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 Program Sprawny Dolnoślązaczek powrócił pod taką nazwą do dolnośląskich szkół 
od roku szkolnego 2017-2018. Przystąpiło do niego 291 szkół, w tym 495 klas – 9573 
dzieci. Realizację programu poprzedził cykl szkoleń i praktycznych warsztatów 
prowadzonych przez doświadczoną kadrę pedagogiczną, współpracującą ze Szkolnym 
Związkiem Sportowych od początku programu. 

Biorąc pod uwagę prakseologiczny model działania – działania skutecznego, nie 
może w nim zabraknąć określenia celu, a czasami kilku celów działania, rozpoznania              
i planowania w etapie wstępnym, a po jego realizacji –kontroli i oceny, a mówiąc szerzej - 
ewaluacji. 
Twórcy programu jako cele określili: 
- zachęcenie nauczycieli do prowadzenia bardziej atrakcyjnych form zajęć ruchowych 
zgodnych z nową podstawą programową, 
- zachęcenie uczniów do podejmowania różnych form aktywności fizycznej, 
- rozwijanie sprawności fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem uzdolnień 
koordynacyjnych (orientacja przestrzenna, szybkość reagowania, równowaga, 
różnicowanie ruchów i rytmizowanie), mających istotne znaczenie w rozwoju                           
i funkcjonowaniu małej motoryki dziecka (czytanie, pisanie, rysowanie, malowanie                 
i wycinanie itp.), 
- monitorowanie stanu zdrowia, rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej uczniów klas I-
III szkół podstawowych, 
- zebranie materiału do szeroko zakrojonych badań poziomu sprawności fizycznej 
najmłodszych uczniów. 

Raport obejmuje analizę danych zebranych we wstępnym etapie realizacji programu  
w województwie dolnośląskim w terminie grudzień 2017- styczeń 2018 i dotyczy 
ewaluacji tylko wybranych elementów. Nie dotyczy on bowiem w żadnym stopniu badań 
związanych ze sprawnością fizyczną uczniów. Uczniowie nie stanowili również populacji 
badanych. 

Badania przeprowadzono wśród reprezentantów czterech podmiotów 
bezpośrednio (nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele wychowania fizycznego) 
bądź pośrednio zaangażowanych w realizację projektu (dyrektorzy szkół, rodzice).  

Do badań wykorzystano internetową platformę webankieta.pl, która umożliwiła 
publikację narzędzi badawczych w postaci kwestionariuszy ankietowych skierowanych do 
wspomnianych wcześniej podmiotów.  
Grupę badawczą stanowiło: 

 80 dyrektorów szkół 
 359 rodziców 
 144 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej 
 75 nauczycieli wychowania fizycznego 

W sumie w badaniu wzięło udział 658 osób. 
 
W dalszej części tekstu zastosowano skrót SD, co oznacza Sprawny Dolnoślązaczek. 
Wyniki badań poddano podstawowym obliczeniom statystycznym określając wartości 
liczbowe i procentowy rozkład odpowiedzi. 
Każdy rozdział analizy posiada osobną numerację tabel i rycin. 

 
 
 

 
Nota o autorze: 
Dr Regina Kumala – wykładowca Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu;  
pracuje w Katedrze Pedagogiki Kultury Fizycznej, w Zakładzie Dydaktyki Szkolnej Kultury 
Fizycznej. 
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Raport z badania ankietowego – dyrektorzy szkół 

 
W badaniu wzięło udział 80 dyrektorów szkół, w tym 66 kobiet, co stanowiło 82,5 %  

i 14 mężczyzn - odpowiednio 17,5%. 43 dyrektorów zadeklarowało miasto jako lokalizację 
szkoły, w której przystąpiono do realizacji programu Sprawny Dolnoślązaczek, co stanowi 
53,75%. Wieś, jako lokalizację szkoły zadeklarowało 37 osób - analogicznie 46,25%. 
Wyniki zaprezentowano w tabeli 1 i 2. 
 
Tab.1.Płeć badanych  
Odpowiedź % Liczba 

K 82,50% 66 

M 17,50% 14 
Suma 100% 80 

 
Tab.2. Lokalizacja szkoły 
Odpowiedź % Liczba 

Miasto 53,75% 43 

Wieś 46,25% 37 
Suma 100% 80 

 
Dyrektorzy odpowiadali na 8 pytań zawartych w kwestionariuszu ankiety. W niektórych 
pytaniach respondenci mieli możliwość wielokrotnego wyboru dlatego odpowiedzi nie 
sumują się do 100%. 
 
Pytanie pierwsze dotyczyło kolejności przystapienia szkoły do programu Sprawny 
Dolnoślązaczek. Rozkład uzyskanych odpowiedzi na pytanie 1. Czy szkoła przystąpiła do 
programu po raz pierwszy? przedstawiono w tabeli 3.  
 
Tab.3. Procentowy rozkład odpowiedzi na pytanie: Czy szkoła przystąpiła do programu po 
raz pierwszy? 
Odpowiedź % Liczba 

a) Tak prosimy przejść do pytania nr 2 27,50% 22 

b) Nie prosimy przejść do pytania nr 3 72,50% 58 
Suma 100% 80 

 
Zdecydowana większość badanych deklaruje, iż szkoła, którą reprezentują przystąpiła do 
programu kolejny raz. Interesującym są zatem motywy, dla których szkoły przystępują do 
programów tego typu. Analiza takich danych zostanie przedstawiona w dalszej części. 

Pytanie drugie skierowano do tych osób, które zadeklarowały pierwszorazowe 
przystąpienie do programu SD. Rozkład uzyskanych odpowiedzi na pytanie 2. Co skłoniło 
władze szkoły do pierwszorazowego przystąpienia do programu Sprawny Dolnoślązaczek? 
przedstawiono w tabeli 4. 
Najczęściej wybierane możliwości odpowiedzi dokonane przed badanych dyrektorów to: 
wartości programu dla uczniów 27 wskazań (93,1%), możliwość uatrakcyjnienia oferty 
szkoły 20 wskazań (68,97%) oraz cele programu - 19 wskazań (65,52%). Pierwsza i trzecia 
odpowiedź w kolejności wyborów wskazuje na przekonanie dyrektorów odnośnie wartości 
udziału szkoły w programie SD dla samych uczniów. Ważnym podkreślenia staje się fakt 
wyborów wartości związanych z doskonaleniem nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. 
Interesującym wydaje się fakt najmniejszej ilość wskazań wartości związanych  
z nauczycielami wychowania fizycznego, ponieważ nauczyciele Ci nie często mają 
możliwość pracy z taką grupą wiekową. 
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Tab. 4. Rozkład odpowiedzi na pytanie Co skłoniło władze szkoły do pierwszorazowego 
przystąpienia do programu Sprawny Dolnoślązaczek? 
Odpowiedź % Liczba 

a) cele programu 65,52% 19 

b) wartości programu dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej 55,17% 16 

c) wartości programu dla nauczycieli wychowania fizycznego 34,48% 10 

d) wartości programu dla uczniów 93,10% 27 

e) atrakcyjność programu 62,07% 18 

f) możliwość uatrakcyjnienia oferty szkoły 68,97% 20 

g) możliwość doskonalenia nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w 
zakresie prowadzenia zajęć ruchowych 

58,62% 17 

h) inne, jakie?* 3,45% 1 

 
W uzasadnieniu wyboru odpowiedzi "h- inne, jakie?" jedna osoba podała: Pozytywne 
doświadczenia w udziału w programie Mały Mistrz. Potwierdza to powszechne przekonanie, 
iż pozytywne doświadczenia wpływają na decyzję uczestnictwa w kolejnych tego typu 
przedsięwzięciach. 

Dyrektorzy, którzy zadeklarowali kolejny raz uczestniczenia szkoły w programie 
zostali poproszeni o odpowiedź na pytanie 3. Co skłoniło władze szkoły do przystąpienia do 
programu Sprawny Dolnoślązaczek? Rozkład uzyskanych odpowiedzi na pytanie  3 
przedstawiono w tabeli 5 . 
 
Tab.5. Rozkład odpowiedzi na pytanie Co skłoniło władze szkoły do przystąpienia do 
programu Sprawny Dolnoślązaczek? 
Odpowiedź % Liczba 

a) cele programu 77,14% 54 

b) wartości programu dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej 67,14% 47 

c) wartości programu dla nauczycieli wychowania fizycznego 41,43% 29 

d) wartości programu dla uczniów 87,14% 61 

e) atrakcyjność programu 77,14% 54 

f) możliwość uatrakcyjnienia oferty szkoły 87,14% 61 

g) możliwość doskonalenia nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w 
zakresie prowadzenia zajęć ruchowych 

78,57% 55 

h) inne, jakie?* 4,29% 3 

 
Jako główne motywy kolejnego przystąpienia do programu, dyrektorzy wskazali wartości 
programu dla uczniów i możliwość uatrakcyjnienia oferty szkoły (87,14% - oba wskazania). 
Trzecim w kolejności wskazaniem były możliwość doskonalenia nauczycieli edukacji 
wczesnoszkolnej w zakresie prowadzenia zajęć ruchowych (78,57%). Wydaje się zatem, iż 
dyrektorzy zauważają w realizacji programu ogromną możliwość rozwijania potencjału 
dydaktycznego kadry pedagogicznej związanej bezpośrednio z pierwszym etapem 
edukacji. Należy podkreślić, iż wskazany motyw jest jednym z celów programu Sprawny 
Dolnoślązaczek. 
W rozpatrywanej grupie dyrektorów dwie osoby dokonały wyboru możliwości "h - inne, 
jakie?" uzasadniając swój wybór jako dodatkowy sprzęt oraz zainteresowania uczniów. 
Mogłoby się wydawać, że odpowiedź związaną z dodatkowym sprzętem wskaże znacznie 
więcej dyrektorów deklarujących kolejny udział w programie, zwłaszcza, że szkoły nie 
zawsze dysponują wystarczającą jego liczbą a udział w programie gwarantuje 
"doposażenie szkół". 

Kolejne pytanie dotyczyło ewentualnych obaw, z którymi borykali się dyrektorzy 
przystępujący do udziału w programie. Rozkład uzyskanych odpowiedzi na pytanie 4.  
Z jakimi obawami przystępowaliście Państwo do programu Sprawny Dolnoślązaczek? 
przedstawiono w tabeli 6 i na ryc.1. 
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Tab.6. Rozkład odpowiedzi na pytanie Z jakimi obawami przystępowaliście Państwo do 
programu Sprawny Dolnoślązaczek? 
Odpowiedź % Liczba 

a) niechęć nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej 11,25% 9 

b) niechęć nauczycieli wychowania fizycznego 5,00% 4 

c) zła baza sportowa szkoły (np. brak sali gimnastycznej) 17,50% 14 

d) problemy organizacyjne (np. wygospodarowanie czasu i miejsca na 
zajęcia dla klas I-III na dużej sali gimnastycznej) 

42,50% 34 

e) inne, jakie?* 31,25% 25 
 

Jak wynika z danych zawartych w tabeli 6 największe obawy dyrektorów związane są  
z problemami organizacyjnymi, wynikającymi z np. wygospodarowaniem czasu i miejsca 
na zajęcia dla klas I-III na dużej sali gimnastycznej. Rodzi to zatem konieczność szukania 
innych, zastępczych miejsc realizacji takich zajęć. Rozwiązaniem, które w takiej sytuacji się 
nasuwa mogłyby być odrębne sale gimnastyczne dla obu etapów kształcenia w szkołach 
podstawowych – jednakże takie rozwiązanie wydaje się być poza zasięgiem realności 
wykonania. Poza tym ilość godzin lekcji wychowania fizycznego realizowanych na II etapie 
kształcenia stanowi dodatkowy problem ze znalezieniem czasu i miejsca na zajęcia dla klas 
I-III na dużej sali gimnastycznej. 
W analizowanym pytaniu dotyczącym obaw, około jednej trzeciej badanych skorzystała  
z opcji "e - inne, jakie", jednakże szczegółowa analiza odpowiedzi wskazała, że ta grupa 
respondentów nie miała obaw. Wyniki przedstawiono w tabeli 7. 
 

Tab.7. Uzasadnienie wyboru opcji odpowiedzi "e - inne, jakie” w odniesieniu do pytania  
Z jakimi obawami przystępowaliście Państwo do programu Sprawny Dolnoślązaczek? 
Odpowiedź % Liczba 

brak obaw 6,25% 5 

Brak 5,00% 4 

bez obaw 3,75% 3 

nie mieliśmy obaw 2,50% 2 

nie było obaw 2,50% 2 

nie mieliśmy żadnych obaw 1,25% 1 

Nie mieliśmy obaw 1,25% 1 

Nie mieliśmy obaw przystępując do programu 1,25% 1 

Brak obaw 1,25% 1 

umiejętności personalne kontaktu z dzieckiem nauczyciela w'-f 1,25% 1 

Nie było obaw 1,25% 1 

brak jakichkolwiek obaw 1,25% 1 

brak możliwości zapłacenia nauczycielom wychowania fizycznego za 
prowadzenie dodatkowych godzin 

1,25% 1 

raczej nie było obaw 1,25% 1 

 
Ryc.1. Rozkład odpowiedzi na pytanie Z jakimi obawami przystępowaliście Państwo do 
programu Sprawny Dolnoślązaczek? 
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Program Sprawny Dolnoślązaczek opiera się m.in. na założeniu doskonalenia 
umiejętności nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej prowadzenia zajęć ruchowych, bowiem 
to oni w zdecydowanej większości szkół takie zajęcia prowadzą. Aby potwierdzić powyższe 
stwierdzenie w pytaniu 5 skierowanym do dyrektorów, zapytano o to, kto prowadzi zajęcia 
ruchowe w klasach I-III w reprezentowanej przez nich szkole. Szczegółowy rozkład 
odpowiedzi przedstawiono w tabeli 8. 
 
Tab.8. Rozkład odpowiedzi na pytanie Kto w Pana/-i szkole prowadzi zajęcia ruchowe  
w klasach I-III? 
Odpowiedź % Liczba 

a) tylko nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 17,50% 14 

b) tylko nauczyciele wychowania fizycznego 3,75% 3 

c) większość zajęć prowadzą nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 
ale jedną godzinę prowadzi nauczyciel wychowania fizycznego 

26,25% 21 

d) nauczyciel wychowania fizycznego prowadzi wspólnie z 
nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej jedną godzinę zajęć ruchowych  w 
ramach programu Sprawny Dolnoślązaczek 

45,00% 36 

e) inny wariant, jaki?* 7,50% 6 

 
Badania przeprowadzono już po rozpoczęciu uczestnictwa szkół w programie, dlatego nie 
dziwi fakt deklaracji wspólnego prowadzenia jednej godziny zajęć ruchowych przez 
nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i nauczyciela wychowania fizycznego (45%).  
W bardzo małym odsetku znaleźli się dyrektorzy, którzy deklarują prowadzenia lekcji 
wychowania fizycznego wyłącznie przez nauczycieli wychowania fizycznego (3,75%). 
W przypadku opcji odpowiedzi "e - inny wariant, jaki" dyrektorzy wskazywali na fakt m.in. 
podwójnych kwalifikacji nauczycieli prowadzących zajęcia ruchowe w klasach I-III lub 
wariantów mieszanych, gdzie np. w klasie I zajęcia ruchowe prowadzi nauczyciel edukacji 
wczesnoszkolnej, ale już w klasach II i III nauczyciele wychowania fizycznego. 

