchu: chwytów, wspinania, skoków, różnych postaci
ruchu lokomocyjnego. Następuje okres doskonalenia i wzbogacania tych form
oraz tworzenia kombinacji: chwytu z biegiem, chwytu z rzutem, rzutu z
rozbiegiem. Dziecko w tym wieku jest podatne na wiele wzorów sportowych.
Dziecko silnie odczuwa zadowolenie z sukcesu motorycznego i dobrze
wykonuje zadania ruchowe. Uczniowie klas niższych charakteryzują się wysoką
pobudliwością, ciągłą gotowością do ruchu.
Dziecko w tym wieku czuje ciągłą potrzebę ruchu, jednakże na skutek
nieekonomicznej pracy oraz słabych jeszcze funkcji centralnego układu.
nerwowego i zdolności koordynacyjnych, szybko się męczy. Ponieważ jego
serce jest jeszcze zbyt małe, nie wytrzymuje on większych i dłuższych obciążeń.
Wystarczy jednak krótki wypoczynek, aby mogło podjąć dalszą pracę. Zjawisko
to jest wynikiem dużej częstotliwości skurczy serca i szerokiego przepływu krwi
powodującego szybkie ukrwienie tkanek. mierzą poszczególne cechy
motoryczne: siłę, moc, zwinność, koordynację.
        Stopniowo, w miarę upływu czasu i właściwego treningu, poprawia się u
dzieci praca centralnego układu nerwowego, co z kolei powoduje u nich lepszą
koordynację ruchów i działalność funkcjonalną wszystkich narządów
wewnętrznych. Nieekonomiczne dotychczas ruchy nabierają teraz cech harmonii
elegancji i dokładności, znacznym przeobrażeniom ulega również w tym okresie
sfera psychiczna dziecka. Przede wszystkim w znacznym stopniu rozwijają się
jego procesy myślowe. Chociaż przeważa jeszcze myślenie przedmiotowo-
obrazowe, rozumowanie jego staje się coraz bardziej logiczne, a zachowanie
naśladowcze ustępuje miejsca rozwijającej się umiejętności wykrywania i
ustalania związków przyczynowo- skutkowych. Stopniowo przechodzi ono od
działań i wyobrażeń konkretnych do operacji czysto umysłowych.
       Dziecko 7-10 letnie bardzo silnie przeżywa zarówno sukcesy, jak i porażki.
Przyjmuje wszystko z otoczenia bez selekcji. W czasie nauki ma trudności w
odróżnieniu i klasyfikowaniu oddzielnych elementów i czynności ruchowych.
Przy tworzeniu się odruchów warunkowych często występują u niego ruchy
zbędne, towarzyszące.
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        Dzieci w tym wieku nie są zdolne do pełnego rozumienia objaśnień
dotyczących ich działań ani też do oddzielenia problemów zasadniczych od
spraw podrzędnych. Nie są też w stanie zbyt długo koncentrować się na jednym
działaniu, czy wykonywaniu jednostajnej czynności ruchowej. Pamięć mają
dostatecznie dobrą, ale lepiej pamiętają to, co wiedzą. W ich zachowaniu często
występuje egocentryzm.
Podstawowym środkiem w pracy z uczniami klas I- III są zabawy i gry ruchowe.
Systematyczne i planowe ich prowadzenie z uwzględnieniem wszystkich
przewidzianych programem działów zapewnia w dużym stopniu wszechstronne
rozwijanie naturalnych czynności ruchowych dziecka i wdrożenie go do
higienicznych nawyków. Psychiczny rozwój uczniów klas I-III wymaga
stosowania różnorodnych atrakcyjnych form zabawowych oraz szybkiego
przechodzenia od jednego do drugiego działania. Pamiętać przy tym trzeba, aby
nie przeciążać dzieci zbyt trudnymi ćwiczeniami, ani też nie hamować ich
rozwoju zadaniami zbyt łatwymi. Przy organizacji zajęć z wychowania
fizycznego należy mieć zawsze na uwadze wiek i indywidualne możliwości
wychowanka.
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Zagadnienia związane z realizacją programu wychowania fizycznego
w klasach I- III

Program uwzględnia trzy podstawowe działy: psychomotoryczność,
umiejętności i wiadomości.
         Dział pierwszy zawiera zestaw środków, których dobór opiera się na
kryterium najkorzystniejszego kształtowania ogólnej motoryczności uczniów
wraz z samooceną i samokontrolą sprawności fizycznej i psychomotorycznej.
         Dział drugi zawiera treści  niezbędne w kształtowaniu umiejętności
ruchowych związanych głównie z formami aktywności- utylitarnej,
rekreacyjnej, zdrowotnej oraz sportowej wraz z samokontrolą i samooceną.
         Dział trzeci określa zasób wiadomości potrzebnych do wspomagania
rozwoju psychofizycznego organizmu i kształtowania wszechstronnej
aktywności ruchowej.
1.Realizując program należy stosować szeroko rozumianą indywidualizację,
   mając na uwadze przede wszystkim potrzeby rozwojowe, zainteresowania i
   predyspozycje każdego ucznia.
2.Kierując się celami kształcenia i wychowania – należy realizować program w
sposób kompleksowy zarówno w odniesieniu doi trzech działów programowych
jak i treści materiału w nich zawartych. Program należy traktować elastycznie
dokonując wyboru zakresu treści w danej klasie. Dobór treści (ilościowy,
jakościowy), powinien być uwarunkowany przez różnorodne czynniki, takie jak:
stan zdrowia, poziom sprawności ruchowej, zainteresowania uczniów, warunki
danego środowiska, możliwości organizacyjne szkoły, stopień przygotowań
kadry nauczającej, a nawet stan psychiczny uczniów w danym dniu.
3. Uwzględniając omówione czynniki nauczyciel powinien opracować własny
plan pracy dydaktyczno-wychowawczej.
4. Nauczycielowi realizującemu program wychowania fizycznego pozostawia
się swobodę w doborze rozwiązań metodyczno-organizacyjnych, przy
jednoczesnym stosowaniu ogólnych wskazań zdrowotnych i pedagogicznych
przyjętych w pracy dydaktyczno-wychowawczej współczesnej szkoły. Zaznacza
się jednak, że metody i formy pracy bazujące wyłącznie na nauczaniu ruchu lub
zamierzające tylko do kształtowania cech motorycznych, czy przekazywania
wiadomości w formie wykładów terrorystycznych, są niezgodne z założeniami
programu.
  W doborze treści, metod i form organizacyjnych należy przyjąć następujące
postępowanie:
a) stosować szeroko formę zabawową i zadaniową ( formę ścisłą należy przyjąć
  w odniesieniu do tzw. ćwiczeń specjalnych, mających na celu wyrównanie
  niedoborów w rozwoju cech motorycznych);
b) wykorzystywać dla uatrakcyjnienia każdej lekcji przybory, przyrządy,
  akompaniament muzyczny;
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c) stosować szeroko rozumianą indywidualizację, mając na uwadze przede
  wszystkim potrzeby rozwojowe, zainteresowania i predyspozycje każdego
  ucznia;
d) jak najwięcej zajęć prowadzić w terenie otwartym (zadbać o odpowiedni
  strój dla dzieci, np.: dresy).
5. Kształtowanie psychomotoryki powinno się odbywać poprzez:
a) nauczanie i doskonalenie różnorodnych form aktywności ruchowej;
b) doskonalenie sprawności, nawyków;
c) eksponowanie indywidualnych możliwości, upodobań, zainteresowań i

umiejętności ruchowych uczniów;
d) wyzwalanie i rozwijanie inwencji twórczej.
6. Przystępując do realizacji działu umiejętności, należy na każdej lekcji
    w części wstępnej przygotować odpowiednio organizm do wysiłku
    fizycznego. Będą temu służyć odpowiednio dobrane ćwiczenia kształtujące
    m. in.: szyi, ramion i pasa barkowego, nóg, tułowia.
7. Nauczyciel może realizować treści przeznaczone dla klas programowo

wyższych w klasach niższego szczebla nauczania pod warunkiem, że poziom
sprawności rozwoju fizycznego oraz stan zdrowia uczniów na to zezwalają.

8. Kształtowanie odpowiednich umiejętności ruchowych z zakresu różnych
    dyscyplin ( gimnastyki, lekkiej atletyki, gier ruchowych, saneczkarstwa,
     kolarstwa, pływania) powinno być związane z określonymi formami
     aktywności ruchowej- zdrowotnej, utylitarnej, rekreacyjnej i sportowej. Duży
     akcent należy położyć na:
a) zespołowe formy aktywności rekreacyjno - sportowej;
b) indywidualne formy aktywności zdrowotnej i utylitarno- rekreacyjnej.

