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Wada postawy przyczyną niechęci uczennicy do zajęć wychowania fizycznego. 
 

1. Identyfikacja problemu 
 
Głównym celem wychowania fizycznego jest nie tylko ukazanie roli wysiłku 
fizycznego w życiu człowieka ale przede wszystkim zachęta ucznia aby również po 
zakończeniu szkoły kontynuował swoje zainteresowania sportowe . 

Aby ten cel osiągnąć potrzebne jest spełnić wiele czynników, które przyczynią 
się do zbudowania pozytywnego obrazu wychowania fizycznego. Jest to 
niezwykle ważne gdyż szybkie tempo życia i postęp techniczny niebezpiecznie 
wpływa na ograniczenie aktywności ruchowej ograniczając je do minimum . 
Skutkiem tego jest osłabienie podstawowych funkcji życiowych organizmu . 
Siedzący tryb życia , kilkugodzinne siedzenie przed telewizorem czy komputerem 
oraz brak aktywności ruchowej i nieumiejętny odpoczynek prowadzą do dużych 
zmian w obrębie aparatu ruchowego . 

Konsekwencją takiego postępowania są różnego rodzaju wady postawy co z 
kolei upośledza podstawowe funkcje życiowe. 

 
Już na pierwszych zajęciach z klasą w roku szkolnym 2003 \ 2004 zauważyłam, 
że jedna z uczennic Basia zaczęła opuszczać lekcje . Swoje nieobecności 
tłumaczyła swoim złym samopoczuciem lub zaspaniem. 

Na początku roku szkolnego podczas rozmowy z uczennicami Basia przyznała się , 
że nie lubi wychowania fizycznego. Pierwsze zajęcia potwierdziły jej niechęć. 
Kiedy jednak już przyszła niestety źle wypadała na tle klasy zwłaszcza podczas gier 
sportowych. Basia znów zaczęła opuszczać lekcje. 

W związku z tym podjęłam działania diagnostyczne w celu precyzyjnego .   
określenia działań naprawczych. 

Do diagnozy wykorzystałam informacje uzyskane podczas pierwszej rozmowy 
z uczennicami . Otóż najpopularniejszą dyscypliną wśród dziewcząt okazała się 
piłka siatkowa. W związku z tym na następnej lekcji kiedy uczyłam postawy 
siatkarskiej zauważyłam , że Basia stoi w jakiś dziwny sposób . Gdy podeszłam 
bliżej odkryłam dużą dysproporcję bioder w postawie Basi. Podejrzewałam 
zmiany skoliotyczne. 

 
2. Geneza i dynamika zjawiska. 

 
Już na kolejnej lekcji Basia się nie pojawiła. Swoją nieobecność tłumaczyła złym 

samopoczuciem. Rozmowa z uczennicą potwierdziły moją obawę. Od kilku lat lekarz 
rozpoznał u Basi skoliozę . Miała zalecone uczęszczanie na gimnastykę korekcyjną. 

 
Niestety nie wytrwałość dziecka i brak kontroli rodziców stopniowo doprowadziły 

do pogłębiania się wady . Skutkiem takiego postępowania była nie tylko dysproporcja 



w aparacie ruchu dziecka ale także duże trudności w opanowaniu podstawowych 
umiejętności nauczanych na lekcji wychowania fizycznego. 

 
Moje zainteresowanie się Basią wynikało z dwóch powodów: 
 
• Chciałam pomóc Basi skorygować wadę postawy ; 
• Zwiększyć zainteresowanie Basi sportem , poprawić jej umiejętności niestety 

skolioza mocno ogranicza poznanie nowych umiejętności ponieważ wiele ćwiczeń 
jest zabronionych ze względu na możliwość pogłębienia wady . 

 
Lepsze umiejętności choćby w grze piłki siatkowej szkolnej poprawiłyby nie tylko 

jej relacje w klasie ale także podniosłaby się jej samoocena oraz wiara w swoje 
możliwości . 

 
Ponieważ matka nie skontaktowała się ze szkołą postanowiłam przeprowadzić 

rozmowę z wychowawcą na temat dziecka i jej rodziny. Oto co ustaliłam: 
 

1. Środowisko rodzinne: 
 
Matka posiada wyższe wykształcenie , ojciec Basi nie bierze udział w wychowaniu 

dziecka; nie mieszka w ogóle z rodziną. 
Nie jest to rodzina patologiczna. 
 