Przystąpienie szkoły do udziału w programie nie wymaga specjalnej bazy 
dydaktycznej. Wśród obaw dyrektorzy wskazywali jednakże kłopoty lokalowe, dlatego  
w pytaniu 6 poproszono dyrektorów o odpowiedź Gdzie w Pana/-i szkole realizowane są 
zajęcia ruchowe w klasach I-III? Rozkład uzyskanych odpowiedzi na to pytanie 
przedstawiono w tabeli 9. 

 
Tab.9. Rozkład odpowiedzi na pytanie Gdzie w Pana/-i szkole realizowane są zajęcia 
ruchowe w klasach I-III? 
Odpowiedź % Liczba 

a) na sali gimnastycznej - dużej 55,00% 44 

b) w sali gimnastycznej  małej 57,50% 46 

c) na boisku szkolnym 65,00% 52 

d) na korytarzu szkolnym 8,75% 7 

e) w innych pomieszczeniach, jakich?* 20,00% 16 

Suma 100% 80 

 
Analizując odpowiedzi można zauważyć, iż najwięcej wskazań- 65%, jako miejsce 
realizowania zajęć ruchowych w klasach I-III podawane jest  boisko szkolne. Z punktu 
widzenia korzyści z przebywania na świeżym powietrzu  i dotleniania dzieci 
zaobserwowany fakt wydaje się być bardzo pozytywnym, jednakże pozostaje nadzieja, że 
formą tych zajęć nie jest tylko spacer. Uzyskane wyniki potwierdzają trudności 
organizacyjne wynikające  z analizy odpowiedzi uzyskanych w odniesieniu do pytania 4. 
Uzasadnienia odpowiedzi w opcji "e -w innych pomieszczeniach, jakich?" zamieszczono  
w tabeli 10 i ryc. 2.  
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Tab.10. Uzasadnienie wyboru opcji odpowiedzi "e - inne, jakie” w odniesieniu do pytania 
Gdzie w Pana/-i szkole realizowane są zajęcia ruchowe w klasach I-III? 
Odpowiedź % Liczba 

na basenie, pływalni  4,75% 4 

sala zabaw 3,75% 3 

hol szkolny 2,5% 2 

Orlik 2,5% 1 

w terenie 1,25% 1 
atrium, salka korekcyjna oraz na pływalni oraz latem na boisku trawiastym 
i obiektach zewnętrznych. 

1,25% 1 

lodowisko, kręgielnia 1,25% 1 
plac i miejsce zabaw 1,25% 1 

sala lekcyjna 1,25% 1 

sala "Radosna Szkoła" 1,25% 1 

 
Analizując wyniki zaprezentowane w powyższej tabeli można zauważyć iż, około 5 % szkół 
realizuje zajęcia ruchowe w klasach I-III na pływalni, być może szkoły te mają taką 
możliwość z racji dysponowania takim obiektem w ramach swojej bazy dydaktycznej lub 
korzystania z obiektów zewnętrznych. Podobna sytuacja ma się zapewne z boiskami typu 
„Orlik” lub obiektami takimi jak lodowisko czy kręgielnia. Kilku respondentów podało 
również sale i place. Najmniej korzystne z punktu widzenia możliwości realizacji założeń 
podstawy programowej wydają się takie miejsca jak hol czy sala lekcyjna. 

 
Ryc.2. Rozkład odpowiedzi na pytanie Gdzie w Pana/-i szkole realizowane są zajęcia 
ruchowe w klasach I-III? 
 

Powodzenie realizacji programu może mieć związek z tym, czy nauczyciele, którzy 
są odpowiedzialni za realizacje jego zadań zostali do tego przymuszeni czy inicjatywa 
udziału leżała po ich stronie. Postanowiono zatem zapytać dyrektorów szkół o procedurę 
wyboru nauczycieli do programu, zarówno edukacji wczesnoszkolnej jak i nauczycieli 
wychowania fizycznego. Rozkłady odpowiedzi przedstawiono w tabeli 11 (nauczyciele 
edukacji wczesnoszkolnej) i tabeli 12 (nauczyciele wychowania fizycznego) 
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Tab.11. Rozkład odpowiedzi na pytanie W jaki sposób dokonano wyboru nauczycieli 
edukacji wczesnoszkolnej prowadzących zajęcia w ramach programu Sprawny 
Dolnoślązaczek? 
Odpowiedź % Liczba 

a) własna inicjatywa nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej 32,50% 26 

b) przydzielenie zadania w ramach obowiązku pracy 57,50% 46 

c) inny, jaki?* 10,00% 8 

Suma 100% 80 

 
Wyniki wskazują zatem, iż w opinii dyrektorów ponad połowa nauczycieli realizujących 
zadania wynikające z realizacji programu wykonuje je w ramach obowiązku pracy. Około 
jednej trzeciej badanych wskazuje na inicjatywę samych nauczycieli edukacji 
wczesnoszkolnej a wśród uzasadnień wyboru opcji odpowiedzi „c) inny, jaki?” respondenci 
wymienili: wybrany został nauczyciel, który nie realizował wcześniej programu, W szkole jest 
tylko jedna klasa pierwsza, inicjatywa n-li wf oraz W porozumieniu z nauczycielem 
wychowania fizycznego.  
Niemalże identyczna sytuacja ma miejsce w przypadku zapytania o wybór do realizacji 
zadań w programie SD nauczycieli wychowania fizycznego, z tym, że znacznie szerzej 
dyrektorzy biorący udział w badaniu uzasadniali wybór opcji odpowiedzi „c) inny, jaki?”. 
Wyniki zaprezentowano w tabeli 13. Zbiorcze porównanie przedstawiono na ryc. 3. 
 
Tab. 12. Rozkład odpowiedzi na pytanie W jaki sposób dokonano wyboru nauczycieli 
wychowania fizycznego prowadzących zajęcia w ramach programu Sprawny 
Dolnoślązaczek? 
Odpowiedź % Liczba 

a) własna inicjatywa nauczyciela wychowania fizycznego 35,00% 28 

b) przydzielenie zadania w ramach obowiązku pracy 57,50% 46 

c) inny, jaki?* 7,50% 6 

Suma 100% 80 

 
Tab.13. Uzasadnienia wyboru opcji "c - inny, jaki?" w odniesieniu do pytania W jaki sposób 
dokonano wyboru nauczycieli wychowania fizycznego prowadzących zajęcia w ramach 
programu Sprawny Dolnoślązaczek? 
Odpowiedź % Liczba 

wybrano nauczyciela, który po raz pierwszy realizuje program 1,25% 1 

Jest tylko jeden nauczyciel wych. fizycznego 1,25% 1 

nauczyciele z doświadczeniem w ramach programów Mały Mistrz i 
Sprawny Dolnoślązaczek 

1,25% 1 

analiza zasobów i potencjału nauczyciela w pracy z uczniem 1,25% 1 

nie wiem 1,25% 1 

zajęcia prowadzi tylko nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej 1,25% 1 

 
Rozpatrując obie grupy równocześnie (Ryc.3) należy zauważyć, iż w opinii dyrektorów 
nauczyciele wychowania fizycznego nieznacznie częściej wychodzili z własną inicjatywą 
uczestnictwa w programie Sprawny Dolnoślązaczek niż nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej. W przypadku odpowiedzi przydzielenie zadania w ramach obowiązku 
pracy zaobserwowano wyniki identyczne w odniesieniu do obu grup nauczycieli. 
Zaobserwowano niewielkie różnice w odniesieniu do odpowiedzi c, gdzie powód wyboru 
nauczycieli do programu był „inny”, i taka sytuacja częściej dotyczyła nauczycieli edukacji 
wczesnoszkolnej.  
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Ryc. 3. Porównanie procentowych rozkładów odpowiedzi na pytanie W jaki sposób 
dokonano wyboru nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej prowadzących zajęcia w ramach 
programu Sprawny Dolnoślązaczek? oraz W jaki sposób dokonano wyboru nauczycieli 
wychowania fizycznego prowadzących zajęcia w ramach programu Sprawny 
Dolnoślązaczek? 
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Raport z badania ankietowego – rodzice 
 

W badaniach wzięło udział 359 osób, w tym 306 kobiet co stanowi 85,24% i 53 
mężczyzn – odpowiednio (14.76%). Średnia wieku badanych rodziców/opiekunów to 36 
lat. W odniesieniu do płci dzieci uczestniczących w programie, badani 
rodzice/opiekunowie wskazali 190 dziewczynek i 174 chłopców. Największą grupę dzieci 
uczestniczących w programie, stanowią wg wskazań badanych rodziców/opiekunów 
uczniowie klasy I – 264 osoby, natomiast najmniejszą – uczniowie klas II – 26 osób. Wyniki 
te podkreślają fakt, iż większość dzieci to uczniowie klas pierwszych, pierwszy raz 
uczestniczących w tym programie – taka była idea rozpoczętej jesienią 2017 roku edycji. 
Pozostałe dzieci to uczniowie klas II i III, które wcześniej realizowały program Mały Mistrz. 
Taką sytuację dopuścił i  umożliwił organizator programu.  

Rozkład odpowiedzi na pytania dotyczące populacji rodziców/opiekunów 
przedstawiono w tabelach: 1, 2 i 3. 
Tab. 1. Płeć badanych 
Odpowiedź % Liczba 

Kobieta 85,24% 306 

Mężczyzna 14,76% 53 
Suma 100% 359 

 
Tab. 2. Płeć dziecka biorącego udział w programie 
Odpowiedź % Liczba 

Dziewczynka 52,92% 190 

Chłopiec 48,47% 174 
suma 100% 359 

 
Tab. 3. Klasa dziecka biorącego udział w programie 
Odpowiedź % Liczba 

I 73,54% 264 

II 7,24% 26 

III 20,89% 75 

suma 100% 359 

 
Aby dokładniej scharakteryzować populację badanych rodziców zapytano ich 

również o miejsce zamieszkania, sytuację materialną oraz wykształcenie każdego z 
rodziców/opiekunów. Rozkład odpowiedzi zaprezentowano w tabelach: 4, 5, 6 i 7 oraz 
rycinach 1, 2, 3 i 4. 
Największą grupę rodziców biorących udział w badaniu stanowią osoby ze środowiska 
wiejskiego 149 osób i środowiska miasta średniej wielkości 105 osób. Interesującym jest 
fakt bardzo małej liczby respondentów - 22, którzy reprezentują środowisko dużego 
miasta. Stanowi to odsetek 6 % badanej populacji. 
 
Tab. 4. Miejsce zamieszkania 
Odpowiedź % Liczba 

duże miasto 6,13% 22 

miasto średniej wielkości 29,25% 105 

małe miasto 23,12% 83 

wieś 41,50% 149 
suma 100% 359 
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Ryc. 1. Procentowy rokład odpowiedzi dotyczącej miejsca zamieszkania badanych 
rodziców/opiekunów 
 

Zdecydowana większość badanych rodziców deklaruje dobrą sytuację materialną rodziny 
230 osób (64,07%). W odniesieniu do przeciętnej i dobrej sytuacji materialnej rodziny 
zaobserwowano zbliżone wartości z niewielką przewagą deklaracji dotyczących sytuacji 
przeciętnej, odpowiedni 19% i 16%. 
 

Tab. 5. Sytuacja materialna rodziny 
Odpowiedź % Liczba 

zła 0,84% 3 

przeciętna 18,94% 68 

dobra 64,07% 230 

bardzo dobra 16,16% 58 
suma 100% 359 

 

 
Ryc. 2 . Procentowy rokład odpowiedzi dotyczącej miejsca stytuacji materialnej rodzin  
 
W odniesieniu do wykształcenia rodziców biorących udział w badaniu zaobserwować 
można znaczne różnice między płciami. Połowa matek (51%) deklaruje wykształcenie 
wyższe, gdzie wśród mężczyzn najbardziej liczną grupę stanowią ojcowie deklarujący 
wykształcenie średnie (48,5%). 
 
Tab. 6. Wykształcenie matki/opiekunki 
Odpowiedź % Liczba 

wyższe 50,97% 183 

niepełne wyższe, licencjat 8,91% 32 

policealne 11,70% 42 

średnie 26,18% 94 

podstawowe 2,23% 8 

suma 100% 359 
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Ryc. 3 . Procentowy rokład odpowiedzi dotyczącej wykształcenia matek/opiekunek. 
 
Tab. 7. Wykształcenie ojca/opiekuna 
Odpowiedź % Liczba 

wyższe 32,59% 117 

niepełne wyższe, licencjat 7,52% 27 

policealne 6,96% 25 

średnie 48,47% 174 

podstawowe 4,46% 16 

 

 
Ryc. 4 . Procentowy rokład odpowiedzi dotyczącej wykształcenia ojców/opiekunów 
 
Aktywność fizyczna w życiu dziecka jest naturalną potrzebą. Zapytano rodziców o wymiar 
aktywności poza obowiązkowymi zajęciami ruchowymi realizowanymi w ramach edukacji 
wczesnoszkolnej. Rozkład odpowiedzi na pytanie 1: Ile razy w tygodniu Pani/Pana dziecko 
podejmuje aktywność fizyczną poza obowiązkowymi zajęciami szkolnymi (ćwiczy co najmniej 
30 minut bez przerwy)? prezentuje tabela 8 oraz rycina 5. 

 
Tab.8. Procentowy rozkład odpowiedzi na pytanie Ile razy w tygodniu Pani/Pana dziecko 
podejmuje aktywność fizyczną poza obowiązkowymi zajęciami szkolnymi (ćwiczy co najmniej 
30 minut bez przerwy)? 
Odpowiedź % Liczba 

a) codziennie  proszę przejść do pytania nr 3 11,70% 42 

b) kilka razy w tygodniu  proszę przejść do pytania nr 3 56,55% 203 

c) raz w tygodniu  proszę przejść do pytania nr 3 21,45% 77 

d) rzadziej niż raz w tygodniu  proszę przejść do pytania nr 2 7,80% 28 

e) nigdy  proszę przejść do pytania nr 2 2,51% 9 

suma 100% 359 

 



 14 

 
Ryc.5. Procentowy rozkład odpowiedzi na pytanie Ile razy w tygodniu Pani/Pana dziecko 
podejmuje aktywność fizyczną poza obowiązkowymi zajęciami szkolnymi (ćwiczy co najmniej 
30 minut bez przerwy)? 
 