Zajęcia z przewagą gier i zabaw ruchowych powinny dominować, gdyz
stwarzają duże możliwości do uzewnętrznienia emocji i zainteresowań
ruchowych. Są tym samym źródłem dobrego samopoczucia, sprawdzianem
własnej wartości i doskonałą lekcją życia w grupie rówieśniczej. W
indywidualnych formach aktywności zdrowotnej utylitarno- rekreacyjnej w
klasach I- III obok kształtowania różnych umiejętności- biegu, skoków,
rzutów, wspinania, jazdy na wrotkach, sankach, łyżwach, nartach oraz
pływania- mają przygotowywać uczniów do samooceny rozwoju fizycznego
i sprawności ruchowej.

 9. Postawy ucznia w zakresie rozwoju sprawności fizycznej, umiejętności oraz
     aktywności ruchowej należy kontrolować stosując, opracowane w tym celu,
     różne testy i sprawdziany. Nie stosuje się ocen negatywnych. Kontrola
     postępów ucznia powinna być środkiem pomagającym w realizacji zadań
     kształcenia i wychowania fizycznego. Testy i sprawdziany przeznaczone dla
     kontroli postępu rozwoju psychiczno- fizycznego ucznia nie mogą być
     narzędziem służącym do wystawiania ocen. Wyniki uzyskane z
     przeprowadzonych prób należy odnosić zawsze do postępu indywidualnego
     ucznia, a nie do średnich danych populacji ( miejskiej, regionalnej, krajowej )
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10. Zadaniem szkoły jest zapewnienie warunków dobrego samopoczucia,
      swobody, odprężenia psychicznego, wartościowej reakcji podczas wszelkich
      zajęć ruchowych z dziećmi.
11. Praca szkoły w zakresie kształcenia i wychowania fizycznego koncentrować
      się powinna przede wszystkim na obowiązkowych zajęciach lekcyjnych oraz
      nadobowiązkowych zajęciach zabaw i gier ogólnorozwojowych ujętych w
      planie nauczania szkoły, organizowanych dla ogółu dzieci.
12. Pracę nauczyciela należy oceniać głównie pod kątem osiąganego postępu
      w rozwoju fizycznym uczniów, sprawności ruchowej, umiejętności oraz
      opanowania zasobu wiedzy niezbędnej do samokontroli i samooceny.
13. Rozwiązania metodyczno- organizacyjne, warunkowane realizacją programu
      wychowania fizycznego wymagają ciągłego, ukierunkowanego doskonalenia
      warsztatu pracy nauczycieli, pogłębiania wiedzy merytorycznej, poznawania
      i przyswajania najnowszych osiągnięć nauk pedagogicznych, zwłaszcza w
      okresie metod nauczania i wychowania, drogą samokształcenia i różnych
      form doskonalenia.
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Wychowanie fizyczne w polskiej szkole a reforma oświaty

 Obecna szkoła skoncentrowana jest na realizacji szkolnych programów
nauczania, a nie na uczniu, nie cieszy się społecznym szacunkiem i słabo służy
wszechstronnemu rozwojowi dzieci i młodzieży. Słabo też przygotowuje do
pracy i aktywnego uczestnictwa w kulturze.

Można również zaobserwować kryzys wychowawczy szkoły. Dominuje w
niej bierność i nuda, często występują wzajemne przejawy agresji (uczeń,
nauczyciel).
Nauczanie nastawione jest tylko na zapamiętywanie materiału, prowadzone w
pośpiechu i w zbyt licznych klasach. Nie tworzy to warunków dla autentycznej
aktywności, twórczości, samodzielności i rozwoju osobowości uczniów.
System klasowo - lekcyjny jest obecnie niemal jedynym sposobem
organizowania aktywności szkolnej, a taka forma słabo przygotowuje do
pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. Znaczny wpływ na taki stan rzeczy
wywierają trudne warunki pracy polskich szkół.

W szkołach brak pomocy i sprzętu dydaktycznego, niewystarczająco jest
wyposażona ilościowo i jakościowo szkolna i pozaszkolna baza sportowa.
Niskie są płace nauczycieli. Wszystko to kumuluje się i tworzy zły klimat wokół
wychowania fizycznego Około 40% szkół nie posiada sal gimnastycznych a
75% zajęć odbywa się na szkolnym korytarzu. Trudno, zatem dziwić się, że
większość społeczeństwa w swojej świadomości nie wiąże znaczenia lekcji
wychowania fizycznego ani z troską o własne zdrowie, ani z przygotowaniem
do uczestnictwa w życiu społecznym, a nawet ich związku z karierą sportową.
W ogóle bardzo nisko ocenia rolę wychowania fizycznego w uspołecznianiu
młodzieży i w przygotowaniu jej do życia.

Obniżoną aktywność fizyczną powszechnie uznaje się za jeden z
podstawowych czynników zagrożenia zdrowia nie tylko fizycznego, ale także
psychicznego i społecznego.

Wśród najważniejszych celów operacyjnych Narodowego Programu
Zdrowia na pierwszym miejscu wymieniono "zwiększenie aktywności fizycznej
ludności", a dopiero później wszystkie inne zjawiska (walka z nałogiem, troska
o jakość środowiska, właściwe odżywianie się, itd.). Nie jest to przypadek,
bowiem od powszechności tego faktu zależy teraźniejszość i przyszłość
wychowania fizycznego w Polsce. Okazuje się, iż polska młodzież szkolna
również i w innych elementach stylu życia (zajęcia w czasie wolnym, poczucie
zadowolenia ze swego życia, higiena ciała i zdrowia) na tle młodzieży z krajów
Europy Zachodniej wykazuje niepożądane zachowania zdrowotne. Niektóre
dane mówią wprost nie tylko o potrzebach zdrowotnych, ale wręcz o skali
naszych cywilizacyjnych i kulturowych zapóźnień.

W takiej sytuacji po wielu latach starań w nowej Ustawie o Kulturze
Fizycznej z 18 stycznia 1996 r. Sejm RP usiłował podnieść rangę wychowania
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fizycznego w polskiej szkole, uchwalając, że zapewni się 5 godzin lekcji
obowiązkowych wychowania fizycznego w ciągu tygodnia. Biorąc jednak pod
uwagę trudności związane z brakiem obiektów sportowych i kwalifikowanej
kadry wychowania fizycznego, wycofano się z wcześniejszych założeń.
Aktualnie podstawowymi formami szkolnego wychowania fizycznego są:
a)  zajęcia obowiązkowe,
b)  zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
c)   zajęcia pozalekcyjne.
Obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego w szkole stanowią podstawową,
a dla wielu dzieci jedyną formą zorganizowanych zajęć wychowania fizycznego.
Przemiany zachodzące w ostatnich latach w Polsce powodują, że wiele
inicjatyw i decyzji dotyczących oświaty leży już dzisiaj w gestii administracji
samorządowej lub szkolnej (finanse, szczegółowy program zajęć, formy zajęć
pozalekcyjnych). Od tych organów zależeć będzie, czy podniesiony zostanie
poziom wychowania fizycznego w szkołach.

Krytyka polskiej szkoły obejmuje, zatem najczęściej niedostatki samych
szkół i system, w jakim tkwią. Rodzi się pytanie, czy wychowanie fizyczne,
które jest jeszcze często dość zamknięte w sobie (program, jego realizacja) a
nawet samo izolujące się, może się dobrze rozwijać nie patrząc na błędy w pracy
szkół?
Nauczyciele zajęci są przede wszystkim dniem dzisiejszym: lekcjami, sprzętem,
ocenami. Na szersze spojrzenie dotyczące roli wychowania fizycznego nie
starcza im często czasu i sił. Jednak sytuacja i czas, w jakim żyjemy, narzuca
nowe role społeczne, odbiera szkole wyłączność informacji i nauki o świecie.

Coraz wyraźniejsza staje się dążność do integrowania wysiłków
związanych z kształceniem i wychowaniem. Tendencje te dotyczą również
wychowania fizycznego i należy uświadomić sobie, iż osiąganie celów w
"pojedynkę", pomijając inne dziedziny, będzie bardzo trudne. Oznacza to, że
wzrośnie znaczenie korzystania z dorobku wiedzy przyrodniczej i społecznej, a
nie tylko metodycznej w zakresie ćwiczeń.

Może ktoś zapytać:, co zmieni reforma szkolnictwa w realizacji
programu, jak pomoże w nauczaniu ćwiczeń ruchowych?