2. Stan opieki i warunków środowiskowych: 
 

Basia pochodzi z typowej rodziny średniej klasy. Matka utrzymuje Basię i jej 
młodszą siostrę sama. Często pomaga jej mama czyli babcia Basi. Mimo trudności 
stara się zapewnić córkom dobry start w życiu. 

 
3. Rozwój intelektualny: 
 
Basia jest uczennicą , która nie posiada opinii z Poradni Psychologiczno -
Pedagogicznej . W nauce osiąga dość dobre wyniki w nauce. Nie wagaruje. Zawsze 
odrabia prace domowe i jest przygotowana na zajęcia. 
 
4. Funkcjonowanie w grupie rówieśniczej: 
 
Basia praktycznie zawsze stoi na uboczu .Nikt nie wypowiada się źle na temat 
Uczennicy ale też nikt nie zna jej dość dobrze. A podczas rozmowy z nią należy 
wsłuchać się w wypowiadane słowa ponieważ Basia mówi niezwykle cicho. 
 
3. Znaczenie problemu 
 
Wychowanie fizyczne jest specyficznym rodzajem zajęć .Ujawniają się tu nie tylko 
konkretna wiedza , umiejętności , zalety ale i wady , brak umiejętności sportowych 
czy współdziałania w grupie. Poznaje się tu różne dyscypliny ale nadrzędnym celem 



jest zachęta aby dzieci w przyszłości po skończeniu szkoły również były aktywne 
ruchowo. Brak ruchu lub jego niedostatek powoduje bardzo często osłabienie mięśni 
prowadząc bardzo często do powstanie nieprawidłowej postawy ciała lub wady. Wady 
postawy nie tylko ograniczają możliwości życiowe organizmu ale także niezwykle 
utrudniają opanowanie umiejętności ruchowych i długo się je leczy. 
 
4. Prognoza 
 
Na podstawie uzyskanej wiedzy zdobytej podczas studiów podyplomowych z zakresu 
gimnastyki korekcyjnej , własnych doświadczeń oraz fachowej literatury 
opracowałam przewidywania co do skuteczności moich oddziaływań. 
 
• Negatywne w przypadku zaniedbania oddziaływań: 
 
- pogłębienie się wady postawy co jest przyczyną pogarszającego się stanu zdrowia ; 
- ogromne trudności w opanowaniu podstawowych umiejętności ruchowych 

[ oczywiście brane są pod uwagę tylko te , które mogą być wykonywane przy tego 
rodzaju wadzie ] ; 

- przy pogłębiającym się skrzywieniu kręgosłupa pojawi się garb żebrowy , zwiększy 
się nacisk żeber na płuco i serce - w konsekwencji jedno płuco będzie miało 
ograniczone w znacznym stopniu możliwości funkcjonowania , drugie zaś może 
ulec rozedmie , serce będzie miało „za mało miejsca" by prawidłowo 
funkcjonować. Taka wada może nie być już możliwa 
skorygowana poprzez ćwiczenia lecz poprzez trudną operację i długotrwałą 
rehabilitację ; 

- zwiększająca się izolacja od grupy ; - pogarszająca się samoocena ; 
- nauczenie się ucieczki od problemów. 
 
•Pozytywne w przypadku podjęcia odpowiednich działań: 
 
- regularne ćwiczenia mogą zahamować wadę lub nawet skorygować ją i przywrócić 

sylwetce jej prawidłowe krzywizny ; 
- ulegnie poprawie ogólna sprawność fizyczna ; 
- polepszy się możliwość opanowania podstawowych umiejętności ruchowych - nawet 

z zespołowych gier ruchowych ; 
- polepszy się wizerunek Basi w grupie co spowoduje zmniejszenie się jej izolacji ; 
- polepszy się jej współdziałanie w grupie ; 
- polepszy się jej samoocena co zachęci dziecko do dalszej pracy nad sobą. 
 