Analiza danych wskazuje bardzo optymistyczny wynik. Ponad połowa badanych 
rodziców/opiekunów deklaruje w tygodniu kilkurazową aktywność fizyczną poza 
obowiązkowymi zajęciami szkolnymi (57%).  Około 12% badanych rodziców wskazuje 
również, że taką aktywność ich dzieci podejmują codziennie. Niestety znaczna grupa 
badanych rodziców/opiekunów (około 30 wskazuje odpowiedzi związane z 
niewystarczającą ilością podejmowanej aktywności. Interesujące mogą się zatem wydać 
powody, dla których badani rodzice/opiekunowie deklarują zarówno dodatkową jak 
niewystarczającą aktywność.  
Rodziców, którzy zadeklarowali niewystarczający wymiar podejmowanej przez dziecko 
aktywności, zapytano o powody takiego stanu rzeczy. Rozkład odpowiedzi na pytanie 2. 
Dlaczego dziecko nie podejmuje aktywności fizycznej poza obowiązkowymi zajęciami 
szkolnymi? Zaprezentowano tabeli 9 i rycinie 6. 
 
Tab.9. Procentowy rozkład odpowiedzi na pytanie Dlaczego dziecko nie podejmuje 
aktywności fizycznej poza obowiązkowymi zajęciami szkolnymi? 
Odpowiedź % Liczba 

a) dziecko nie wykazuje chęci do podejmowania aktywności fizycznej 27,38% 23 

b) dziecko jest mało sprawne fizycznie 7,14% 6 

c) w pobliżu nie ma miejsc gdzie dziecko mogłoby podejmować aktywność 
fizyczną 

34,52% 29 

d) brak oferty zajęć pozalekcyjnych 19,05% 16 

e) brak oferty zajęć pozaszkolnych 14,29% 12 

f) powód tkwi w braku czasu rodziców 29,76% 25 

g) inny powód, jaki?* 10,71% 9 

 
Analiza danych wskazuje iż według badanych rodziców/opiekunów najczęstszym 
powodem niepodejmowania przez dzieci dodatkowej aktywności fizycznej jest brak miejsc 
w pobliżu, gdzie dziecko mogłoby taką aktywność podejmować. Biorąc pod uwagę wyniki 
dotyczące miejsca zamieszkania respondentów, można by tam doszukiwać się 
potwierdzenia. Jednakże środowisko wiejskie i środowisko małego miasta na dzień 
dzisiejszy nie stanowi znaczącej przeszkody  
w podejmowaniu aktywności polegającej na np. jeździe na rowerze czy grach lub zabawach 
ruchowych. Ciekawym spostrzeżeniem wynikającym z analizy wyników jest fakt, iż około 
30 % respondentów w tej grupie wskazuje powód tkwiący w braku czasu rodziców. Taka 
sytuacja nie może zatem podstawy do kształtowania przez rodziców/opiekunów 
pozytywnych postaw wobec aktywności ani rozwoju zainteresowań aktywnością fizyczną. 
Dodatkowo w tabeli 10 i rycinie 6 zamieszczono odpowiedzi respondentów, którzy wybrali 
opcję odpowiedzi „g – inny powód, jaki”  i uzasadnili swój wybór . 
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Tab.10. Uzasadnienia badanych rodziców/ opiekunów dotyczące powodów 
niepodejmowania przez dzieci dodatkowej aktywności fizycznej poza obowiązkowymi 
zajęciami szkolnymi 
Odpowiedź % Liczba 

dziecko podejmuje aktywność fizyczna poza obowiązkowym zajęciami 
szkolnymi na tyle na ile rodzicom wystarcza czasu 

1,19% 1 

dziecko jest w ciągłym ruchu jest bardzo aktywne ale nie uczęszcza na 
zajęcia dodatkowe 

1,19% 1 

Za dużo lekcji i nauki i nawet jeśli dziecko chce, nie wiem czy sobie poradzi 
z natłokiem zajęć. 

1,19% 1 

chora na epilepsje 1,19% 1 

Dziecko pobudliwe, mające problem z dostosowaniem się w grupie. 1,19% 1 

częste choroby 1,19% 1 

 
Wśród podanych uzasadnień niepokojące może wydawać się to, które wskazuje opinie 
rodziców/opiekunów związane z natłokiem zajęć i z ilością nauki już na tym wczesnym, 
pierwszym etapie edukacji szkolnej. 

 
 
Ryc.6. Procentowy rozkład odpowiedzi na pytanie Dlaczego dziecko nie podejmuje 
aktywności fizycznej poza obowiązkowymi zajęciami szkolnymi? 
 
Rodzice, którzy zadeklarowali dodatkowy wymiar aktywności dziecka poza 
obowiązkowymi wynikającymi z zajęć ruchowych w szkole, poproszono o doprecyzowanie 
typu dodatkowej aktywności. Rozkład odpowiedzi zaprezentowano w tabeli 11 i rycinie 7 
 
Tab. 11. Typy zajęć w odniesieniu do deklarowanej przez badanych rodziców/opiekunów 
dodatkowej aktywności fizycznej podejmowanej przez ich dzieci. 
Odpowiedź % Liczba 

a) pozalekcyjne zajęcia, gdzie podejmuje aktywność ruchową - proszę 
przejść do pytania nr 4 

19,08% 66 

b) pozaszkolne zajęcia, gdzie podejmuje aktywność ruchową - proszę 
przejść do pytania nr 4 

46,53% 161 

c) podejmuje aktywność ruchową z rodzicami, rodzeństwem - proszę 
przejść do pytania nr 5 

34,39% 119 
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Ryc.7. Typy zajęć w odniesieniu do deklarowanej przez badanych rodziców/opiekunów 
dodatkowej aktywności fizycznej podejmowanej przez ich dzieci – rozkład procentowy 
 
Respondenci doprecyzowywali swoje odpowiedzi w aspekcie rodzaju zajęć rozróżniając 
zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne. Rozkład odpowiedzi zaprezentowano w kolejnych 
tabelach 12, 13, 14, 15, 16 i 17. Należy zwrócić uwagę na liczbę wypełnień, ponieważ 
respondenci mieli możliwośc wielkorotnej odpowiedzi, co w przypadku tego pytania 
związane było z przewidywaną sytuacja uczestnictwa dziecka w więcej niż jednym rodzaju 
zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych  
z wiązanych z aktywnością fizyczną. 
 
Tab. 12. Rozkład odpowiedzi w odniesieniu do gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej 
jako rodzaju dodatkowej aktywności pozalekcyjnej i pozaszkolnej 
Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna % Liczba 

zajęcia pozalekcyjne 72,60% 53 

zajęcia pozaszkolne 27,40% 20 
Wypełnienia: 73 

 
Tab. 13. Rozkład odpowiedzi w odniesieniu do pływania jako rodzaju dodatkowej 
aktywności pozalekcyjnej i pozaszkolnej 
Zajęcia z pływania % Liczba 

zajęcia pozalekcyjne 26,32% 30 

zajęcia pozaszkolne 78,07% 89 
Wypełnienia: 119 

 
Tab. 14. Rozkład odpowiedzi w odniesieniu do gier zespołowych jako rodzaju dodatkowej 
aktywności pozalekcyjnej i pozaszkolnej 
Zajęcia z gier zespołowych % Liczba 

zajęcia pozalekcyjne 32,58% 29 

zajęcia pozaszkolne 73,03% 65 
Wypełnienia: 94 

 
Tab. 15. Rozkład odpowiedzi w odniesieniu do sportów walki jako rodzaju dodatkowej 
aktywności pozalekcyjnej i pozaszkolnej 
Zajęcia ze sportów walki % Liczba 

zajęcia pozalekcyjne 36,73% 18 

zajęcia pozaszkolne 67,35% 33 
Wypełnienia: 51 

 



 17 

Tab. 16. Rozkład odpowiedzi w odniesieniu do tenisa jako rodzaju dodatkowej aktywności 
pozalekcyjnej i pozaszkolnej 
Zajęcia z tenisa % Liczba 

zajęcia pozalekcyjne 41,67% 5 

zajęcia pozaszkolne 58,33% 7 
Wypełnienia: 12 

 
Tab. 17. Rozkład odpowiedzi w odniesieniu do innych zajęć jako rodzaju dodatkowej 
aktywności pozalekcyjnej i pozaszkolnej 
inne, jakie? % Liczba 

zajęcia pozalekcyjne 35,29% 36 

zajęcia pozaszkolne 69,61% 71 
Wypełnienia: 107 

 
Wśród wskazań „innych form” znalazło się ponad 100 odpowiedzi, jednakże często 
powtarzających się jak np. taniec, zajęcia baletowe, rytmika czy jazda konna. 
Rycina 8 prezentuje rozkład odpowiedzi w odniesieniu do poszczególnych, wskazanych 
przez badanych rodziców, form aktywności dziecka pozalekyjnych i pozaszkolnych. Należy 
podkreślić, iż wyniki nie odnoszą się w tym przypadku do sumy osób bioracyh udział w 
badaniu, tylko do sumy osób, wskazujących daną formę aktywności. 
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Ryc.8. Rodzaje zajęć w odniesieniu do deklarowanej przez badanych rodziców/opiekunów 
dodatkowej innej aktywności fizycznej podejmowanej przez ich dzieci – rozkład 
procentowy 
 
Z punktu widzenia założeń programu Sprawny Dolnoślązaczek można zauważyć, iż 
sprawności proponowane w jego ramach są zbieżne z formami dodatkowej aktywności 
podejmowanych przez dzieci. Niniejszy raport nie obejmuje analizy danych związanych z 
motywami uczestnictwa  
w dodatkowych aktywnościach jednakże można pokusić się o przypuszczenie, że udział 
dzieci w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych stanowi najprawdopodobniej 
odzwierciedlenie zainteresowań „zaszczepionych” w ramach uczestnictwa dzieci w 
programie.  

Wspólna aktywność fizyczna rodziców i dzieci to doskonały sposób kształtowania 
pozytywnych postaw wobec szeroko rozumianej kultury fizycznej. Zapytano zatem 
rodziców czy taka wspólna aktywność jest elementem ich życia. Rozkład odpowiedzi na 
pytanie 5. Czy podejmujecie Państwo aktywność fizyczną z dzieckiem? zaprezentowano w 
tabeli 18 i na rycinie 9. 
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Tab.18. Procentowy rozkład odpowiedzi na pytanie Czy podejmujecie Państwo aktywność 
fizyczną z dzieckiem? 
Odpowiedź % Liczba 

tak  proszę przejść do pytania 7 79,94% 287 

nie  proszę przejść do pytania nr 6 20,06% 72 
suma 100% 359 
 

80% respondentów deklaruje wspólną aktywność fizyczną razem z dzieckiem. Taki wynik 
należy przyjąć z optymizmem. Dzieci w wieku 6-10 lat chętnie podejmują aktywność 
fizyczną razem  
z rodzicami, którzy stanowią dla nich swoistego rodzaju wzór do naśladowania i podstawę 
kształtowania postaw proaktywnych dotyczących spędzania czasu wolnego. 

 
Ryc. 9. Procentowy rozkład odpowiedzi na pytanie Czy podejmujecie Państwo aktywność 
fizyczną z dzieckiem? 
 
Respondenci, którzy udzielili negatywnej odpowiedzi na pytanie Czy podejmujecie Państwo 
aktywność fizyczną z dzieckiem? zostali poproszeni o uzasadnienie, które przedstawiono w 
tabeli 19. 
Jako najczęstszy powód nie podejmowania wspólnej aktywności z dzieckiem badani 
rodzice podają  brak czasu i zmęczenie. 
 
Tab.19. Powody niepodejmowania aktywności fizycznej z dzieckiem wg opinii 
rodziców/opiekunów 
Odpowiedź % Liczba 

a) brak czasu 66,00% 66 

b) brak sprzętu 13,00% 13 

c) brak miejsca 17,00% 17 

d) brak umiejętności 7,00% 7 

e) brak chęci, motywacji 14,00% 14 

f) zmęczenie 25,00% 25 

inne, jakie?* 13,00% 13 

 
Najczęściej respondenci jako powody niepodejmowania wspólnej aktywności z dzieckiem 
podawali „brak czasu” i „zmęczenie”. Najczęstsze wyniki uzyskane jako uzasadnienia 
wyboru opcji odpowiedzi „inne, jakie” zaprezentowano w tabeli 20 i rycinie 10. 
 
Tab.20. Uzasadnienia wyboru przez badanych rodziców/ opiekunów opcji „Inne, jakie?” 
powodów niepodejmowania wspólnej aktywności fizycznej z dzieckiem 
Odpowiedź % Liczba 

brak pieniędzy 1,00% 1 

rodzic podejmuje aktywność fizyczna z dzieckiem 1,00% 1 

ciąża, problemy zdrowotne 1,00% 1 

dziecko uczęszcza na zajęcia dla dzieci; trudno znaleźć jedne dla wszystkich 
grup wiekowych 

1,00% 1 
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zajęcia na które chodzi przygotowane są wyłącznie dla dzieci 1,00% 1 

młodsze rodzeństwo 1,00% 1 

wiozę dzieci dwa razy w tygodniu na zajęcia na pływalni, raz na język. w 
tym czasie trzeba czekać na dziecko, ponieważ samo nie wróci do domu 
gdyż jest to daleko i późno. 

1,00% 1 

niepełnosprawność ruchowa 1,00% 1 

 
Ryc. 10. Powody niepodejmowania współnej aktywności z dzieckiem 
 
Rodziców, którzy zadeklarowali podejmowanie wspólnej aktywności z dzieckiem 
poproszono  
o zadeklarowanie jej częstotliwości osobno w odniesieniu do matek i ojców. Wyniki 
prezentuje rycina 11. 
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Ryc. 11. Częstotliwość podejmowania wspólnej aktywności rodzica/opiekuna z dzieckiem 
w odniesieniu do płci – rozkład liczbowy 
 
Analizując dane zawarte w powyższej rycinie zaobserwować można, że najczęściej 
respondenci deklarują wspólną aktywność z dzieckiem kilka razy w tygodniu. Osobą, która 
zdecydowanie częściej aktywność podejmuje to matka bądź opiekunka dziecka, bez 
względu na częstotliwość tej aktywności; jednakże ciekawe są spostrzeżenia odpowiedzi 
skrajnych, gdzie ta różnica miedzy płciami jest największa. 
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Kolejnym pytaniem, jakie zadano rodzicom było pytanie 8: Skąd dowiedzieliście się Państwo 
o programie Sprawny Dolnoślązaczek? Rozkład odpowiedzi zamieszczono w tabeli 21 i na 
rycinie 12. 
 