Oczywiście reforma nie jest potrzebna, jeżeli tradycyjnie mają być
rozumiane funkcje i zadania nauczyciela wychowania fizycznego, jako
specjalisty od techniki ćwiczeń, a on sam nie będzie wiedział, komu i czemu ma
służyć rozwój dziecka i to, co on robi pozostanie "po staremu":

·      jeżeli wychowanie fizyczne ma tkwić nadal w sztywnym systemie klasowo-
lekcyjnym,
·     jeżeli założenia programowe mają być zdominowane przez ujednolicone,
jednakowe koncepcje dla wszystkich szkół,
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·     jeżeli główne treści nauczania mają być nastawione jednostronnie,
wskazując głównie na motoryczność i umiejętności, co spowoduje przewagę
nauczania nad wychowaniem,
·     jeżeli sport ograniczony do zdobywania medali i pucharów zamiast
dostrzegania wychowania do sportu ma być głównym celem i wyobrażeniem o
istocie kultury w szkole,
·     jeżeli wychowanie fizyczne ma w rezultacie pozostać drugorzędnym,
"michałkowatym" przedmiotem wymienianym zawsze na końcu wykazu
przedmiotów szkolnych, godzinami przydatnymi do sprzątania z uczniami
terenu szkolnego.
Czas odpowiedzieć na pytanie zawarte w tytule: Czy reforma jest potrzebna
wychowaniu fizycznemu?

Potrzebna, aby w zmienionej postaci kultura fizyczna w szkole mogła w
pełni rozwinąć swe walory zdrowotne i wychowawcze, wskazać własne drogi
rozwoju wychowania. Doprowadzić do powszechnej świadomości, że
uspołecznienie ucznia to także sprawy ciała i ruchu.

Niezbędna, aby nauczycieli wychowania fizycznego włączyć w równych
prawach do procesu wychowania młodzieży, aby dziecko i rozkwit jego
podmiotowości, a nie treści nauczania stały się punktem wyjścia w jego
kształceniu i rozwoju, aby w programach wychowania fizycznego dominowały i
były wyraziste wartości, cele, intencje wychowawcze, kierunki działania, jakie
powinien kształtować nauczyciel, aby dzięki rozluźnieniu systemu klasowo-
lekcyjnego zmienić organizację kształcenia i wykorzystać różnorodne formy
organizacyjne wychowania fizycznego.
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INTERPRETACJA ZAŁO ŻEŃ PROGRAMU WYCHOWANIA
FIZYCZNEGO W KLASIE I – III

Program jest zbiorem ogólnych informacji wskazujących kierunki pracy
dydaktyczno-wychowawczej nauczycielom prowadzącym zajęcia wychowania
fizycznego, określającym zakres środków i czynności nieodzownych dla
prawdziwego przebiegu tego procesu. Efektem realizacji założeń programu
powinno być dziecko wszechstronnie rozwinięte zarówno pod względem
fizycznym, psychomotorycznym, przygotowane do udziału w różnych formach
aktywności ruchowej.

Wymienione zagadnienia ściśle łączą się z celami kształcenia i
wychowania w zakresie wychowania fizycznego. Cele te figurują na pierwszym
miejscu jako wykładnia działania i dotyczą:
- harmonijnego rozwoju fizycznego
- rozwoju psychiki
- kształtowania charakteru i cech społecznych
- kształtowanie estetyki ruchu
W ten sposób powiązana została problematyka sprawności fizycznej i higieny z
przygotowaniem do różnorodnych sytuacji współczesnego życia. Program
uwzględnia odpowiednio zróżnicowane dla każdej klasy trzy działy, a
mianowicie: kształtowanie cech motorycznych, umiejętności i wiadomości.
Program eksponuje ucznia jako jednostkę poznającą siebie i środowisko,
współuczestniczącego w rozwijaniu indywidualnych właściwości organizmu,
znajdującego własne miejsce w grupie społecznej. Uczeń mając określony zasób
informacji teoretycznych i praktycznych ( na poziomie danej klasy ) będzie
działał świadomie, stosując środki niezbędne do stymulowania rozwoju swego
organizmu. Nauczycielowi pozostawiono dużą swobodę w realizacji programu.
Program określa głównie tylko to co uczeń powinien osiągnąć, do czego
powinien dążyć poprzez uczestnictwo w zajęciach ruchowych, natomiast środki
realizacji tych celów dobiera nauczyciel w zależności od posiadanych
warunków.
Program proponuje bogaty materiał z zakresu wiedzy i umiejętności
praktycznych. Określa jednocześnie pożądany stopień opanowania umiejętności
ruchowych, sprawności uczniów i opanowania wiadomości. Treści kształcenia
określone dla każdej klasy w trzech zintegrowanych działach odpowiadają
potrzebom rozwojowym dzieci, ich rozwojowi psychomotorycznemu,
zainteresowaniom i uzdolnieniom. Dział w programie „Kształtowanie cech
motorycznych” sygnalizuje bardzo ważny problem jakim jest rozwój motoryki
człowieka w okresie dzieciństwa. Systematyczne stosowanie ćwiczeń
fizycznych określonych programem w tym okresie życia determinuje najbardziej
pożądane efekty rozwojowe.
Cechy motoryczne to wielkości charakteryzujące potencjalne możliwości
ruchowe organizmu. Możemy je kształtować oraz mierzyć w określonych
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jednostkach. Proces ich rozwoju uwarunkowany jest anatomicznym i
czynnościowym dojrzewaniem organizmu oraz uczeniem się czynności
ruchowych. Obydwa zjawiska wzajemnie się przenikają i pozostają w ciągłej
interakcji. Kształtować motoryczność powinno się równocześnie z
oddziaływaniem na rozwój psychiczny. Dlatego też należy eksponować te formy
aktywności ruchowej, dojrzewaniem organizmu oraz uczeniem się czynności
ruchowych. Zjawiska te wzajemnie się przenikają i pozostają w ciągłej
interakcji. Kształtować które angażują świadomość ucznia oraz dobierać i
stosować środki odpowiednie do wieku, płci i indywidualnych możliwości.
Trzeba przekazywać uczniom informacje o wpływie wykonywanych ćwiczeń na
rozwój ich organizmu. Należy kierować się zasadą wielokrotnego powtarzania
określonych form ruchu dla danej cechy, możliwie najbardziej urozmaiconych
pod względem treści. Lekcje wychowania fizycznego są pierwszą fazą
długotrwałego oddziaływania dydaktyczno – wychowawczego zmierzającego do
pełnego wykorzystania możliwości rozwoju uczniów. Nie powinny służyć
wczesnej specjalizacji w wybranej dyscyplinie czy konkurencji sportowej.
Poszczególne cechy motoryczne mają różną wartość diagnostyczną w
kształtowaniu ogólnej sprawności fizycznej.

Siła – zaliczana do podstawowych cech motoryki, jest to zdolność do
pokonywania oporu zewnętrznego lub przeciwdziałaniu mu kosztem wysiłku
mięśniowego.
Program proponuje do kształtowania tej cechy ćwiczenia, w których występują
elementy kilku sposobów rzutów na odległość i do celu różnymi przyborami
(piłkami, lotkami), elementy dźwigania ciężkich przedmiotów ( piłka lekarska),
przeciągania przedmiotów po podłożu, toczenia przedmiotu przed sobą, oraz
elementy wspinania się, pełzania i czołgania się, a także niejednokrotnie biegi.
Poziom rozwoju siły zależeć będzie od stopnia intensywności ćwiczeń i
zastosowanej metody rozwijania tej cechy, a także od wielkości stosowanych
obciążeń. W nauczaniu zintegrowanym dobór ćwiczeń powinien uwzględniać
rozwój następujących grup mięśniowych: grzbietu, brzucha, ramion i nóg.
Najczęściej stosowaną metodą rozwijania siły jest metoda treningu
obwodowego ( stacyjna ) przy średnim tempie wykonywania ćwiczeń.
Siła kształtuje się wraz z rozwojem osobniczym, przebiega równolegle do
rozwoju cech morfologicznych. Kształtować siłę można pomocy pracy
dynamicznej i statycznej. Rozwijanie siły wyłącznie za pomocą
nieskomplikowanych ćwiczeń siłowych przynosi szybki i znaczny jej wzrost, ale
wpływa jednocześnie przez zmianę wewnętrznej i zewnętrznej struktury ruchów
na obniżenie sprawności koordynacyjnej. Świadomie oddziaływać na rozwój tej
cechy motorycznej będziemy wówczas, gdy na organizm ucznia podziałamy
bodźcami przekraczającymi swoją siłą bodźce dotychczas
stosowane. Celowy jest więc wybór zestawu ćwiczeń dostosowanych do
aktualnych możliwości uczniów i powtarzanie ich przez długi okres, przy czym
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zmianie ulega jedynie wielkość obciążenia i ilość powtórzeń. Ćwiczenia
dynamiczne należy wykonywać przed statycznymi. Siłę powinno kształtować
się w drugiej połowie części głównej lekcji.
W procesie kształtowania tych zdolności szczególną uwagę należy zwracać na
„kształtowanie siły tych mięsni, które wykazują najniższe właściwości
funkcjonalne (m.in. tułowia, kończyn dolnych) wpływających na kształtowanie
kręgosłupa jako elementu podporowego”¹