5. Propozycje rozwiązań 
 
Celem moich zabiegów pedagogicznych jest wprowadzenie określonych zmian w 
osobowości wychowanki . Chciałam spowodować pozytywne zmiany zarówno w 
sferze poznawczej jak i emocjonalne - motywacyjnej . 
 
Głównymi celami działań jakie przed sobą postawiłam było  



- skontaktować się z matka i przedstawić problem 
- zaproponować konsultację lekarską- zwłaszcza u lekarza ortopedy  
- wzmocnić więzy Basi z klasą ; 
- podnieść atrakcyjność wychowania fizycznego w oczach dziecka ;  
- spowodować udział Basi w zajęciach gimnastyki korekcyjne kompensacyjnej oraz 
na wychowaniu fizycznym ; 
- monitoring tego udziału ; 
- podjąć stały kontakt z matką Basi . 
 
Powyższe cele zrealizowałam w następujący sposób 
- podjęłam współpracę z matką Basi - przedstawiłam jej problem Basi , 
   omówiłyśmy sposób monitoringu udziału Basi w zajęciach w-f i gimnastyki ;   
- prowadziłam indywidualne rozmowy z Basia w celu zachęcenia jej do udziału w 
tych zajęciach , ukazałam powagę sytuacji i możliwości wyjścia z niej ; 
- wprowadziłam kilka zajęć integrujących grupę na lekcjach w-f i gimnastyki 

korekcyjnej . 
 
6. Wdrażanie oddziaływań 
 

Niezwykle ważną sprawą było to aby , Basia zaczęła uczęszczać na zajęcia 
wychowania fizycznego oraz gimnastyki korekcyjnej . Dlatego też poprosiłam matkę 
Basi aby również i ona zachęcała ją do uczestnictwa w zajęciach. Taka mobilizacja ze 
strony mojej i matki doprowadziły do tego , że Basia brała udział w zajęciach . Na 
lekcjach wychowania fizycznego dobierałam ćwiczenia tak aby Basia mogła również 
je wykonywać bez niebezpieczeństwa pogłębienia wady . Kilka zabaw o charakterze 
współzawodnictwa i na wesoło zachęciły uczennicę do udziału w następnych 
zajęciach. 
Z kolei grupa , która uczęszcza na gimnastykę korekcyjną składa się z kilku dziewcząt 
i chłopca . Jest to zespół złożony z różnych klas. 

 
Mimo to wytworzyła się miedzy nimi przyjazna i życzliwa atmosfera oraz bardzo 

pozytywnie nastawiona na tego typu zajęcia. Basia została szybko zaakceptowana. 
Wspólne zabawy i gry zmusiły niejako Basię do otwarcia się 
i uczennica zaczęła nie tylko regularnie chodzić na zajęcia ale zwiększyło się jej 
zaangażowanie w wykonywane ćwiczenia oraz znacząco poprawiły się relacje w 
grupie. 
 
7. Efekty oddziaływań 
 
Prowadzone przeze mnie działania dydaktyczne i wychowawcze miały na celu 
zaangażowanie się Basi w zajęcia w-f i gimnastyki korekcyjnej . Co z kolei miało 
polepszyć jej skorygować wadę postawy , umiejętności ruchowe , poprawić jej 
samoocenę i współdziałanie w grupie. 
Podjęte działania pozwoliły na stworzenie pozytywnego obrazu wychowania 
fizycznego w oczach dziecka. Doprowadziło to do tego , że Basia zaczęła uczęszczać 
na zajęcia w-f i gimnastyki korekcyjnej z ochotą . Jej praca nad sobą oraz uzyskane 



efekty [ pojawiła się większa ogólna sprawność fizyczna ~ spowodowały większe 
otwarcie się Basi na grupę . Częściej się śmiała , odważniej wyrażała swoje zdanie , 
nawiązała nowe przyjaźnie. 
 
Istotnym sukcesem okazały się wyniki badań lekarskich wskazujące na zatrzymanie 
się wady postawy. 
Skończył się rok szkolny . Jest dla mnie osobistym sukcesem fakt , że maja praca z 
Basią i nad Basią przyniosły efekty. Mam nadzieję , że dalsze jej zaangażowanie w 
aktywność ruchową i gimnastykę korekcyjną pozwoli Basi odzyskać ładną a przede 
wszystkim zdrową sylwetkę. 
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