Tab.20. Procentowy rozkład odpowiedzi na pytanie Skąd dowiedzieliście się Państwo  
o programie Sprawny Dolnoślązaczek? 
Odpowiedź % Liczba 

od dziecka 19,78% 71 

od nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej dziecka 86,35% 310 

od innego pracownika szkoły 5,01% 18 

z plakatów/ulotek 1,11% 4 

ze strony internetowej szkoły 5,01% 18 

nic nie wiem o tym programie 2,23% 8 

z innego źródła, jakiego?* 0,56% 2 

 
Ryc. 12. Procentowy rozkład odpowiedzi na pytanie Skąd dowiedzieliście się Państwo o 
programie Sprawny Dolnoślązaczek? 
 

W zdecydowanej większości źródłem informacji o udziale dziecka w programie Sprawny 
Dolnoślązaczek jest wg deklaracji rodziców nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Jedna 
piąta respondentów jako źródło wiedzy o programie wskazało swoje dziecko. 
 

Program Sprawny Dolnoślązaczek dotyczy zdobywania przez dziecko odznak 
sprawności, poproszono zatem rodziców o opinie dotyczące korzyści, które upatrują w 
każdej z nich. Liczba wskazań nie sumuje się do 359 z powodu możliwości wielokrotnego 
wyboru. Wyniki zaprezentowano w kolejnych tabelach od 21 do 26. Zbiorcze zestawienie 
zaprezentowano na rycinie 13. 
 

Tab. 21. Rozkład odpowiedzi odnośnie korzyści wynikających ze sprawności Rowerzysta/ 
turysta 
Rowerzysta/ turysta % Liczba 

ogólnej sprawności dziecka 48,47% 174 

aktywnego spędzania czasu z rodziną 76,32% 274 

rozwijania zainteresowań dziecka 27,58% 99 

Wypełnienia: 547 
 

Tab. 22. Rozkład odpowiedzi odnośnie korzyści wynikających ze sprawności Gimnastyk/ 
tancerz 
Gimnastyk/ tancerz % Liczba 

ogólnej sprawności dziecka 65,18% 234 

aktywnego spędzania czasu z rodziną 14,21% 51 

rozwijania zainteresowań dziecka 52,92% 190 

Wypełnienia: 475 
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Tab.23 Rozkład odpowiedzi odnośnie korzyści wynikających ze sprawności Saneczkarz/ 
narciarz/ łyżwiarz 
Saneczkarz/ narciarz/ łyżwiarz % Liczba 

ogólnej sprawności dziecka 43,18% 155 

aktywnego spędzania czasu z rodziną 57,94% 208 

rozwijania zainteresowań dziecka 33,70% 121 

Wypełnienia: 484 
 

Tab.24. Rozkład odpowiedzi odnośnie korzyści wynikających ze sprawności Piłkarz 
(siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, piłka nożna) 
Piłkarz (siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, piłka nożna) % Liczba 

ogólnej sprawności dziecka 67,13% 241 

aktywnego spędzania czasu z rodziną 29,25% 105 

rozwijania zainteresowań dziecka 54,32% 195 

Wypełnienia: 541 
 

Tab.25. Rozkład odpowiedzi odnośnie korzyści wynikających ze sprawności Lekkoatleta 
Lekkoatleta % Liczba 

ogólnej sprawności dziecka 77,99% 280 

aktywnego spędzania czasu z rodziną 14,21% 51 

rozwijania zainteresowań dziecka 35,38% 127 

Wypełnienia: 458 
 

Tab.26. Rozkład odpowiedzi odnośnie korzyści wynikających ze sprawności Pływak 
Pływak % Liczba 

ogólnej sprawności dziecka 75,21% 270 

aktywnego spędzania czasu z rodziną 48,47% 174 

rozwijania zainteresowań dziecka 35,93% 129 

Wypełnienia: 573 
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Ryc. 13. Zbiorcze zestawienie korzyści wynikających z poszczególnych sprawności 
zdobywanych w programie Sprawny Dolnoślązaczek w opinii rodziców/opiekunów – 
rozkład procentowy – możliwość wielokrotnego wyboru 
 
W opinii badanych rodziców/opiekunów najwięcej korzyści dotyczących sprawności 
zdobywanych przez dziecko w ramach programu Sprawny Dolnoślązaczek dotyczy ogólnej 
sprawności dziecka, zwłaszcza w odniesieniu do sprawności lekkoatlety i pływaka. W 
przypadku korzyści związanych z aktywnym spędzaniem czasu z rodziną najwięcej 
wskazań, zgodnie z oczekiwaniami uzyskała sprawność rowerzysty/turysty. Ciekawy 
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rozkład odpowiedzi zaobserwowano w odniesieniu do trzeciej wskazanej 
rodzicom/opiekunom korzyści – rozwijanie zainteresowań dziecka, gdzie najwięcej 
wskazań dotyczy gimnastyka/tancerza i piłkarza. Należy w tym miejscu przypomnieć, że 
pod tym hasłem kryją się sprawności związane z różnymi grami zespołowymi – piłka 
nożna, siatkówka czy koszykówka. Zaobserwowany stan rzeczy potwierdza fakt wskazany 
wcześniej a związany z dodatkową aktywnością podejmowaną przez dzieci poza 
obowiązkowymi zajęciami szkolnymi. 
 
Bardzo ważnym w aspekcie celów i realizacji programu Sprawny Dolnoślązaczek jest 
zbadanie oczekiwanych przez rodziców efektów tego programu. Respondenci w 
odpowiedzi na pytanie 10: Jakich efektów spodziewacie się Państwo po uczestnictwie dziecka 
w programie Sprawny Dolnoślązaczek? mieli możliwość określenia na skali 
pięciostopniowej poziomu oczekiwanego efektu gdzie 1 oznaczało najniższy poziom efektu, 
a 5  najwyższy. Ogólnie rzecz biorąc największa liczba badanych respondentów najczęściej 
wybierała najwyższy poziom efektu  a najrzadziej – najniższy. W opinii respondentów 
wszystkie wskazane efekty są ważne, bardzo ważne i oczekiwane w najwyższym  wysokim 
stopniu. Wyniki zaprezentowano w tabeli 27. 
 
Tab.27. Zbiorcze zestawienie rozkładu wyników w odniesieniu do określanych przez 
rodziców/opiekunów poziomów oczekiwanych efektów 
Efekty % Liczba 

1  1,39% 5 

2 2,79% 10 

3 20,06% 72 

4 32,87% 118 

5 42,90% 154 

Wypełnienia: 359 

 
Poniżej przedstawiono zbiorcze zestawienie dotyczące wszystkich ośmiu rozpatrywanych 
efektów w odniesieniu do pięciostopniowej skali wartości wyboru: 
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Ryc. 15. Zbiorcze zestawienie dotyczące wszystkich ośmiu rozpatrywanych efektów w 
odniesieniu do pięciostopniowej skali wartości wyboru – rozkład procentowy 



 23 

 

 
 
Zauważyć można, iż badani rodzice wiążą największe oczekiwania z efektywniejszym  
i atrakcyjniejszy prowadzeniu zajęć ruchowych w klasach I-III oraz rozwijanie 
zainteresowań sportem u dzieci. Najmniejsze oczekiwania badanych rodziców dotyczą ich 
własnego zainteresowania i zwiększania własną motywacją do podejmowania aktywności 
fizycznej. 
 
Od kilku lat toczy się dyskusja na temat tego, kto powinien prowadzić zajęcia ruchowe  
w klasach I-II. Zapytano zatem rodziców o ich opinię i uzasadnienie odpowiedzi. Rozkład 
odpowiedzi zaprezentowano na rycinie 16 oraz w tabeli 28. 
 

 
 
Ryc.16. Rozkład odpowiedzi na pytanie Kto powinien prowadzić zajęcia ruchowe w klasach 
I-III? 
 
Zdaniem 67% badanych rodziców dzieci uczestniczących w programie Sprawny 
Dolnoślązaczek, zajęcia ruchowe w klasach I-III powinien prowadzić nauczyciel 
wychowania fizycznego. Porównywalny odsetek badanych rodziców skłania się za innymi 
propozycjami, jednakże rodziców, którzy optują za prowadzaniem takich zajęć wyłącznie 
przez nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej jest najmniej. 
 
Tab. 28. Rozkład odpowiedzi na pytanie Kto Państwa zdaniem powinien realizować zajęcia 
ruchowe w klasach I-III? - a) nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej 
Odpowiedź % Liczba 

a) nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej* 14,76% 53 

b) nauczyciel wychowania fizycznego  wszystkie godziny zajęć ruchowych 
w tygodniu** 

67,41% 242 

c) nauczyciel wychowania fizycznego  jedną godzinę zajęć ruchowych 
tygodniowo*** 

17,83% 64 

Suma 100% 359 

 
* Odpowiedzi wpisane przez respondentów znajdują się w załączniku nr 1 do raportu 
** Odpowiedzi wpisane przez respondentów znajdują się w załączniku nr 2 do raportu 
*** Odpowiedzi wpisane przez respondentów znajdują się w załączniku nr 3 do raportu 

 
Jako przykłady uzasadnień wybrano: 
W odniesieniu do odpowiedzi a): 
 - Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej spędza z dzieckiem najwięcej czasu więc jest w stanie 
określić jego predyspozycje. 
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-  zna dzieci i umie ich zmobilizować  
- dziecko liczy się z opinią swojej pani 
W odniesieniu do odpowiedzi b): 
- Posiada odpowiednie kwalifikacje. Uczy od najmłodszych lat prawidłowej postawy ciała, 
aktywnego trybu życia, łatwiej dzieciom przejść do kolejnego etapu kształcenia. W starszych 
klasach chętnie uczestniczą w zajęciach w-f.  
- Ma większe doświadczenie w powadzeniu zajęć ruchowych, gimnastycznych. Ma także 
większą aktywność i sprawność co może bardziej imponować dzieciom i zachęcać do 
większego zaangażowania w zajęcia.  
- Nauczyciel edukacji wczesnoszkolne często w ramach wf realizuje program z którym nie 
wyrabia się na lekcjach i zajęcia ruchowe się nie odbywają. 
W odniesieniu do odpowiedzi c): 
- Jest to urozmaicenie zajęć dla dzieci a dzieci (szczególnie w najmłodszych klasach) czują się 
najbezpieczniej ze swoją panią nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej byłby nauczycielem 
wspomagającym szczególnie w klasach 1: 7latki potrzebują większego wsparcia. nauczyciel 
w-f 
-  będzie lepszy w objaśnianiu zasad sportów zespołowych i ma większa wiedzę o uprawianiu 
sportu w ogóle 
 
Załącznik nr 1 
Odpowiedzi do pytania: Kto Państwa zdaniem powinien realizować zajęcia ruchowe w klasach I-III? 
- a) nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej 
Odpowiedź % Liczba 

- 0,56% 2 

zna dzieci 0,28% 1 

Ponieważ pani wychowawczyni ma najwięcej kontaktu z 
dziećmi 

0,28% 1 

zabawa z panią 0,28% 1 

posiada odpowiednia wiedzę 0,28% 1 

w wolnej chwili 0,28% 1 
zna dzieci i umie ich zmobilizować 0,28% 1 

zna dziecko 0,28% 1 

w ramach pracy 0,28% 1 

dobrze zna dzieci 0,28% 1 

najlepiej zna ucznia 0,28% 1 
zajęcia ruchowe w przerwach miedzy lekcjami 0,28% 1 

umie to robić 0,28% 1 

od małego motywować 0,28% 1 

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej spędza z dzieckiem 
najwięcej czasu więc jest w stanie określić jego predyspozycje. 

0,28% 1 

Bliski kontakt z dzieckiem 0,28% 1 

lepsza znajomość możliwości dziecka. 0,28% 1 

dziecko liczy się z opinią swojej pani 0,28% 1 
nauczyciel wczesnoszkolny 0,28% 1 

bo zna dzieci 0,28% 1 

wychowawcą 0,28% 1 

najwięcej czasu spędza z dziećmi i zna ich umiejętności ruchowe 0,28% 1 

dzieci maja zaufanie do wychowawcy 0,28% 1 
Wypełnienia: 23 
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Załącznik nr 2 
Odpowiedzi do pytania: Kto Państwa zdaniem powinien realizować zajęcia ruchowe w klasach I-III? 
- b) nauczyciel wychowania fizycznego – wszystkie godziny zajęć ruchowych w tygodniu 
 
Odpowiedź % Liczba 

nauczyciel wychowania fizycznego 1,39% 5 

nauczyciel WF 0,56% 2 

nauczyciel w-f 0,56% 2 

doświadczenie 0,56% 2 
Przygotowanie merytoryczne 0,28% 1 

dla bezpieczeństwa i zdrowia dziecka jaka nauczyciel w-fu może 
zapewnić z posiadania umiejętności 

0,28% 1 

Nauczyciele wychowania fizycznego mają największe 
doświadczenie i wiedzę 

0,28% 1 

jest to osoba przygotowana do prowadzenia zajęć 0,28% 1 

nauczyciel wychowania fizycznego jest przeszkolony w danej 
dziedzinie 

0,28% 1 

osoba taka ma odpowiednie kwalifikacje i potrafi dostrzec w 
jakiej dziedzinie sportu dziecko jest silne bądź słabsze, 

0,28% 1 

jest do tego najbardziej przygotowany 0,28% 1 

ze względu na świadomość oraz wykształcenie 0,28% 1 

Do tego jest wykształcony 0,28% 1 
Najwyższe kompetencje 0,28% 1 

Ponieważ ma do tego przygotowanie. 0,28% 1 

Posiada odpowiednie kwalifikacje. Uczy od najmłodszych lat 
prawidłowej postawy ciała, aktywnego trybu życia, łatwiej 
dzieciom przejść do kolejnego etapu kształcenia. W starszych 
klasach chętnie uczestniczą w zajęciach w-f 

0,28% 1 

wykwalifikowany 0,28% 1 

nauczyciel wychowania fizycznego 0,28% 1 

Ma większe doświadczenie w powadzeniu zajęć ruchowych, 
gimnastycznych. Ma także większą aktywność i sprawność co 
może bardziej imponować dzieciom i zachęcać do większego 
zaangażowania w zajęcia. 