Szybkość- także podstawowa cecha motoryki, jest zdolnością do wykonywania
ruchów w minimalnym dla danych warunków odcinku czasu.
Głównym środkiem rozwoju szybkości są takie ćwiczenia, które można
stosować z maksymalną szybkością. Na etapie nauczania zintegrowanego
rozwój szybkości zapewniamy przez: Krótkie i szybkie biegi oraz akcentowanie
zwinności i gibkości. W czasie ruchu podstawowy wysiłek powinien być
skierowany na szybkość wykonania. Czas ćwiczenia musi być tak dobrany aby,
pod koniec – w wyniku zmęczenia szybkość nie malała. Każde ćwiczenie
powtarza się kilka razy (4 – 6) w początkowym okresie zajęć - lekcji.
A tym etapie rozwoju siły możemy wykorzystać następujące, odpowiednio
wykonywane ćwiczenia:
a) przykładowe ćwiczenia z wykorzystaniem jako obciążenia własnego ciężaru

ciała,
- „Mysia nora”
- „Walka kogutów”
- „Podnieś się – połóż się”
- „Piłka chińska”
- bieg na czworakach z toczeniem piłki głową,
- przeciąganie po skośnie ustawionej ławeczce.
U dzieci młodszych ważne jest stosowanie przede wszystkim pozycji niskich
- podporów, np. w formie pełzania czworakowania, zwisów, a także skoków.
b) Przykładowe ćwiczenia z przyborami do rzutów,
- „Kto dalej”
- „Wyścig piłek w kole”
- „Obrona twierdzy”
- leżenie przodem naprzeciw partnera – podania piłki oburącz do partnera,
Ćwiczenia wykorzystujące przybory powodują zwiększenie obciążenia oraz
uatrakcyjniają przebieg zajęć. Nie należy stosować obciążeń przekraczających
możliwości uczniów. Dopuszczalne są obciążenia u dzieci do 10 lat – 1/3 masy
ciała. Ćwiczenia te łatwo dozować i za ich pomocą oddziaływać na wybrane
grupy mięśniowe. Obciążenia specjalne stosujemy dopiero po ostatecznym
ukształtowaniu kośćca.¹

¹ J. Raczek: Z badań nad modelem szkolenia w sporcie młodzieżowym,
Katowice 1985
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c) przykładowe ćwiczenia z oporem partnera,
- „Spychacze”
- „Walka jeźdźców
- „Łańcuch”
- „Nie przewróć pionka”
Przy tego rodzaju ćwiczeniach możliwe jest wyzwolenie siły maksymalnej
dzięki istnieniu bardzo silnej motywacji pobudzającej do znacznych wysiłków.

Szybkość jako cecha motoryczna kształtuje się wraz z rozwojem osobniczym.
Poziom jej zależy od siły i elastyczności mięśni, od ruchomości w stawach
biorących udział w danych ruchach, od czynności stanu układu nerwowego,
koncentracji uwagi i wysiłku woli oraz od wielkości oporów stawianych
układowi ruchowemu. Podczas pracy rozwijającej szybkość należy zwracać
uwagę na wszystkie wymienione elementy. Osoba dysponująca wysokim
poziomem szybkości, potrafi prędzej niż inni wykonywać jak najwięcej
powtórzeń tego samego ruchu oraz błyskawicznie reaguje ruchem lub słowem
na określony sygnał wzrokowy, słuchowy czy dotykowy. Szybkość można
oceniać na podstawie trzech parametrów: czasu reakcji, prędkości i
częstotliwości ruchu. Czas reakcji świadczy o stanie centralnego układu
nerwowego. Prędkość i częstotliwość ruchu są zależne od stopnia opanowania
techniki wykonywanego ruchu. By stosowane w celu kształtowania szybkości
zadania ruchowe spełniały swoją rolę, muszą być na tyle opanowane przez
ucznia, by podczas ich wykonywania mógł je realizować z dużą prędkością.
Powinno się nimi oddziaływać na nie zmęczony organizm. Czas trwania tych
ćwiczeń musi być taki, aby po ich koniec prędkość wykonywania  w wyniku
zmęczenia nie malała. Nie powinien jednak przekraczać 15 sekund. Najbardziej
racjonalną drogą rozwijania szybkości jest równoległa praca nad zwiększeniem
gibkości, ulepszeniem techniki ćwiczonych ruchów.
Do kształtowania szybkości należ dobierać różnorodne środki z zakresu
lekkoatletyki, mini gier sportowych, zabaw i gier ruchowych oraz ćwiczeń i gier
terenowych.

Wytrzymałość – to zdolność organizmu do wykonywania długotrwałej pracy o
określonej  intensywności. Wyraża się w braku przejawów zmęczenia podczas
wykonywania znacznych wysiłków ruchowych. Oznacza przystosowanie się
organizmu do środowiska i rodzaju pełnionych czynności. Siłą i szybkość zależą
przede wszystkim od wytrenowania układu mięśniowego – wytrzymałość od
sprawności układu oddechowego i sercowo-naczyniowego. Sprawne działanie
tych układów umożliwia długotrwałą pracę układu nerwowego i mięśniowego.
Rozwój wytrzymałości zależy również od czynników psychicznych, silnej woli,
motywacji, gotowości do znoszenia bólu. Są one niezbędne do wykształcenia
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zdolności kontynuowania pracy mimo silnego zmęczenia. Rozróżnia się
wytrzymałość ogólną i specjalną.
Wytrzymałość ogólna-wiąże się z wydolnością całego organizmu
zaangażowanego w pracy umiarkowanej intensywności wykonywanej przez
większą część aparatu mięśniowego. Określają ją tlenowe możliwości
człowieka.
Wytrzymałość specjalna- dotyczy wybranej grupy mięśni potrzebnej podczas
wykonywania określonego ćwiczenia w pracy. W praktyce szkolnej można
ocenić poziom wytrzymałości następująco: określić częstotliwość tętna lub
oddechu przed wysiłkiem i bezpośrednio po nim oraz szybkość powrotu do
normy po standardowym wysiłku. Im większe zmiany spowodował wysiłek i im
dłużej się one utrzymują, tym poziom wytrzymałości jest mniejszy. Znaczenie
przystosowanego do wieku dziecka treningu wytrzymałościowego polega na
doprowadzeniu do maksimum możliwości rozwoju tkwiących w młodym
organizmie.
Odpowiednio dozowane wysiłki wytrzymałościowe dostosowane do
indywidualnych możliwości dzieci, nie mogą być szkodliwe   dla ich zdrowia i
rozwoju. Wytrzymałość można kształtować za pomocą ćwiczeń
ogólnorozwojowych oraz specjalnych tzn. takich, które angażują do pracy grupy
mięśni decydujące o danej specjalizacji.  Metodyka kształtowania
wytrzymałości polega na wielokrotnym doprowadzeniu organizmu do stanu
zmęczenia. Poprzez mechanizmy adaptacyjne prowadzi to do zjawiska
superkompensacji, czyli odbudowy  z nadmiarem i przyczynia się łącznie z
efektami adaptacji psychicznej do podnoszenia poziomu wytrzymałości.
Skuteczność działania zależy nie tylko od wielkości zmęczenia lecz także od
charakteru wysiłku wywołującego to zmęczenie. Na poziomie nauczania
początkowego wytrzymałość kształtujemy zwracając uwagę na stopniowe
zwiększenie wysiłku pracy, a także odpowiednio dozowane obciążenie
(kontrola natężenia wysiłku np.: mierzenie tętna)
Metody stosowane w kształtowaniu wytrzymałości zbudowane są z
jednakowych elementów. Różnią się intensywnością pracy, czasem jej trwania,
ilością powtórzeń oraz czasem i charakterem przerw wypoczynkowych.
Najwłaściwszymi w rozwijaniu wytrzymałości u dzieci są metody: ciągła (np.
bieg ciągły na dystansie 600- 800m.) i zmienna ( pokonywanie krótkich
odcinków w zmiennym tempie)
Wg J. Raczka „ metody te zwiększają przede wszystkim tlenowe zdolności
organizmu oraz ogólną odporność na objawy zmęczenia. Stanowią zatem
podstawę kształtowania wytrzymałości ogólnej i ukierunkowanej...”oraz są
szczególnie przydatne w treningu dzieci i młodzieży, ze szczególnym
poleceniem odmiany jednostajnej u młodszych dzieci.²