0,28% 1 

jest to osoba, która ma największą wiedzę i umiejętności do 
zachęcanie dzieci do sportu 

0,28% 1 

możliwość bardziej profesjonalnego prowadzenia zajęć, 
poprzez poznawania zasad sportów drużynowych, większe 
wyczulenie nauczyciela wychowania fizycznego na prawidłowe 
wykonywanie ćwiczeń. 

0,28% 1 

większa wiedza z zakresu wykonywania ćwiczeń 
ogólnorozwojowych 

0,28% 1 

fachowe przygotowanie 0,28% 1 

Ma najlepsze kwalifikacje 0,28% 1 

nauczyciel w-f ma większą świadomość czego wymagać od 
dzieci i motywowania ich do sportu 

0,28% 1 

ma lepsze doświadczenie 0,28% 1 
taki nauczyciel jest przygotowany do prowadzenia takich zajęć 0,28% 1 

specjalistyczne wykształcenie 0,28% 1 

nauczyciel wf jest specjalistą w swojej dziedzinie , a okres 
rozwoju dziecka w klasach I - III jest bardzo dynamiczny i 
potrzebuje "oczu" specjalisty 

0,28% 1 

jest właściwie przygotowany 0,28% 1 

w tym celu zdobył wykształcenie 0,28% 1 
Wykształcenie 0,28% 1 
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Nauczyciel wf dopasowuje ćwiczenia do zainteresowań i 
potrzeb dziecka. 

0,28% 1 

- 0,28% 1 

tak uważam. 0,28% 1 

jest w tym lepszy 0,28% 1 

Jest bardzie przygotowany do prowadzenia takich zajęć. 0,28% 1 
jest najlepiej przygotowany do prowadzenia zajęć 0,28% 1 

Specjalista 0,28% 1 

nauczyciel wf 0,28% 1 

lepsze przygotowanie 0,28% 1 

dlatego, że jest ku temu wykształcony 0,28% 1 

poprzez jego wykształcenie wie które ćwiczenia mogą 
wykonywać dzieci w poszczególnych grupach wiekowych. 

0,28% 1 

Yes 0,28% 1 
bo jest do tego przeszkolony 0,28% 1 

nauczyciel, ponieważ ma do tego predyspozycje 0,28% 1 

większe doświadczenie i praktyka zajęć fizycznych 0,28% 1 

Nauczyciele są przygotowani merytorycznie do prowadzenia 
takich zajęć. 

0,28% 1 

Nauczyciel wychowania fizycznego 0,28% 1 

4 0,28% 1 

Ponieważ ma doświadczenie w tym co robi 0,28% 1 

profesjonalny trening 0,28% 1 
Posiada wykształcenie kierunkowe i odpowiednie 
przygotowanie merytoryczne 

0,28% 1 

Jest kompetentny, twórczy; przygotowany metodycznie i 
merytorycznie. 

0,28% 1 

doświadczenie 0,28% 1 

ponieważ posiada wiedzę z zakresu kultury fizycznej, ale może 
to być inny nauczyciel po uzupełnieniu kwalifikacji - ważnym 
kryterium jest dla mnie zapał i umiejętność zaszczepienia w 
dzieciach miłości do sportu. 

0,28% 1 

jest do tego przygotowany merytorycznie 0,28% 1 

Lekcje wf-u powinien prowadzić nauczyciel wf-u odpowiednio 
przygotowany do rozwijania zainteresowania aktywnością 
fizyczną u dzieci. 

0,28% 1 

Ponieważ ma większe doświadczenie 0,28% 1 

ponieważ jest odpowiednio wykwalifikowaną osobą 0,28% 1 

wiedza z wychowania fizycznego 0,28% 1 

nauczyciele wychowania fizycznego powinni być lepiej 
wykwalifikowani 

0,28% 1 

Dedykowany tylko do lekcji wf 0,28% 1 

największa wiedza na ten temat 0,28% 1 

Odpowiednie kwalifikacje 0,28% 1 
bo ma wykształcenie w tym kierunku 0,28% 1 

powinien to być profesjonalista 0,28% 1 

posiada odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia zajęć 
ruchowych 

0,28% 1 

nauczyciele wf 0,28% 1 

ma odpowiednie przygotowanie 0,28% 1 

Jest do tego najlepiej przygotowany 0,28% 1 

odpowiednie kwalifikacje, przygotowanie. Przygotowany do 
lekcji wf, ubrany w strój sportowy. Odpowiednie ćwiczenia do 
wieku 

0,28% 1 
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Ponieważ jest do tego odpowiednio przedszkolny 0,28% 1 

jest wyuczony w tym kierunku 0,28% 1 

po to studiował 0,28% 1 

Odpowiednie wyszkolenie 0,28% 1 

w zdrowym ciele zdrowy duch 0,28% 1 

Jest po AWF i wiedza stopniowania wysiłku i motywacji 
powinna być bardziej zauważalna przez dziecko 

0,28% 1 

nauczyciel wf oraz inni pracownicy 0,28% 1 

Ze względu na kompetencje 0,28% 1 

możliwość rozwijania indywidualnych predyspozycji u dziecka 0,28% 1 

posiada odpowiednie kompetencje, kwalifikacje 0,28% 1 

Odpowiednie wykształcenie i przeszkolenie 0,28% 1 

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolne często w ramach wf 
realizuje program z którym nie wyrabia się na lekcjach i zajęcia 
ruchowe się nie odbywają. 

0,28% 1 

najbardziej kompetentna osoba 0,28% 1 

jest to dla dzieci możliwość kierunkowania już od początku 
szkoły podstawowej 

0,28% 1 

jest najlepiej przygotowany 0,28% 1 

3 razy w tygodniu 0,28% 1 

kontakt dziecka z kompetentną osobą 0,28% 1 
nauczyciel wychowania fizycznego jest przygotowany do 
prowadzenia tego typu zajęć 

0,28% 1 

Odpowiednie wykształcony 0,28% 1 

posiada właściwe kwalifikacje 0,28% 1 

Jedna godzina to za mało, dzieci bardzo lubią gdy ćwiczą razem 0,28% 1 

ponieważ ma do tego odpowiednie umiejętności 0,28% 1 

wykształcenie, zamiłowanie do sportu 0,28% 1 

najbardziej kompetentny 0,28% 1 
ma do tego odpowiednie wykształcenie 0,28% 1 

Ma odpowiednią wiedze i umiejętności do zachęcania dzieci 
oraz organizowania na zajęciach różnych zabaw, konkurencji 
rozwijających umiejętności dziecka 

0,28% 1 

lepsze przygotowanie merytoryczne i fizyczne, prawidłowa 
nauka gier zespołowych itp. zasad, większe bezpieczeństwo pod 
kontem kontuzji, 

0,28% 1 

Nauczyciel wychowania fizyczne ma dane wykształcenie i 
większą wiedzę na temat sprawności fizycznej 

0,28% 1 

Zna możliwości dziecka 0,28% 1 

jest przygotowany do przeprowadzenia bezpiecznych ćwiczeń 0,28% 1 

Nauczyciel wf ma większe doświadczenie 0,28% 1 

Nauczyciel w-f 0,28% 1 

Ma do tego odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie 0,28% 1 

jest do tego przygotowany, ma większe rozeznanie w 
możliwościach ruchowych dzieci 

0,28% 1 

ponieważ posiada najlepszą wiedzę w tej dziedzinie 0,28% 1 

Nauczyciel wychowania fizycznego ma ku temu kompetencje i 
jest bardziej wykwalifikowany niż nauczyciel edukacji 
wczesnoszkolnej, potrafi zorganizować różne zabawy i gry. 

0,28% 1 

jest specjalistą 0,28% 1 

Wypełnienia: 109 
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Załącznik nr 3 
Odpowiedzi do pytania: Kto Państwa zdaniem powinien realizować zajęcia ruchowe w klasach I-III? 
- c) nauczyciel wychowania fizycznego – jedną godzinę zajęć ruchowych tygodniowo 
 
Odpowiedź % Liczba 

wspomaganie n-l edukacji wczesnoszkolnej 0,28% 1 

jest wykwalifikowanym fachowcem 0,28% 1 

ponieważ ma doświadczenie 0,28% 1 

nauczyciel ten posiada  doświadczenie sportowe 0,28% 1 

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i nauczyciel wf 0,28% 1 
oprócz zajęć ruchowych z nauczycielem edukacji 
wczesnoszkolnej 

0,28% 1 

Jest wykwalifikowany w tej dziedzinie 0,28% 1 
Osoba z większym doświadczeniem zawodowym 0,28% 1 

posiada wykształcenie w tym kierunku i dobrze przygotuje 
takie zajęcia 

0,28% 1 

nauczyciel w-f będzie lepszy w objaśnianiu zasad sportów 
zespołowych i ma większa wiedzę o uprawianiu sportu w ogóle 

0,28% 1 

Nauczyciel wychowania fizycznego 0,28% 1 

gry zespołowe 0,28% 1 
1 godz. z panem od wychowania fizycznego i 2godz. z 
wychowawcą myślę że to dobre rozwiązanie 

0,28% 1 

ponieważ nauczyciel wych fiz posiada większą wiedze na temat 
przeprowadzanych zajęć jest konkretnie w tym kierunku zajęć 
wyszkolony 

0,28% 1 

ze względu na doświadczenie 0,28% 1 

Każdy nauczyciel wnosi coś nowego, każdy ma inny sposób 
nauczania 

0,28% 1 

nauczyciel uatrakcyjni te zajęcia 0,28% 1 

Ta odpowiedź podchodzi pod realne możliwości szkoły 0,28% 1 

różnorodność nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej gry i 
zabawy a ta godzina  z nauczycielem w-f  bardziej 
zaawansowane 

0,28% 1 

Jest to urozmaicenie zajęć dla dzieci a dzieci (szczególnie w 
najmłodszych klasach) czują się najbezpieczniej ze swoją panią. 

0,28% 1 

ma większe doświadczenie w tym zakresie 0,28% 1 

usprawni to efekty podejmowane przez nauczyciela edukacji 
wczesnoszkolnej 

0,28% 1 

pani. z.w-f 0,28% 1 

większe przygotowanie to tego tupu zajęć 0,28% 1 

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej byłby nauczycielem 
wspomagającym szczególnie w klasach 1, 7latki potrzebują 
większego wsparcia 

0,28% 1 

Fxgjhkvbl 0,28% 1 

ma lepsze przygotowanie do tego typu zajęć 0,28% 1 

- 0,28% 1 
Wypełnienia: 28 
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Raport z badania ankietowego – nauczyciele 
 
W badaniach udział wzięło w sumie 219 nauczycieli: 75 nauczycieli wychowania 
fizycznego oraz 144 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. 
Nauczyciele wychowania fizycznego pod względem płci są podzieleni mniej więcej po 
równo. Nieznacznie więcej badanych stanowią kobiety, lecz różnica nie jest tak wyraźna jak 
w przypadku nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, gdzie kobiety stanowią zdecydowaną 
większość ankietowanych. Szczegółowe dane zostały przedstawione w tabeli 1. 
Tab. 1. Płeć badanych nauczycieli 

  
Spośród badanych nauczycieli wychowania fizycznego 73 osoby posiadają wykształcenie 
wyższe (97,33%), jedna osoba posiada tytuł licencjata (1,33%). Jedna osoba jest po 
studium nauczycielskim (1,33%).  
 
Tab. 2. Wykształcenie badanych nauczycieli 

WYKSZTAŁCENIE NAUCZYCIELE WF NAUCZYCIELE EW 

Wyższe 73 97,33% 142 98,61% 
Licencjat 1 1,33% 1 0,69% 
Sn 1 1,33% 0 0% 
Inne 0 0% 1 0,69% 

 
Największą grupę wśród nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej również stanowią osoby  
z wyższym wykształceniem- aż 142 badanych (98,61%). Jedna osoba (0,69%) ukończyła 
studia na poziomie licencjatu, a jedna osoba (0,69% badanych) zaznaczyła odpowiedź 
„inne” i na pytanie „jakie?” udzieliła odpowiedzi „zarządzanie”. Należy przypuszczać, iż jest 
to wykształcenie dodatkowe.  
W odniesieniu do stopnia awansu zawodowego wśród nauczycieli wychowania fizycznego 
nauczyciele dyplomowani stanowią ponad połowę ankietowanych- 44 osoby badane 
(58,67%). Najmniej liczną grupą są nauczyciele stażyści- 1 osoba (1,33%). Wyniki 
zaprezentowano w tabeli 3. 
Tab. 3. Stopień awansu zawodowego badanych nauczycieli 
 

 
 

PŁEĆ NAUCZYCIELE WF NAUCZYCIELE EW 

Kobieta 45 60% 140 97,22% 
Mężczyzna 30 40% 4 2,78% 

STOPIEŃ AWANSU 
ZAWODOWEGO 

NAUCZYCIELE WF NAUCZYCIELE EW 

nauczyciel stażysta 1 1,33% 2 1,39% 
nauczyciel kontraktowy 14 18,67% 21 14,58% 
nauczyciel mianowany 16 21,33% 30 20,83% 
nauczyciel dyplomowany 44 58,67% 91 63,19% 
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Podobny rozkład zauważyć można wśród nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Ponad 
połowa ankietowanych osiągnęła awans zawodowy nauczyciela dyplomowanego- 91 osób, 
co stanowi 63,19% badanych. Najmniejszą grupą są badani ze stopniem nauczyciela 
stażysty- 2 osoby (1,39%).  

Nie tylko uczeń, ale i nauczyciel powinien ciągle doskonalić swój warsztat pracy, 
przyswajać wiedzę i poszerzać swoje horyzonty zdobywając nowe kwalifikacje zawodowe.  
W części metryczki uczestnika ankiety zapytano nauczycieli w obydwu grupach o 
posiadane dodatkowe kwalifikacje z zakresu wychowania fizycznego. Nauczycieli 
poproszono  
o wpisanie informacji dotyczących dodatkowych studiów podyplomowych, kursów 
kwalifikacyjnych oraz form doskonalenia zawodowego. Odpowiedzi były różnorodne. 
Wśród najczęściej wymienianych zakończonych studiów podyplomowych w grupie 
nauczycieli wychowania fizycznego znalazły się: gimnastyka korekcyjna (8 osób), 
wychowanie fizyczne (5 osób), edukacja dla bezpieczeństwa (3 osoby) oraz edukacja 
wczesnoszkolna(3osoby).                        
W sumie udzielonych zostało 21 odpowiedzi, które zostały zamieszczone w załączniku 1. 
Najczęściej wymienianym kursem kwalifikacyjnym była gimnastyka korekcyjna (8 osób) 
oraz kursy instruktorskie i trenerskie z różnych dyscyplin sportowych. Wpisanych zostało 
27 odpowiedzi. Pozostała część odpowiedzi dostępna jest w załączniku nr 1a.  W 
odpowiedzi na pytanie o formy doskonalenia zawodowego uzyskano również różnorodne 
odpowiedzi. Ankietowani jednak nie do końca rozumieli różnicę pomiędzy kursami 
kwalifikacyjnymi, a formami doskonalenia zawodowego. W odpowiedziach znaleźć można 
zarówno „warsztaty, szkolenia, konferencje” jak i „różne kursy instruktorskie i trenerskie”. 
Wszystkie odpowiedzi na to pytanie umieszczono w załączniku 1b. W przyszłości należy 
zatem przemyśleć konstrukcję pytania skierowanego do respondentów. 
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej na pytanie o studia podyplomowe najczęściej 
odpowiadali „Nauczanie wczesnoszkolne i przedszkolne”- 6 osób, „Terapia pedagogiczna”- 
3 osoby, „Przyroda”, „Oligofrenopedagogika” oraz „Socjoterapia”- po 2 osoby. Sześć osób 
wpisało „brak” odpowiadając na to pytanie. W sumie podano 24 odpowiedzi. Analizując 
odpowiedzi dotyczące kursów kwalifikacyjnych oraz form doskonalenia zawodowego po 
raz kolejny wnioskować można, iż ankietowani nie do końca zrozumieli różnicę pomiędzy 
pytaniami. Zarówno w pierwszym, jak i drugim przypadku bardzo dużo ankietowanych 
osób wpisało warsztaty z programu Sprawny Dolnoślązaczek oraz Mały Mistrz. Często 
badani wpisywali również gimnastykę korekcyjną oraz różnego rodzaju gry i zabawy 
ruchowe. Szczegółowe zestawienie odpowiedzi przedstawiono w załącznikach 2,2a i 2b. 
 Ostatnie pytanie w metryczce uczestnika ankiety dotyczyło stażu pracy 
pedagogicznej. Zdecydowanie największy odsetek badanych osób w obydwu grupach 
stanowią osoby z doświadczeniem zawodowym powyżej 20 lat. Najmniejszy odsetek 
spośród osób, które wzięły udział w badaniach w grupie nauczycieli WF stanowią osoby 
pracujące w charakterze nauczyciela: poniżej 5 lat (5,33%). Wśród nauczycieli edukacji 
wczesnoszkolnej najmniej uczestników posiada staż pedagogiczny pomiędzy 15-20 lat 
(4,86%). Wyniki zaprezentowano na rycinie 1. 



 31 

5,33%

16% 14,67% 13,33%

50,67%

6,25%

12,50%

6,94%
4,86%

69,44%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

poniżej 5 lat pomiędzy 5-10 lat pomiędzy 10-15 lat pomiędzy 15-20 lat powyżej 20 lat

nauczyciele WF nauczyciele EW

 
Ryc. 1 Staż pracy badanych nauczycieli  

Kwestionariusz obejmował 5 zakresów dotyczących: pytań odnoszących się m.in. do 
stopnia przygotowania nauczyciela do realizacji tematyki przedmiotu, różnych aspektów 
uczestnictwa w programie Sprawny Dolnoślązaczek, sprzętu sportowego, kompetencji 
zawodowych realizatorów programu oraz współpracy pomiędzy nauczycielami edukacji 
wczesnoszkolnej i nauczycielami wychowania fizycznego. 
 Nauczycieli wychowania fizycznego i edukacji wczesnoszkolnej w pierwszym 
pytaniu zapytano o przygotowanie do realizacji obowiązków względem uczniów w 
zakresie realizacji tematyki z edukacji fizycznej i zdrowotnej w klasach I-III. Procentowy 
rozkład odpowiedzi przedstawiono na rycinach 2 i 3. 
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Ryc. 2 Procentowy rozkład ospowiedzi na pytanie: Jak ocenia Pan/Pani swoje 
przygotowanie do realizacji tematyki z zakresu edukacji fizycznej w klasach I-III? 
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Analiza wyników wykazuje, iż nauczyciele wychowania fizycznego w zdecydowanej 

większości wskazywali na bardzo dobre przygotowanie się do realizacji tematyki z zakresu 
edukacji fizycznej, aż 59 osób z 75 respondentów, co stanowi 79% ankietowanych. Za 
dobrze przygotowanych uważa się 15 badanych nauczycieli (20%), jeden nauczycieli 
uważa, iż słabo jest przygotowany do prowadzenia zajęć z zakresu edukacji fizycznej. 
Wśród nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej tendencja jest nieco inna- 78 ankietowanych 
uważa, iż do prowadzenia zajęć ruchowych przygotowani są w stopniu dobrym, co stanowi 
54,17% wszystkich nauczycieli. Za bardzo dobrze przygotowanych uważa się 56 osób 
(38,89%). Biorąc pod uwagę fakt, iż zarówno jedna jak i druga grupa badanych stoją przed 
obowiązkiem realizacji zadań ruchowych, uznaje się wyniki jako zadowalające i należy 
przypuszczać, iż w związku z tymi deklaracjami, edukacja nauczycieli jest na bardzo 
dobrym poziomie. Należałoby jednak stworzyć plan rozwojowy w celu podniesienia 
kompetencji nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, by Ci w większym stopniu czuli się 
bardzo dobrze przygotowani do realizacji zajęć ruchowych. Zmian wymaga zatem program 
kształcenia na kierunku Edukacja Wczesnoszkolna. Dla tej grupy nauczycieli należałoby 
stworzyć możliwość dokształcania się w dziedzinie wychowania fizycznego w ramach 
studiów podyplomowych. 
 

 
Ryc. 3.  Procentowy rozkład odpowiedzi na pytanie: Jak ocenia Pan/Pani swoje 
przygotowanie do realizacji tematyki z zakresu edukacji zdrowotnej w klasach I-III? 
 
Analizując odpowiedzi na pytanie o przygotowanie do realizacji tematyki z zakresu 
edukacji zdrowotnej zarówno nauczyciele wychowania fizycznego jak i nauczyciele 
edukacji wczesnoszkolnej w ponad 90% odpowiedzi wskazali, iż są w bardzo dobrym i 
dobrym stopniu przygotowani do realizacji tych zajęć. W pierwszej grupie bardzo dobre 
przygotowanie deklaruje 43 osoby (57,33%), a 31 osób (41,33%) deklaruje swoje 
przygotowanie do prowadzenia edukacji zdrowotnej w stopniu dobrym. W grupie 
nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej 79 osób (54,86%) uważa, iż są bardzo dobrze 
przygotowani, natomiast 57 osób (39,58%) ocenia swoje umiejętności na dobrym 
poziomie. 

W kolejnym pytaniu nauczyciele mieli możliwość udzielenia odpowiedzi na pytanie: 
2 Co jest powodem niewystarczającego przygotowania do realizacji tematyki z zakresu 
edukacji fizycznej i zdrowotnej?  Respondenci mogli zaznaczyć wiele odpowiedzi. 
Dodatkowo przy pytaniu była możliwość przedstawić inne, nie wymienione wcześniej 
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odpowiedzi na to pytanie. Wszystkie dodatkowe odpowiedzi respondentów przedstawiono 
w załącznikach 3 (dotyczący odpowiedzi nauczycieli WF) oraz 4 (dotyczący odpowiedzi 
nauczycieli EW). 
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Ryc. 4. Powody niewystarczającego przygotowania do realizacji tematyki z zakresu 
edukacji fizycznej i zdrowotnej w opinii badanych nauczycieli 
 
Odpowiedzi w obu badanych grupach są podobne w wielu aspektach. Nauczyciele są 
zgodni, iż głównie system kształcenia nauczycieli, brak możliwości dokształcania oraz 
odmienność  
i specyfika zajęć mogą być powodem niewystarczającego przygotowania do realizacji 
tematyki z zakresu edukacji fizycznej i zdrowotnej. Najmniej istotnym aspektem, który 
mógłby wpływać na jakość prowadzonych zajęć są niezrozumiałe zapisy w Podstawie 
Programowej. Różnica pomiędzy odpowiedziami nauczycieli wychowania fizycznego  
i edukacji wczesnoszkolnej wyraźnie widoczna jest przy czwartej odpowiedzi: braki w 
swoich umiejętnościach ruchowych- dużo więcej nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej 
deklaruje, że brak właśnie tej umiejętności stwarza problemy z przygotowaniem się do 
zajęć co potwierdziło się już przy pierwszym pytaniu. Dodatkowo należy podkreślić wynik 
27% badanych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnych, deklarujących "bezpieczeństwo 
zajęć" jako powód niewystarczającego przygotowania do realizacji, należy przypuszczać - 
edukacji fizycznej. To prawie dwa razy więcej niż deklaracji w tym aspekcie nauczycieli 
wychowania fizycznego (15%) 
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 Aby nauczyciele mogli w pełni realizować założenia Podstawy Programowej należy 
zapewnić odpowiednie zaplecze oraz miejsca do prowadzenia zajęć ruchowych. Kolejne 
pytanie w ankiecie miało na celu określenie gdzie nauczyciele przeprowadzają swoje lekcję 
wychowania fizycznego. 

 
Ryc. 5 Procentowy rozkład odpowiedzi na pytanie: Gdzie realizuje Pan/Pani zajęcia 
ruchowe w klasach I-III? 
 
Najczęstszym miejscem prowadzenia zajęć ruchowych zarówno wśród nauczycieli 
wychowania fizycznego jak i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej są boisko szkolne oraz 
sala gimnastyczna. Potwierdza to wyniki uzyskane w grupie dyrektorów szkół. Rzadziej 
zajęcia odbywają się na korytarzu szkolnym. Nauczyciele mieli również możliwość 
wpisania innych miejsc gdzie prowadzą zajęcia ruchowe, a które nie pojawiły się w 
odpowiedziach do wyboru. Nauczyciele wychowania fizycznego w trzech przypadkach 
podali salę lekcyjną jako miejsce realizacji zajęć ruchowych. Nauczyciele EW częściej niż 
nauczyciele WF wpisywali „inne pomieszczenia” jako miejsce realizacji zajęć. Respondenci 
najczęściej wpisywali salę lekcyjną (6 odpowiedzi) oraz plac/salę zabaw (4 odpowiedzi). 
Cieszyć może fakt, iż niektórzy nauczyciele wpisali jako inne miejsce zajęć basen, stadion 
czy siłownie, co świadczy o różnorodności zajęć, a co za tym idzie- zajęcia z perspektywy 
ucznia są ciekawe i różnorodne. 
 Idea programu Sprawny Dolnoślązaczek powstała w 2010 roku, natomiast Szkolny 
Związek Sportowy „Dolny Śląsk” we Wrocławiu pierwszy program zrealizował już w roku 
szkolnym 2011/2012. Do 2014 roku odbyły się 3 edycję programu, w której co roku udział 
brało około 150 szkół z województwa dolnośląskiego. Dzięki temu  wielu nauczycieli miało 
szansę niejednokrotnie brać udział w tym programie. Pytanie czwarte miało na celu 
określenie, ile razy respondent brał udział w programie Sprawny Dolnoślązaczek. 
Dodatkowo każdy nauczyciel określał czy brał udział w programie Mały Mistrz. 
Zestawienie odpowiedzi przedstawiono na rycinie 6. 
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Ryc. 6. Deklaracje badanych nauczycieli w odniesieniu do częstotliwość udziału w 
programie Sprawny Dolnoślazaczek 
 
Ponad połowa nauczycieli obydwu badanych grup zawodowych brała udział w programie 
Mały Mistrz. Średnio co drugi nauczyciel wychowania fizycznego (45,33%), a co trzeci 
edukacji wczesnoszkolnej tylko raz brał udział w programie Sprawny Dolnoślązaczek. 
Udział w programie po raz kolejny deklaruje 13,33% badanych nauczycieli WF oraz 
29,17% nauczycieli EW. Od odpowiedzi wstrzymało się 41,34% nauczycieli WF i 35,41% 
nauczycieli EW. Duża liczba nauczycieli, którzy co najmniej raz uczestniczyli w tym 
programie świadczy o tym, iż jest on bardzo dobrze znany w środowisku nauczycielskim  
i cieszy się dużym zainteresowaniem. Niestety narzędzie jakie zastosowano podczas 
badania nie wyodrębniło nauczycieli, którzy zaznaczyli tylko ostatnią odpowiedź lub 
zaznaczyli ostatnią odpowiedź oraz którąś odpowiedź dotyczącą programu SD co może 
prowadzić do mylnych wniosków.  
Każdy program niesie za sobą korzyści, ale i obawy nauczycieli co do realizacji jego celów. 
Pytanie 5. Z jakimi obawami przystępował/-a Pan/-i do programu Sprawny Dolnoślązaczek? 
miało na celu przede wszystkim określenie, w jakich głównie obszarach programu 
nauczyciele upatrują największe obawy i w przyszłości na podstawie wyników określić 
sposoby zmniejszania obaw nauczycieli oraz zwiększyć komfort uczestnictwa w programie.  
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Ryc. 7. Obawy nauczycieli przed przystąpieniem do programu Sprawny Dolnoślązaczek 
 
Odpowiedzi na pytanie piąte przedstawiono na rycinie 7. Ankietowani mieli możliwość 
zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź. Nauczyciele wychowania fizycznego co drugą 
odpowiedź udzielali w podpunkcie „inne”, gdzie najczęściej wymieniali „brak obawy w 
związku z przystąpieniem do programu”- aż 31 z 38 odpowiedzi (81,57% odpowiedzi 
„inne”) co dobrze świadczy o organizacji programu, poprzez odpowiednie szkolenia 
nauczycieli  
i realizację całego przedsięwzięcia. Największą z obaw przed przystąpieniem do programu 
jest zła baza sportowa szkoły. Odpowiedź taką wskazywał średnio co trzeci nauczyciel WF. 
Respondenci rzadko wskazywali na niewystarczający poziom wiedzy, umiejętności  
i sprawności fizycznej. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej również wskazywali 
niewystarczającą bazę sportową szkoły jako jedną z głównych trudności przed 
przystąpieniem do programu. Częściej wskazywali jednak na więcej niż jedną obawę, co 
świadczy  
o niewystarczającym przygotowaniu tej grupy nauczycieli do przeprowadzania programu 
Sprawny Dolnoślązaczek. Średnio co piąty nauczyciel obawia się, iż niewystarczający 
poziom wiedzy, umiejętności i sprawności fizycznej nie pozwoli mu na realizację celów 
programu. Nauczyciele EW w 70% odpowiedzi „inne” deklarowali brak obaw do 
przeprowadzenia zajęć w ramach programu SD. Uzyskane wyniki potwierdzają fakt 
konieczności doskonalenia nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w dziedzinie wychowania 
fizycznego oraz potwierdzają istotność takich działań w ramach programu Sprawny 
Dolnoślązaczek, jako jednego z wielu jego celów. 
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Ryc. 8.  Procentowy rozkład odpowiedzi na pytanie:  W jaki sposób dokonano wyboru Pani/-
a jako nauczyciela wychowania fizycznego do prowadzenia zajęć w ramach programu 
Sprawny Dolnoślązaczek? 
 