² J. Raczek: Problemy wytrzymałościowe dzieci i młodzieży, Katowice 1985
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Rozwój wytrzymałości w klasach I – III
1. Tory przeszkód – do 6 przeszkód, ilości powtórzeń 2 – 3 bez przerwy,

większa ilość powtórzeń z przerwami odpoczynkowymi.
2.  Gry ruchowe – duża ilość powtórzeń, zwiększenie pokonywanego dystansu

10-20 metrów.
3. Ćwiczenia muzyczno-ruchowe – łączenie poznanych form ruchowych

(biegu, cwału, podskoków) w dłuższe układy o żywym rytmie.
4.  Wycieczki piesze – połączone z ćwiczeniami i grami terenowymi – długość

marszu do 4 km.
5. Marsze na przełaj – do 30 min.
6. Marszobiegi, truchty, biegi ciągłe w terenie płaskim – do 12 min.
7. Biegi przełajowe (crossy) – z przerwami w chodie i formie ciągłej – do 600-

800 metrów.
8. Biegi z pokonywaniem  przeszkód – do 200 m.
9. Zabawy biegowe – 5-8 min
10. Wycieczki na nartach – w terenie łatwym – do 30 min.
11. Biegi na nartach – łyżwach, wrotkach oraz pływanie.
12. Zawody i sprawdziany:
- tor przeszkód – 6 przeszkód, na czas,
- bieg ciągły – 12 min,
- bieg przełajowy – 600, 800 m.
- bieg lub marszobieg na bieżni – 800 m.
- sprawdziany i starty w innych dyscyplinach i konkurencjach objętych

programem nauczania

Moc – to zdolność celowego wyzwolenia maksimum siły w najkrótszym czasie.
Wyraża się ją ilorazem pracy i czasu wykonania. Moc jest cecha wtórną, zależy
od siły i szybkości. Można ją kształtować przy pomocy skoków i rzutów,
podczas których mięśnie musza rozwijać bardzo dużą siłę w krótkim czasie.
Moc rozwija się jeżeli wykonuje się ćwiczenia z maksymalną prędkością, a
obciążenia wynoszą ponad 60 procent maksymalnych możliwości ucznia.
Kształtując tę cechę na etapie nauczania początkowego należy stosować m.in.
metodę treningu obwodowego zabezpieczając w ten sposób wszechstronność
rozwoju. Ćwiczeniami wpływającymi na rozwój mocy są: zabawy skoczne,
skoki w dal i dosiężne, biegi, wieloskoki na różnym podłożu (np. piasek, śnieg,
materac), zeskoki z małych wysokości itp. Moc należy doskonalić w drugiej
połowie głównej części lekcji.

Zwinność – jest złożoną cechą motoryczna, ponieważ do szybkiego
i skoordynowanego wykonania ruchów niezbędna jest siła mięśni, prędkość ich
skręcania się, koordynacja procesów nerwowo – mięśniowych, gibkość ciała,
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zręczność manualna oraz opanowanie techniki ruchu. Zwinność jest cechą
nabytą i wyćwiczalną. Za zwinnego uważa się człowieka, który wykonuje
szybkie, dokładne, najbardziej odpowiednie i celowe ruchy do zmieniającej się
sytuacji. Podstawą kształtowania zwinności jest nauczanie nowych ćwiczeń oraz
wykonywanie już znanych w zmiennych warunkach.
 Podczas lekcji wychowania fizycznego należy:

- najpierw doskonalić dokładność ruchu bez uwzględniania czasu trwania
ćwiczenia,

- następnie zwiększać szybkość wykonania zadania ruchowego, utrzymując
osiągniętą dokładność,

- modyfikować szczegóły ćwiczenia lub stosować je w zmieniających się
warunkach

Zwinność należy kształtować przy pomocy złożonych zadań ruchowych stosując
metodę powtórzeniową i prędkości submaksymalnych, podobnie jak szybkości.
Przerwy wypoczynkowe ułatwiają organizmowi powrót do stanu
umożliwiającego wykonanie następnego zadania. Zwinność należy kształtować
na początku części głównej lekcji. Kształcenie zwinności opierać można na;
nauczaniu coraz trudniejszych ruchów o charakterze koordynacyjnym, uczeniu
dużej liczby nowych – o różnorodnym charakterze nawyków ruchowych,
a także poprzez kształtowanie umiejętności zastosowania najkorzystniejszych
ruchów w trudnych sytuacjach ( np. w trakcie nauczania mini- gier sportowych).

Gibkość – jest umiejętnością wykonywania ruchów z dużą amplitudą (zależnie
od ruchomości w poszczególnych stawach człowieka). W okresie nauczania
początkowego najłatwiej jest kształtować w/w cechę motoryki, ponieważ wtedy
napięcie mięśniowe przeciwdziałające siłom rozciągającym jest jeszcze
nieznaczne. Ćwiczenia kształtujące: wymachy, skłony, skręty, podrzuty
powinny być tak dobierane aby można je przeprowadzić w różnych
płaszczyznach ( czołowej, strzałkowej, poprzecznej, kombinowanej )
samodzielnie lub przy pomocy współćwiczącego. Bardzo istotnym momentem
jest wykonywanie ćwiczeń gibkościowych na każdych zajęciach wychowania
fizycznego.

 Zrozumienie zagadnienia „ Kształtowanie cech psychomotorycznych” w
działalności człowieka jest niezwykle szerokie i złożone. Rozwój
poszczególnych elementów motoryczności jest ściśle związany z aspektami
psychicznymi i społecznymi, które również określają motywację aktywności
ruchowej człowieka.
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Zadaniem środków kształcących cechy psychomotoryki przedstawionych w
programie pod nazwą: rytm – obraz – muzyka, ruch w aspekcie i
wielozadaniowe formy ruchu jest przystosowanie organizmu osobnika do zmian
zachodzących w otaczającym go środowisku i w nim samym w procesie pracy.
Oznacza to dla nauczycieli uczących w klasach I – III zwrócenie szczególnej
uwagi na aktywny i świadomy udział ucznia w procesie wychowania fizycznego
na rozwój umiejętności uczenia się nowych ruchów, eksponowanie
indywidualnych możliwości, upodobań zainteresowań i umiejętności ruchowych
W tematyce „ rytm – obraz – muzyka” wzbogacamy osobowość ucznia przez
zetknięcie z muzyką i rytmem. Organizujemy aktywną działalność dziecka
zarówno odtwórczą ( rytmiczny marsz z akcentem, wystukiwanie ruchów w
rytmie ) jak i twórczą ( dowolna ilustracja rytmu, odtwarzanie obrazów za
pomocą ciała, improwizacja ruchowa ). W tematyce „ruch w aspekcie zmian
sytuacyjnych” poprzez wymienione w programie środki zastosowane w formie
zabawowej i ścisłej kształcimy czynności ruchowe rozwijające szybką reakcję,
szybkość działania i orientację. Wymienione cechy potrzebne są każdemu
człowiekowi w codziennym działaniu, na przykład w ruchu drogowym lub w
innych sytuacjach życiowych. W tematyce pn. „wielozadaniowe formy ruchu”
ujęte są ćwiczenia z przyborami, a zwłaszcza z piłkami jako przygotowanie i
realizacja z zakresu mini – gier sportowych.

W dziale „Umiejętności” zawarte są treści z zakresu różnorodnych dziedzin
aktywności ruchowej, rekreacyjnej i sportowej. Przedstawione są zadania ujęte
w sposób bardzo ogólny nie narzucające nauczycielowi rozwiązań
organizacyjno – metodycznych z: pływania, jazdy na rowerze, zabaw i gier
ruchowych, sportów zimowych, regionalnych form zajęć ruchowych, elementów
gimnastyki podstawowej, niekonwencjonalnych form ruchu, poznawania zasad
ruchu drogowego oraz mini – gier sportowych. W czasie zajęć obowiązkowych
należy zapoznać dzieci z tak szeroką gamą form ruchowych jakie są możliwe do
realizacji w danej szkole.