Nauczyciele podejmując się realizacji programu doświadczają możliwości zdobywania 
dodatkowych i doskonalenia dotychczasowych umiejętności i wiadomości. Często jest to 
szansa na zniwelowanie ewentualnych niedostatków wiedzy, nabranie doświadczeń  
w prowadzeniu różnorodnych form zajęć ruchowych oraz na integrację między 
nauczycielami wychowania fizycznego i edukacji wczesnoszkolnej. Nauczyciele, szczególnie 
wychowania fizycznego, coraz częściej wychodzą z własną inicjatywą do prowadzenia SD 
(34,67% zaznaczonych odpowiedzi „moja własna inicjatywa” oraz  dodatkowo 
zadeklarowano własną inicjatywę w dwóch przypadkach odpowiedzi jako „inne”, co daje 
37,33% odpowiedzi wśród nauczycieli WF). Dużo większa różnica przejawia się u 
nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, gdzie zaledwie 13,19% osób brało udział w 
programie z własnej inicjatywy, a 84,03% nauczycielom przydzielono to zadanie w ramach 
obowiązku pracy. Głównym inicjatorem udziału nauczycieli w programie wciąż jest 
dyrekcja szkół, co może wskazywać na fakt, iż nie wszyscy nauczyciele wiedzieli o 
programie (ponad 40% nauczycieli WF i 35% nauczycieli EW po raz pierwszy uczestniczyli 
w programie SD) lub uczestnictwie w nim swojej szkoły. 
 Program Sprawny Dolnoślązaczek skierowany jest przede wszystkim do uczniów, 
dając im możliwość uczestniczenia w różnorodnych, ciekawie zorganizowanych zajęciach 
ruchowych. W dobie komputeryzacji i wielu możliwości realizowania się ucznia na różnych 
płaszczyznach życiowych nauczyciele coraz więcej wysiłku powinni skierować na 
motywowanie swoich uczniów do samodzielnego podejmowania aktywności fizycznej. 
Zapytano nauczycieli biorących udział w badaniu co ich zdaniem motywuje uczniów do 
podejmowania aktywności fizycznej. Odpowiedzi nauczycieli WF oraz nauczycieli EW 
zestawiono na rycinach 9-14, a zbiorcze zestawienie wszystkich wyników przedstawiono  
w tabeli 5.  
 
Ankietowani przy wybranej odpowiedzi mieli za zadanie zaznaczyć w jakim stopniu dany 
czynnik motywuje uczniów do podejmowania aktywności fizycznej, gdzie 1 oznacza 
najniższy stopień zgodności z odpowiedzią, a 5- najwyższy.  
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Ryc. 9. Procentowy rozkład odpowiedzi na pytanie: Kto lub co zdaniem Pan/-i motywuje 
uczniów do podejmowania aktywności fizycznej? w odniesieniu do atrakcyjnie prowadzone 
lekcje wychowania fizycznego. 
 
Nauczyciele są zgodni, iż atrakcyjność lekcji wychowania fizycznego zdecydowanie wpływa 
na motywację uczniów do podejmowania aktywności fizycznej (ryc. 9) Takiego zdania jest 
ponad 85% ankietowanych nauczycieli, zarówno wychowania fizycznego, jak i edukacji 
wczesnoszkolnej. Pojedyncze osoby uważają, iż atrakcyjność zajęć nie wpływa na 
motywację uczniów. 
 

 
Ryc. 10. Procentowy rozkład odpowiedzi na pytanie: Kto lub co zdaniem Pan/-i motywuje 
uczniów do podejmowania aktywności fizycznej? w odniesieniu do nauczyciel edukcji 
wczesnoszkolnej. 
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Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej jest w opinii respondentów zdecydowanie bardzo 
dobrą motywacją dla uczniów do podejmowania aktywności fizycznej, na co zwraca uwagę 
ponad połowa (58,33%) ankietowanych nauczycieli EW (ryc. 10). Nieco innego zdania są 
nauczyciele WF. Średnio co czwarty nauczyciel uważa, iż nauczyciel EW motywacją do 
podejmowania aktywności przez uczniów jest dobrą i bardzo dobrą motywacją (kolejno 
29,33% i 25,33% ankietowanych nauczycieli WF).   
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Ryc. 100. Procentowy rozkład odpowiedzi na pytanie: Kto lub co zdaniem Pan/-i motywuje 
uczniów do podejmowania aktywności fizycznej? w odniesieniu do nauczyciel wychowania 
fizycznego prowadzacy zajęcia ruchowe 
 
Zdecydowana większość obydwu badanych grup nauczycieli jest zgodna, iż nauczyciel WF 
jest bardzo dobrą lub dobrą motywacją do podejmowania wysiłku przez uczniów (ryc. 11). 
Ankietowani odmienne zdanie mają w przypadku zapytania w jakim stopniu na motywację 
uczniów wpływają rodzice. Nauczyciele są zgodni, iż rodzice nie są bardzo dobrą 
motywacją do podejmowania aktywności fizycznej. Odpowiedzi nauczycieli podzieliły się 
mniej więcej po równo pomiędzy oceną od dostatecznej do bardzo dobrej.   
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Ryc. 12. Procentowy rozkład odpowiedzi na pytanie: Kto lub co zdaniem Pan/-i motywuje 
uczniów do podejmowania aktywności fizycznej? w odniesieniu do rodzice 
 
Uczniowie coraz częściej szukają autorytetów w rówieśnikach. Nauczyciele zgodnie 
uważają, iż kolega czy koleżanka ucznia może mieć bardzo duży wpływ na motywację 
ucznia do podejmowania aktywności fizycznej. Średnio co trzeci nauczyciel WF i EW 
uważa, iż rówieśnicy w stopniu dobrym mają wpływ na swoją motywację (ryc. 13). 

 
Ryc. 13. Procentowy rozkład odpowiedzi na pytanie: Kto lub co zdaniem Pan/-i motywuje uczniów 
do podejmowania aktywności fizycznej? w odniesieniu do kolega/koleżanka 
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Dzięki programom takim jak Sprawny Dolnoślązaczek uczniowie często mają szansę 
pierwszy raz zetknąć się z różnego rodzaju dyscyplinami sportowymi. Nie dziwi więc fakt, 
iż zdaniem nauczycieli takie programy bardzo dobrze motywują uczniów do podejmowania 
aktywności fizycznej (ryc. 14). Uczniowie zachęceni zajęciami programu Sprawny 
Dolnoślązaczek często samodzielnie podejmują treningi w sekcjach sportowych oraz 
częściej biorą udział w sportowych zajęciach pozalekcyjnych. 
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Ryc. 14. Procentowy rozkład odpowiedzi na pytanie: Kto lub co zdaniem Pan/-i motywuje uczniów do 
podejmowania aktywności fizycznej? w odniesieniu do udział w programach typu Sprawny Dolnoślązaczek 

 
Poniżej przedstawiono zbiorczą tabelę (tab. 4) odpowiedzi ankietowanych na pytanie „Kto 
lub co Pan/-i zdaniem motywuje uczniów do podejmowania aktywności fizycznej?”. 
 
Tab.4. Zbiorcza tabela odpowiedzi na pyt. 7: Kto lub co zdaniem Pan/-i motywuje uczniów 
do podejmowania aktywności fizycznej 

 1 2 3 4 5 

% Ilość % ilość % ilość % ilość % ilość 

atrakcyjnie 
prowadzone lekcje 
wychowania 
fizycznego 

WF 1,33 1 0,00 0 1,33 1 10,67 8 86,67 65 

EW 0,69 1 0,00 0 0,69 1 11,81 17 86,81 125 

nauczyciel edukacji 
wczesnoszkolnej 

6,67 5 14,67 11 24,00 18 29,33 22 25,33 19 
1,39 2 2,78 4 8,33 12 29,17 42 58,33 84 

nauczyciel wychowania 
fizycznego prowadzący 
zajęcia ruchowe 

1,33 1 0,00 0 2,67 2 24,00 18 72,00 54 

1,39 2 4,17 6 6,94 10 20,83 30 66,67 96 

rodzice 
5,33 4 14,67 11 29,33 22 25,33 19 25,33 19 
6,25 9 10,42 15 24,31 35 27,78 40 31,25 45 

rodzeństwo 
12,00 9 13,33 10 29,33 22 29,33 22 16,00 12 
8,33 12 23,61 34 20,14 29 24,31 35 23,61 34 

kolega/koleżanka 
6,67 5 16,00 12 14,67 11 34,67 26 28,00 21 
6,25 9 10,42 15 18,75 27 34,03 49 30,56 44 

udział w programach typu 
Sprawny Dolnoślązaczek 

1,33 1 6,67 5 17,33 13 41,33 31 33,33 25 
1,39 2 6,25 9 18,75 27 32,64 47 40,97 59 
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 Każda podejmowana praca powinna przynosić efekty, które sprawią, że uczniowie 
chętniej zaczną samodzielnie podejmować aktywność fizyczną. Nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej w kolejnym pytaniu zostali poproszeni o opinię: Jakich efektów spodziewa 
się Pan/-i po uczestnictwie Pana/-i oraz dzieci z Pana/-i klasy w programie Sprawny 
Dolnoślązaczek? Odpowiedzi należało udzielić w skali 1 do 5, gdzie 1 oznacza najniższy 
stopień zgodności z odpowiedzią, a 5- najwyższy. To pytanie, jako jedyne, nie pojawiło się w 
kwestionariuszu skierowanym do nauczycieli wychowania fizycznego. Odpowiedzi na 
powyższe pytanie przedstawione zostały na wykresach kołowych na ryc. 15-22. 
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Ryc. 11 Wzrost zainteresowania aktywnością fizyczną dzieci 
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej po uczestnictwie w programie Sprawny 
Dolnoślązaczek przede wszystkim oczekują zwiększenia zainteresowania aktywności 
fizyczną wśród swoich uczniów, co deklaruje ponad 90% ankietowanych (łącznie 
odpowiedzi w skali 4 i 5). 
 
 

 
Ryc. 12 Wzrost zainteresowania własną aktywnością fizyczną 
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Program taki jak Sprawny Dolnoślązaczek skierowany jest głównie do uczniów. Program 
skutecznie wspiera również nauczycieli. Dzięki organizowanym konferencjom 
metodycznym dla nauczycieli oraz wsparciu w postaci m.in. nowego sprzętu dla szkoły 
nauczyciele mają okazję doskonalić swój warsztat pracy, poszerzyć zakres swoich 
umiejętności oraz zniwelować ewentualne niedostatki wiedzy.  

 
Rysunek 13 Zwiększenie własnej motywacji do podejmowania aktywności fizycznej 
 
Ponadto często biorąc udział w programie mają szansę prowadzić zajęcia z dyscyplin 
sportowych, w których do tej pory nie mieli okazji lub możliwości aktywnie uczestniczyć. 
Zwiększa to szansę na zainteresowanie dyscypliną samych nauczycieli, a co za tym idzie- na 
zwiększenie aktywności fizycznej wśród nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej (ryc. 16).  
Nauczyciele są zgodni, że program zwiększy ich własną motywację do podejmowania 
aktywności fizycznej (ryc. 17).  
 

 
Ryc. 14 Rozwijanie zainteresowań sportem u dzieci 
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Udział w programie Sprawny Dolnoślązaczek ma na celu zwiększenie atrakcyjności  
i różnorodności zajęć, co bezpośrednio bardzo dobrze wpływa na wzrost zainteresowania 
sportem i zwiększa motywację do podejmowania przez dzieci aktywności fizycznej- 
takiego zdania byłą większość ankietowanych nauczycieli (ryc. 18 i 19). 
 

 
Ryc. 15 Zwiększenie motywacji do podejmowania przez dzieci aktywności fizycznej 
 
Niejednokrotnie nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej nie mają świadomości jak ważną 
rolę pełnią w procesie rozwijania sprawności fizycznej wśród swoich uczniów. Powodów 
takiego stanu rzeczy może być wiele, m.in. brak kompetencji, doświadczenia i wiedzy w 
prowadzeniu zajęć ruchowych. 
 

 
Ryc. 20  Zwiększenie własnej świadomości jako nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej 
odnośnie roli aktywności fizycznej w rozwoju dzieci 
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Ponad 50 % ankietowanych (ryc. 20) ma nadzieję, iż po uczestnictwie w programie 
zwiększy się ich samoświadomość  jako nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej odnośnie roli 
aktywności fizycznej wśród dzieci. Taka postawa świadczy o tym, iż nauczyciele są otwarci  
i chętni na nabywanie nowych wiadomości z zakresu wychowania fizycznego (ryc. 21). 
 

 
Ryc.21  Własne doskonalenie jako nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w zakresie 
wychowania fizycznego 
 

W pierwszym roku działania programu Sprawny Dolnoślązaczek udział w programie 
wzięło 150 szkół, w tym 600 klas oraz prawie 10 000 uczniów. Rok później uczestniczyło w 
nim ponad 150 szkół, a corocznie przystępowało do programu ok. 9 000 dzieci. Wzrost 
zainteresowania programem świadczy o tym, iż nauczyciele są otwarci na nowe 
doświadczenia związane ze swoją pracą. Średnio co drugi nauczyciel edukacji 
wczesnoszkolnej (ryc. 21) liczy na to, iż program pozwoli im na doskonalenie się w 
zakresie swoich kompetencji. Ponad 60% nauczycieli spodziewa się, że dzięki temu zajęcia 
ruchowe będą efektywniejsze i atrakcyjniejsze dla uczniów (ryc. 22). 
 

2,08%
2,78%

6,25%

27,08%

61,81%

1 2 3 4 5

 
Ryc. 22 Efektywniejsze i atrakcyjniejsze prowadzenie zajęć ruchowych w klasach I-III 
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Poniżej, w tabeli 5 zestawiono wszystkie odpowiedzi do pytania o spodziewane efekty po 
uczestnictwie w programie SD w zależności od stopnia zgodności z odpowiedzią. Dane 
zostały przedstawione w formie liczby osób oraz procentu wybranych stopni zgodności  
w poszczególnych kategoriach. 
 