Dział „Wiadomości” określa zasób wiedzy niezbędnej uczniowi w
samosterowaniu rozwojem psychofizycznym z zakresu wpływu ruchu na
organizm, sposobów samooceny i samokontroli rozwoju fizycznego i
umiejętności, podstawowych zasad zdrowia i higieny oraz pojęć z zakresu
sportu. W związku z tym nauczyciel przy okazji ćwiczeń na lekcjach
wychowania fizycznego ma obowiązek informowania uczniów o powyższych
zagadnieniach – uświadamiając uczniom ich znaczenie. Na poziomie nauczania
początkowego należy nauczyć dzieci w jak prosty sposób można określić stan
rozwoju somatycznego. Jak przy pomocy różnych ćwiczeń oraz testu uczeń
może sam skontrolować i ocenić stan swojej sprawności fizycznej i porównać z
innymi dziećmi w klasie. Na lekcjach nauczyciel powinien wdrażać na bieżąco
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postulaty wychowania zdrowotnego zwracając uwagę na czystość osobistą i
otoczenia uczniów, prawidłowy ubiór w czasie ćwiczeń, zasady bezpieczeństwa
w czasie zajęć i zasady ruchu drogowego. Ta wiedza o wychowaniu fizycznym
pozwoli na rozwijanie pożądanych cech osobowości uczniów.

Bazując na treściach kształcenia  nauczyciel prowadzący lekcje wychowania
fizycznego opracowuje rozkłady materiału nauczania. W opracowaniu i
realizacji rozkładu materiału nauczania należy wziąć pod uwagę następujące
wskazówki organizacyjno – metodyczne:
- wszelkie formy zajęć ruchowych prowadzić w terenie otwartym;
- na lekcjach wychowania fizycznego należy stosować szeroko stosowaną

indywidualizację mając na uwadze zwłaszcza potrzeby rozwojowe i
predyspozycje każdego ucznia w klasie;

- duży akcent należy położyć na aktywność zespołowa dzieci w formie mini
      -gier sportowych;
- zajęcia powinny być prowadzone głównie w formie wielozadaniowej, co nie

wyklucza stosowania innych form i metod pracy;
- nauczyciel może realizować treści przeznaczone dla klas programowo

wyższych pod warunkiem iż sprawność uczniów jest wyższa od wymogów
programu w danej klasie;

- dla uczniów z wadami postawy należy organizować w szkole dodatkowe
zajęcia z gimnastyki korekcyjnej prowadzonej przez nauczyciela specjalistę;

- jako kryterium oceny ucznia postęp uzyskany w zakresie sprawności,
umiejętności i wiadomości.

Po zakończeniu I etapu edukacyjnego uczeń powinien:
posiadać podstawowe nawyki higieniczne związane z utrzymaniem ciała i
ubioru w czystości
wiedzieć dlaczego należy podejmować aktywność ruchową na i po zajęciach
szkolnych
znać zasady utrzymania prawidłowej postawy ciała
opanować zasady bezpieczeństwa w czasie przechodzenia przez jezdnię, zabaw
z piłką, jazdy na rowerze, zabaw na śniegu i lodzie, bezpiecznej kąpieli
umieć współpracować w grupie rówieśniczej
znać elementarne pozycje wyjściowe do ćwiczeń oraz przeznaczenie
podstawowego sprzętu sportowego
znać przepisy wybranych zabaw, gier rekreacyjnych i mini gier sportowych oraz
opanować podstawowe umiejętności ruchowe umożliwiające udział w tych
grach i zabawach.
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W klasach I – III w Szkole Podstawowej nr 2 w Myszkowie uczniowie
wzbogacają swoje umiejętności i wiadomości zdobywając różne sprawności, np.
Mrówka – dzielna przewodniczka, Tygrys wytrwały sportowiec.
Zdobywana sprawność w cyklu tematycznym Przykłady nabywanych
umiejętności i przyswajanych wiadomości
Mrówka- dzielna przewodniczka tworzenie ustawień znajomość zasad
uczestnictwa w ruchu drogowym, orientacja w terenie i przestrzeni, rozróżnianie
prawej i lewej strony.
Dzięcioł – lekarz drzew, zasady zachowania się w terenie leśnym, w parku,
wykorzystanie terenu naturalnego do zabaw ruchowych
Tygrys – wytrwały sportowiec pozycje wyjściowe do ćwiczeń, pokonywanie
przeszkód naturalnych i sztucznych, rzuty do celu  stałego i ruchomego, wysiłek
wytrzymałościowy
Sokół – podniebny zwiadowca określenie prawej i lewej strony, nazywanie
części ciała, szybkie reagowanie na różne sygnały, wymijanie przeszkód stałych
i będących w ruchu
Szop – leśny czyścioch, zasady higieny ciała i ubioru
Świerszcz – sprawna ręka, sprawne wykonywanie czynności samoobsługowych,
nadawanie ruchom różnych kształtów i wzorów, poruszanie się w różnych
kierunkach, zmiany kierunku
Małpka – zwinna akrobatka skoki zawrotne, obunóż, bieżne, przewrót w przód,
skoki przez skakankę
Lis – zdolny aktor, odtwarzanie ruchem przedmiotów, zjawisk przyrody, uczuć,
ruchowa ilustracja utworów muzycznych, udział w przedstawieniu klasowym
Sowa – mądry sędzia, przestrzeganie zasady fair play, współpraca w grupie
rówieśniczej pomaganie tym, którzy pomocy potrzebują, zrozumienie hasła:
inny nie znaczy gorszy
Lew – dzielny sportowiec, uczestnictwo w klasowych, szkolnych lub
międzyszkolnych zawodach sportowych zgodnie z zasadami szlachetnej walki,
zasady dobrego kibicowania, rozpoznawanie dyscyplin sportowych
Żaba – doskonała pływaczka, higiena przed i po pływaniu w basenie, skok do
wody z wysokości 1m wyławianie przedmiotów z dna na głębokości 1 m
przepłynięcie z deską lub bez na piersiach lub na plecach bez zatrzymania
zasady bezpiecznej kąpieli, zachowanie w szatni
Maratończyk – przebiegnięcie „dziecięcego maratonu znajomość reakcji
organizmu na długotrwały wysiłek fizyczny, pomiar tętna
Struś – szybki kolarz, jazda na rowerze, znajomość bezpiecznych miejsc do
jazdy na rowerze
Kot- zręczny piłkarz, rzut jednorącz, oburącz, chwyt oburącz, kozłowanie piłką
w miejscu, znajomość kilku gier i zabaw z wykorzystaniem piłki
Pingwin – dobry tancerz, dostosowanie ruchu do muzyki, improwizacja
ruchowa do muzyki, ruchowa ilustracja piosenek dziecięcych, podstawowe
kroki i figury krakowiaka
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Sprawny i zdrowy – korzyści wynikające z udziału w lekcjach wychowania
fizycznego, wykonanie testu sprawności fizycznej według instrukcji nauczyciela
Zimowy ludek – Jazda na łyżwach, znajomość bezpiecznych miejsc do jazdy na
sankach, łyżwach, nartach, zasady hartowania, dostosowanie ubrania do
warunków atmosferycznych i rodzaju aktywności ruchowej
Gimnastyk – ćwiczenia zapowiadające powstawaniu wad postawy, przewrót w
przód połączony z innymi ćwiczeniami, przejścia równoważne po ławeczce
wg inwencji własnej, przygotowanie układu kilku ćwiczeń przy muzyce
Higienista - zasady higieny osobistej po aktywności ruchowej dostosowanie
ubioru do rodzaju aktywności ruchowej
Tancerz – improwizacja ruchowa z przyborem na zadany temat, odtwarzanie
ruchem nastroju muzyki, podstawowe kroki i figury jednego tańca narodowego,
dyskotekowego lub towarzyskiego
Piłkarz – podania i chwyty różnymi sposobami, prowadzenie piłki nogą po
prostej i slalomem rzuty do celu stałego i ruchomego ( różne płaszczyzny, różne
wysokości odbicia piłki nogą po prostej i slalomem rzuty do celu stałego i
ruchomego ( różne płaszczyzny, różne wysokości odbicia piłki plażowej w
parach, znajomość podstawowych gier zespołowych
Pływak – przepłynięcie bez zatrzymania 100 m na piersiach lub na plecach,
skok do wody ze słupka startowego, wyławianie przedmiotów z dna na
głębokości 1,5 – 2 m przepłynięcie pod wodą 7 m
Ekolog – zasady zachowania się w parku, w lesie, wykorzystanie terenu
zalesionego do zabaw ruchowych
Kolarz - wyposażenie rowerzysty, miejsca niebezpieczne dla rowerzysty w
okolicy domu i szkoły w wycieczce rowerowej, znaki drogowe ważne dla
rowerzysty
Olimpijczyk – udział w klasowych, szkolnych lub międzyszkolnych zawodach
sportowych, znajomość symboliki olimpijskiej, polscy olimpijczycy

Lekcja wychowania fizycznego polega na stosowaniu wielorakich metod,
środków i form w celu zapewnienia optymalnego poziomu rozwoju fizycznego.
Forma zabawowa prowadzenia lekcji dla każdego ucznia, bez względu na wiek,
wiąże się z uczuciem zadowolenia i przyjemnością uczestnictwa. W zabawach
i grach ruchowych zawarty jest duży ładunek emocjonalny. Wywołują one
pozytywne emocje już w chwili ich rozpoczęcia, co powoduje u ucznia pełną
gotowość i chęć do działania. Młody człowiek wie, że forma ta jest związana
z przyjemnym uczestnictwem w działaniach ruchowych, w których
każdorazowo napotyka na elementy nowe, jeszcze nie poznane.
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W formie zabawowej występują sytuacje wymagające pracy umysłowej, jak i
działania sportowego – kalkulacje, opanowanie, podejmowanie ryzyka
„w granicach opłacalności”. Uczestnik jest zmuszony do wyboru najlepszych i
najciekawszych metod pracy, musi zapanować nad sobą, wielokrotnie reagować
na poczynania kolegi. Lekcje takie również, a może przede wszystkim,
dostarczają wiele radości ruchowych wszechstronnie oddziaływujących na
młody organizm
Kształtujący i wychowawczy wpływ lekcji zależy przede wszystkim od
podejścia prowadzącego, a nawet od jego humoru, nastroju i samopoczucia.
Nauczyciel swoją postawą, umiejętnościami, dobrą organizacją oraz właściwym
dla danej grupy doborem środków, tworzy wśród ćwiczących odpowiednią
atmosferę. Lekcjom „zabawowym” zwykle towarzyszy duże zaangażowanie ze
strony ćwiczących. Mają oni uczucie nieskrępowanej radości i zadowolenia przy
równoczesnym wewnętrznym zdyscyplinowaniu, co sprzyja wypoczynkowi i
odprężeniu. Dzieci i młodzież uczestniczą w takich formach ruchu bardzo
chętnie, gdyż znajdują w nich jeden ze sposobów emocjonalnego wyżycia się.

Wychowanie fizyczne dla ucznia powinno być terenem eksperymentowania
i treningu samodzielności. Psychiczne potrzeby ucznia domagające się
sprawdzenia siebie, mogą być zaspokojone na sali gimnastycznej. To przede
wszystkim wchodzenie w szkolne interakcje bez zagrożenia poczucia własnej
wartości, godności ludzkiej i potrzeba kontaktu z rówieśnikami.

Ważną potrzebą psychiczną ujawniającą się w szkole jest chęć aktywności
konstruktywnej – realizowania, tworzenia i próbowania. Zapewnić to może
lekcja  wychowania fizycznego prowadzona metodą zabawową. Zaspokojenie
potrzeby wolnego wyboru może być zapewnione na takiej lekcji. Do spełnienia
tych wszystkich potrzeb ucznia nieodzowne jest sprzyjające otoczenie, które
cementuje się w przyjaznej atmosferze. Są różne drogi budowania wspaniałej
atmosfery. Jedną z nich jest modelowanie zachowań przez prowadzącego
zajęcia – delikatne wspieranie i wzmacnianie zachowań jej członków. Aby
nauczyciel potrafił tego dokonać musi mieć zapewniony komfort pracy.

„Nadrzędną troską wdrażanej reformy edukacyjnej winien być harmonijny
psychofizyczny rozwój każdego ucznia, zaś istotą wychowania fizycznego
przygotowanie dzieci i młodzieży do radosnego i spontanicznego uczestnictwa
w programie „Sportu wszystkich dzieci”, „Sportów życia”.

Zdrowie ucznia, a więc dobre samopoczucie fizyczne, psychiczne, społeczne
i duchowe – to wielkie wyzwanie dla szkoły

M. Lepczyk M. H. Maciejewska,Wychowanie Fizyczne i zdrowotne nr 2, 1999 r



26

W utrzymaniu dobrego samopoczucia i prawidłowego funkcjonowania ucznia
może pomóc dobra lekcja wf-u. Przyjazne kontakty z rówieśnikami
i nauczycielami, radosna aktywność wpływa w dużym stopniu na prawidłowy
wszechstronny rozwój.

Forma zabawowa na lekcjach wf- u uczy samodzielnego działania. Uczniowie
sami pracują nad koncepcja, planują realizację i oceniają własne pomysły. Na
niektórych zajęciach tego typu rola prowadzącego ogranicza się do czynności
przygotowawczych oraz podawania haseł lub czynnej zabawy z młodzieżą.

Formę zabawową zastosować można w rożnych częściach lekcji. W części
wstępnej może to być rozgrzewka kierowana, gdzie nauczyciel poleca ćwiczenia
ramion. Dzieci mają naśladować loty ptaków, czy ruchy trawy podczas słabego
lub silnego wiatru. Do części głównej pasuje metoda ruchowej ekspresji
twórczej. Np. na „rusztowaniu” zbudowanym z kilku ławeczek gimnastycznych
i części skrzyni uczniowie mają do dyspozycji piłki różnej wielkości, balony,
kule z gazet, związane gumy. Postawione zadania to kształtowanie siły ramion,
nóg oraz kształtowanie gibkości wg własnych pomysłów.

Przed przystąpieniem do ćwiczeń należy zwrócić uwagę na sprawy
bezpieczeństwa, przypomnieć o zasadach samoochrony i samoasekuracji,
konsekwencjach nieprzemyślanych ćwiczeń ( podskoki na jednym końcu
ławeczki bez obciążania drugiego końca ).

Uczniowie na takich lekcjach czują się zobowiązani do aktywności. Są
postawieni w sytuacji konieczności samodzielnego myślenia i działania, co
znakomicie pasuje do perspektywicznych celów wychowania fizycznego.

Aby takie zajęcia w pełni się udały należy odpowiednio docenić pracę
nauczyciela, który swoją radość przeniesie na lekcje z uczniami
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Zajęcia pozalekcyjne z zakresu aktywności fizycznej.

Sport i rekreacja odgrywają istotną rolę jako czynnik sprzyjający pobudzeniu
sprawności fizycznej. Oddziałują pozytywnie na stan zdrowia i zapewniają
aktywny wypoczynek, regenerację sił w czasie wolnym.
Sport i rekreacja są sposobem zagospodarowania czasu wolnego, jest
dobrowolnym uczestnictwem w różnorakich formach sportu, grach i zabawach
ruchowych, w turystyce i krajoznawstwie.¹
W Szkole Podstawowej nr 2 w Myszkowie odbywają się zajęcia pozalekcyjne
dla klas I – III. Zajęcia są prowadzone po lekcjach w wyznaczone dni.
Jednymi z zajęć dodatkowych są zajęcia na basenie, na których uczniowie
przygotowują się do nauki różnych stylów pływackich. Uczestniczą w
międzyszkolnych zawodach pływackich organizowanych przez MOSiR
( Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ) w Myszkowie zdobywając dyplomy za
czołowe miejsca.

W naszej szkole odbywają się dodatkowo zajęcia koła rytmiczno – tanecznego
dla dzieci z klas młodszych. Zajęcia taneczne zespołu pt. „ Uśmiechnięte
słoneczka ” są prowadzone 2 razy w tygodniu. Dzieci bardzo chętnie
uczestniczą w zajęciach, ponieważ eksponują własną inwencję twórczą.
Uczniowie wykonują czynności ruchowe z uwzględnieniem rytmu, muzyki i
tańca.

- wykonywanie różnych ruchów w rytmie i przy muzyce
- rytmiczny marsz z akcentem
- dowolna ilustracja danego rytmu
- odtwarzanie obrazów za pomocą ciała ( posągi, jazda na łyżwach)
- podskoki, bieg, cwał, marsz w rytmie bez przyboru i z przyborem
- odtwarzanie ruchem rytmu i melodii
- tańce ze śpiewem przedstawione za pomocą gestu i mimiki
- elementy tańców regionalnych, narodowych tańców polskich i innych

narodów
- elementy tańców nowoczesnych (z szarfami, hula- hopami, wstążkami)
- improwizacja ruchowa w rytmie i przy muzyce

¹ Horczyński Kazimierz: Wybrane zagadnienia z turystyki i krajoznawstwa,
  Katowice 1985r.
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Układy taneczne są prezentowane podczas uroczystości klasowych, szkolnych
i międzyszkolnych konkursach.
„Pasowanie na ucznia”
„Dzień Matki i Ojca”
„Występ w Domu Kultury z okazji „Dni Myszkowa”
„Prezentacja układów tanecznych w Szkole Podstawowej nr 5 i Gimnazjum nr 5
 z okazji odbywającego się konkursu pt. „Spacer po Europie”.
„Występ podczas festynu z okazji 90- lecia Szkolnictwa na Pohulance.
„Prezentacja utworów muzyczno – tanecznych na międzyszkolnym konkursie
w SP nr 7 pt. „Interpretacja muzyczna bajek J Brzechwy”.
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Zakończenie

Nowa reforma edukacji to nowoczesne, aktywne nauczanie, nastawione na
kształcenie konkretnych umiejętności uczniów przydatnych w życiu
codziennym.
Szkoła powinna starać się wykształcić wszechstronnie rozwiniętego człowieka,
zdrowego i sprawnego, człowieka myślącego i wrażliwego, otwartego i
kreatywnego, doskonalącego swoją osobowość pod względem intelektualnym i
motorycznym, umiejącego samodzielnie uczyć się, dbać o zdrowie i swój
potencjał fizyczny.
Początki ukierunkowanego kształtowania zamiłowań aktywnością ruchową
powinny przypadać na najwcześniejsze klasy szkoły podstawowej, a nawet
końcowe lata przedszkola. W okresie dzieciństwa podstawową formą
aktywności ruchowej jest zabawa. W zabawie dziecko doskonali wiele funkcji
fizycznych i psychicznych. Ma poczucie satysfakcji z osiągniętego rezultatu i
jest zadowolone i wesołe. Uczy się współżyć z innymi, otwiera się na otoczenie.
Na cały przebieg rozwoju zamiłowania do aktywności ruchowej wpływają różne
czynniki, na czele ze środowiskiem rodzinnym, jednak największy udział
przypada nauczycielowi wychowania fizycznego. Ma on największe
możliwości, zwłaszcza w procesie realizacji zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.
Zajęcia interesująco zorganizowane, przebiegające w miłej atmosferze,
wzbudzają zaciekawienie i wprowadzają uczucie zadowolenia z nowych
umiejętności czy lepszej sprawności, prowadzą do tego, że dziecko zaczyna się
do ćwiczeń wciągać i rozwijać zamiłowanie do ciągłej aktywności ruchowej.
Dzięki umiejętnemu dostosowaniu przez nauczyciela formy, złożoności i
natężenia wysiłku do możliwości psychofizycznych dziecka stale pobudzona
jest u niego uwaga mimowolna i koncentracja na ćwiczeniach. Dochodzi do
poprawy sprawności i nabycia określonych umiejętności ruchowych. Pojawiają
się przyjemne przeżycia przy kolejnych postępach i umiejętnościach co utrwala
się i wywołuje potrzebę aktywności ruchowej.
Nauczyciel umiejętnie dobierając i realizując swój program oparty na
wywoływaniu przyjemnego przeżywania detali, stopniowo wykształca potrzebę
aktywności ruchowej wśród swoich uczniów. Czyni z niej istotną, bardzo ważną
wartość, bez której człowiek nie potrafi się obyć, i to niezależnie od potrzeby
rozwijania postaw pro zdrowotnych, czy rozwijania wszechstronnej sprawności.
Jeżeli cel ten zostanie osiągnięty, to spełnienie pozostałych jest kwestią czasu.
Organizując zajęcia z wychowania fizycznego, nauczyciel powinien
zaproponować uczniowi jak największej różnorodności doznań w zakresie
treści, formy, zastosowanych środków metod i miejsca ćwiczeń.
Dużą rolę odgrywa organizacja zajęć w terenie z wykorzystaniem boisk,
parków, łąk lasów stosując różnego rodzaju gry i zabawy ruchowe, w tym biegi
na orientację czy atletykę terenową.
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Tego typu zajęcia są nie tylko pożyteczne, ale i bardzo interesujące dla dzieci.
Swoboda i przestrzeń, wysiłek i ekspresja różnorodnych form ruchowych,
realizowanych w naturalnym środowisku są sprzymierzeńcami skutecznych
oddziaływań kształcących i wychowujących, utylitarnych i hartujących, a także
wyrabiających pomysłowość, wyobraźnię, wrażliwość na potrzeby estetyczne.
Są doskonałą szkołą umiłowania spontanicznej aktywności i wysiłku
fizycznego.
Ważną formą przybliżenia dzieciom aktywności ruchowej jest zachęcenie do
oglądania imprez sportowych. Taki bezpośredni kontakt oswaja z atmosferą
współzawodnictwa, a także możliwościami sprawnościowymi i technicznymi
najlepszych zawodników, służy wyrabianiu wyobrażeń ruchowych.
Nauczyciel zgodnie z pedagogiczną zasadą stopniowania trudności powinien
umiejętnie przechodzić od ćwiczeń i form ruchowych prostych ( zabawowych ),
do bardziej złożonych czy związanych ze współzawodnictwem. Ćwiczenia zbyt
łatwe wywołują uczucie nudy, a nadmiernie trudne – poczucie małej wartości
własnej u dziecka. Obie sytuacje zniechęcają dzieci i hamują aktywność, dlatego
rola nauczyciela jest w tym momencie bardzo ważna i odpowiedzialna,
sprowadza się do bycia atrakcyjnym animatorem i kompetentnym doradcą, który
proponuje nowe wzory zachowań i wartości, starając się w jak największym
stopniu uwzględnić potrzeby i oczekiwania uczniów, dobór ćwiczeń do
indywidualnej odporności na obciążenia. Nauczyciel obserwuje bacznie reakcje
i zachowanie ćwiczących na proponowane formy ćwiczeń, stale utrzymujących
głód ruchu. O skuteczności nauczyciela decyduje również jego przygotowanie
zawodowe, pomysłowość, a przede wszystkim zaangażowanie w realizowany
proces i zapewnienia przez niego bezpiecznego udziału dziecka w lekcji
wychowania fizycznego.
Zaszczepiając zamiłowanie do aktywności motorycznej, należy unikać
przedwczesnego nauczania bardziej złożonych form ruchowych, do których
organizm nie zdążył jeszcze dojrzeć, bądź z niewystarczającego doświadczenia,
aby nie doprowadzić do zniechęcenia, do odczuwania aktywności ruchowej jako
czynności nieprzyjemnej.
Podsumowując rolę nauczyciela w kształceniu zamiłowania do aktywności
ruchowej można przyjąć że w procesie kontaktu dziecka z wychowaniem
fizycznym najważniejsze staje się umiejętne wdrażanie go do odczuwania
przyjemności związanej z wysiłkiem fizycznym i wynikającym z niego
zmęczeniem. Głównie w rękach nauczycieli leży możliwość zaszczepienia i
rozwijania zamiłowań czy odpowiednich postaw do aktywności ruchowej w
całym społeczeństwie, z racji faktu, że maja wystarczająco długi kontakt z całą
populacją dzieci i młodzieży w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.
Aktywnie wypoczywając, nie tylko regeneruje się potrzebną do nauki i pracy
energię, ale poprawia się samopoczucie i chroni się organizm przed naporem
chorób cywilizacyjnych.
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Spis aneksów

1. Zdjęcia
- zwycięzcy Biegów Przełajowych stojący na podium
- uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 podczas zajęć na basenie
- uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 podczas zawodów pływackich
- uroczystość klasowa -„Pasownie na ucznia”
- uroczystość szkona -„Dzień Matki”
- występ w Domu Kultury z okazji „Dni Myszkowa”
- prezentacja układów tanecznych w Szkole Podstawowej nr 5

                     i Gimnazjum nr 5 z okazji odbywającego się konkursu pt.„Spacer
                     po Europie”

- występ podczas festynu z okazji 90 - lecia Szkolnictwa na
Pohulance.

-    prezentacja utworów muzyczno – tanecznych na międzyszkolnym
     konkursie w Szkole Podstawowej nr 7 pt. „Interpretacja muzyczna
     bajek J. Brzechwy”.
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Zwycięzcy biegów przełajowych o Puchar Burmistrza Miasta Myszkowa.
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Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 podczas zajęć na basenie.
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Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 podczas zawodów pływackich.
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Uroczystość klasowa – „Pasowanie na ucznia”
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Uroczystość szkolna – „Dzień Matki”
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Występ w Domu Kultury z okazji „Dni Myszkowa”



39

Prezentacja układów tanecznych w Szkole Podstawowej nr 5 i Gimnazjum nr 5
w Myszkowie z okazji odbywającego się konkursu pt. „Spacer po Europie”
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Występ podczas festynu z okazji 90 – lecia Szkolnictwa na Pohulance.
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Prezentacja utworów muzyczno – tanecznych na międzyszkolnym konkursie
W Szkole Podstawowej nr 7 w Myszkowie pt. „Interpretacja muzyczna bajek

Jana Brzechwy”.