Tabela 5 Zestawienie wyników pytania: Jakich efektów spodziewa się Pan/-i po 
uczestnictwie Pana/-i oraz dzieci z Pana/-i klasy w programie Sprawny Dolnoślązaczek?. 
Odpowiedzi nauczycieli EW 

 
1 2 3 4 5 
% Ilość % Ilość % Ilość % Ilość % ilość 

Wzrost zainteresowania aktywnością 
fizyczną dzieci 

1,39 2 1,39 2 6,94 10 34,03 49 56,25 81 

Wzrost zainteresowania własną 
aktywnością fizyczną 

4,86 7 3,47 5 11,11 16 34,03 49 46,53 67 

Rozwijanie zainteresowań sportem u 
dzieci 

0,69 1 2,78 4 8,33 12 24,31 35 63,89 92 

Zwiększenie motywacji do 
podejmowania przez dzieci aktywności 
fizycznej 

1,39 2 2,08 3 8,33 12 31,25 45 56,94 82 

Zwiększenie własnej motywacji do 
podejmowania aktywności fizycznej 

6,25 9 4,86 7 12,50 18 37,50 54 38,89 56 

Zwiększenie własnej świadomości 4,17 6 2,78 4 13,19 19 29,17 42 50,69 73 

Własne doskonalenie 2,08 3 6,94 10 7,64 11 36,81 53 46,53 67 

Efektywniejsze i atrakcyjniejsze 
prowadzenie zajęć 

2,08 3 2,78 4 6,25 9 27,08 39 61,81 89 

 
SPRAWNOŚCI PROGRAMU SPRAWNY DOLNOŚLĄZACZEK 

 
W tej części kwestionariusza zawarto 20 zagadnień z zakresu sprawności działania 
programu Sprawny Dolnoślązaczek. Kwestionariusze obydwu badanych grup nieznacznie 
różnią się od siebie. Pytanie Czy jako nauczyciel wychowania fizycznego zaangażowany w 
realizację programu Sprawny Dolnoślązaczek w szkole miał/-a Pan/-i możliwość wyboru lub 
współdecydowania o wyborze sprawności? kierowane było jedynie do nauczycieli 
wychowania fizycznego, a odpowiedzi na to pytanie zestawiono na ryc. 23. Nauczyciele 
odpowiadając na pytanie mieli do wyboru dwie odpowiedzi: „tak, proszę przejść do pytania 
9”, którą zaznaczyła zdecydowana większość ankietowanych (93,33%) oraz „nie”, którą 
wybrała grupa 5 osób (stanowiąca 6,67% badanej grupy).  
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93,33%

6,67%

tak nie

 
Ryc. 23 Procentowy rozkład odpowiedzi na pytanie: Czy jako nauczyciel WF miał/-a  Pan/-i 
możliwość wyboru lub współdecydowania o wyborze sprawności? 
 
Program ma dwa podstawowe cele. Jednym z nich jest zaktywizowanie uczniów klas I-III 
poprzez ciekawe formy realizacji zajęć ruchowych. Dzieci w trakcie uczestniczenia w 
programie mają możliwość zdobycia 6 sprawności: turysta/rowerzysta, 
gimnastyk/tancerz, lekkoatleta, pływak/wodniak, narciarz/sankarz/łyżwiarz. Lekcje 
prowadzone są w ten sposób, by ukierunkować uczniów na nabycie umiejętności, które 
pozwolą na opanowanie poszczególnych sprawności. Kolejne pytanie skierowane zostało 
do obydwu grup respondentów. Nauczycieli poproszono o wskazanie Jakie sprawności 
zaproponowane w programie Sprawny Dolnoślązaczek zamierza Pan/Pani zrealizować w 
roku szkolnym 2017/2018? Przygotowanych zostało 6 odpowiedzi do wyboru oraz jedna 
odpowiedź w której zainteresowani mogli zaproponować własne sprawności, nie 
wymienione powyżej. Wyniki przedstawiono na ryc. 24. 

 
Ryc. 24 Procentowy rozkład odwiedzi na pytanie: Jakie sprawności zaproponowane w 
programie Sprawny Dolnoślązaczek wybrał/-a Pan/Pani do zrealizowania w roku szkolnym 
2017/2018? 
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 Nauczyciele mieli możliwość wybrania wielu odpowiedzi. Odpowiedzi nauczycieli WF oraz 
nauczycieli EW nie różnią się znacznie od siebie. Mniej więcej równe wyniki uzyskały 
poszczególne sprawności, które zamierzają realizować w roku szkolnym 2017/2018.  
 

Największym zainteresowaniem wśród nauczycieli cieszyła się tematyka lekkoatletyczna, 
ponad 90% odpowiedzi w obydwu badanych grupach. Wybór nie dziwi ze względu na fakt, 
iż większość szkół ma zaplecze techniczne pozwalające na realizację tematyki 
lekkoatletycznej. Prawdopodobnie nauczyciele wychowania fizycznego oraz edukacji 
wczesnoszkolnej najpewniej czują się podczas realizacji tematów związanych z biegami, 
kokami czy rzutami. Podobna sytuacja dotyczy piłkarskiej sprawności, którą nauczyciele 
bardzo często wybierali (87,67% wszystkich odpowiedzi nauczycieli wychowania 
fizycznego oraz 81,94% odpowiedzi nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej). Piłka nożna w 
polskich szkołach cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem niezależnie od wieku ucznia. 
Wśród dziecięcych idoli bardzo często znaleźć można piłkarzy nożnych. Nie dziwi więc fakt, 
iż uczniowie chętnie podejmują tą aktywność sportową, a nauczyciele czują się swobodnie 
przy prowadzeniu takiej tematyki zajęć. Dużym zainteresowaniem cieszy się również 
„gimnastyk/tancerz”, co dobrze świadczy o nauczycielach którzy brali udział w badaniu. Na 
zajęciach coraz rzadziej niestety zostaje podejmowany temat gimnastyki ze względu na 
kontuzjogenny charakter wysiłku. Nauczyciel aby zapewnić uczniom bezpieczeństwo 
powinien posiadać bardzo dużą wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu tematyki tego 
przedmiotu. Najmniejszy odsetek wyboru sprawności przypadł „pływakowi/wodnikowi”. 
Prawdopodobnie jest to spowodowane brakiem możliwości realizacji zajęć na pływalni, do 
której nie każda szkoła ma swobodny dostęp.  
 

Niestety istnieją różne powody, dla których nauczyciel nie jest w stanie zrealizować zajęć z 
wybranych przez siebie sprawności. Mimo wyraźnej różnicy pomiędzy stanem 
wyposażenia szkół sprzed paru lat, a wyposażeniem teraźniejszym które jest dużo bardziej 
różnorodne, nauczyciele najczęściej nie dysponują niezbędnymi narzędziami do realizacji 
zajęć ruchowych z konkretnej tematyki. W kolejnym pytaniu badanych nauczycieli 
zapytano których sprawności nie zrealizują i jakimi sprawnościami zostaną one zastąpione. 
Wszystkie odpowiedzi zestawiono w załączniku nr 5 (odpowiedzi nauczycieli wychowania 
fizycznego) oraz w załączniku 6 (odpowiedzi nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej). 
Analizując odpowiedzi nauczycieli wychowania fizycznego na pytanie „które sprawności 
nie zrealizuję” najczęściej wymieniane są: pływak oraz narciarz/saneczkarz/łyżwiarz. 
Nauczyciele WF najchętniej te sprawności zastąpili by lekcjami z gimnastyki, lekkoatletyki 
oraz gier zespołowych: unihokeja, koszykówki oraz siatkówki. Nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej najczęściej deklarowali, że zdecydowanie zrezygnowaliby ze sprawności 
pływaka, narciarza i rowerzysty na rzecz zajęć z saneczkarstwa, gimnastyki, tańca i piłki 
nożnej.  
 

Przyczyn, które utrudniają bądź uniemożliwiają realizację niektórych tematów zajęć jest 
wiele. Najczęściej nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej wskazują na brak możliwości 
bazowych i sprzętowych do realizacji sprawności. Rzadziej jest to brak możliwości 
finansowych. Odpowiedzi wpisane przez respondentów w punkcie „inne” znajdują się w 
załączniku 7. W raporcie zabrakło danych dotyczących odpowiedzi nauczycieli 
wychowania fizycznego. 
 

Tab. 6 Przyczyny niezrealizowania sprawności bazowych programu- odpowiedzi 
nauczycieli EW. 

ODPOWIEDZI % Liczba 

nie mam możliwości bazowych i sprzętowych do realizacji 
sprawności, jakiej? 

89,13% 82 

nie mam możliwości finansowych do realizacji sprawności , jakiej? 26,09% 24 
inne przyczyny, jaki ? 19,57% 18 
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Szkoły przystępujące do programu Sprawny Dolnoślązaczek otrzymywały jeden lub dwa 
komplety sprzętu sportowego (w zależności od ilości zgłoszonych klas).  Zapytano 
nauczycieli Czy wykorzystują sprzęt przekazany szkole do realizacji programu? (ryc. 25)  
 

  
Ryc. 25 Procentowy rozkład odpowiedzi na pytanie: Czy wykorzystuje Pan/-i  sprzęt 
przekazany szkole do realizacji programu 
  
W grupie nauczycieli wychowania fizycznego zdecydowana większość (74 na 75 osób) 
zadeklarowało, iż korzysta ze sprzętu sportowego na każdej lekcji lub na niektórych 
lekcjach. Tylko jedna osoba przyznała, że nie korzysta ze sprzętu otrzymanego w ramach 
programu. Co ciekawe, na kolejne pytanie „Jeżeli nie to dlaczego nie korzysta Pan/Pani z 
tego sprzętu?” odpowiedziały 4 osoby. Głównym powodem niekorzystania ze sprzętu jest 
fakt, iż „szkoła ma podobny sprzęt” (50% odpowiedzi) i „nie posiada sprzętu z programu”. 
Jeden nauczyciel przyznał, iż „nie ma możliwości korzystania ze względu na brak dostępu 
do obiektu sportowego”. Korzystanie ze sprzętu na każdej lekcji lub na niektórych lekcjach 
zadeklarowało 134 na 144 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Dziesięć osób przyznało, 
iż nie korzysta ze sprzętu głównie dlatego, iż mają podobny sprzęt w szkole. Jako inne 
powody podawano natomiast głównie brak otrzymanego sprzętu w ramach programu 
SDN. Poproszono nauczycieli, aby określili z których wybranych przyborów i przyrządów 
korzystają najczęściej (przynajmniej raz w tygodniu). Ankietowani mieli możliwość 
zaznaczenia więcej niż jednej odpowiedzi.   
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Ryc. 26 Wykorzystanie poszczególnych przyborów i przyrządów podczas zajęć 
(przynajmniej raz w tygodniu) 
 
Wykorzystywanie na zajęciach sprzętu sportowego zwiększa atrakcyjność zajęć, może 
również bezpośrednio wpływać na zwiększenie intensywności i wydajności lekcji 
wychowania fizycznego. Cieszy więc fakt, że nauczyciele korzystają na zajęciach  
z różnorodnych przyborów i przyrządów. Po analizie udzielonych odpowiedzi zauważyć 
można, iż częściej ze sprzętu sportowego korzystają na swoich lekcjach nauczyciele 
wychowania fizycznego (ryc. 26). Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej deklarują, iż 
częściej sięgają po woreczki, skakanki, piłki miękkie i ringo niż nauczyciele WF. Niestety 
brak odpowiednich środków finansowych jest główną przyczyną braków wielu innych 
rodzajów sprzętu, który można by wykorzystać na zajęciach. Nie raz nauczyciele 
prowadząc jednocześnie zajęcia muszą dzielić się dostępnym sprzętem, który w 
zdecydowanej większości przypadków nie wystarcza dla wszystkich. Zapytani o to Jakiego 
sprzętu brakuje w zestawie nauczyciele wychowania fizycznego najczęściej wymieniali 
drabinki koordynacyjne oraz minipiłki do gier zespołowych. Według nauczycieli edukacji 
wczesnoszkolnej w zestawie powinny znajdować się jeszcze skakanki, woreczki, ringo oraz 
drążki gimnastyczne. Wiele innych propozycji przyborów i przyrządów, które mogłyby 
wchodzić w skład zestawu przedstawiono w zał. 8.   
 
 W kolejnym pytaniu nauczyciele zostali zapytani o to czy dostrzegają trudności w 
ocenie poziomu sprawności uczniów. Dodatkowo pytanie miało na celu określić w jakim 
stopniu nauczyciel potrafi dostosować się do różnych poziomów sprawności 
podopiecznych. Na ryc. 27 odpowiedzi przedstawiono w formie graficznej.   
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Ryc. 27. Sprawność ucznia, a sposób realizacji zajęć w opinii respondentów 
 
Sprawdzenie i ocena poziomu sprawności uczniów większości nauczycielom nie sprawia 
problemu. W grupie nauczycieli WF aż 89,33% ankietowanych deklaruje iż potrafi ocenić 
poziom sprawności uczniów i radzi sobie z dopasowaniem sposobu prowadzenia zajęć. 
Niewiele mniej, bo dla grupy 75,69% nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej ocena 
sprawności ucznia i dopasowanie do nich lekcji nie stanowi problemu. Niepokojący może 
być fakt, że w grupie nauczycieli EW statystycznie co piąty nauczyciel ma problem z oceną 
poziomu sprawności bądź potrafi ocenić sprawność ucznia, lecz nie potrafi dostosować 
poziomu prowadzenia lekcji. Zawód nauczyciela wymaga stuprocentowego zaangażowania 
nie tylko w rozwój uczniów, ale przede wszystkim w samorozwój i podnoszenie swoich 
kompetencji aby jak najlepiej przekazać wiedzę i umiejętności podopiecznym. W kolejnym 
pytaniu nauczycieli zapytano więc o to Czy doskonali Pan/-i swoje kompetencje zawodowe 
dotyczące zajęć WF? Odpowiedzi przedstawiono na ryc. 28. 

 
Ryc. 28. Procentowy rozkład odpowiedzi na pytanie:  Czy doskonali Pan/-i swoje 
kompetencje zawodowe? 
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Nabywanie nowej wiedzy i nowych umiejętności są niezwykle ważne w zawodzie 
nauczyciela i stanowią jego nierozłączną część. Zakończenie studiów pedagogicznych to 
tylko początek drogi edukacyjnej. Nauczyciel powinien przyswajać na bieżąco tematykę 
obejmującą zakres jego obowiązków zawodowych. Zdecydowana większość (94,67%) 
nauczycieli wychowania fizycznego odpowiedziało, że poszerza swoje kompetencje 
zawodowe. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, jak wynika z podanych odpowiedzi, 
rzadziej podejmują kroki ku doskonaleniu się zawodowo. Jedynie 70,14% ankietowanych 
odpowiedziało, że doskonali swoje kompetencje. Biorąc pod uwagę odpowiedzialność jaką 
niesie za sobą wykonywanie tego zawodu uważam, iż wynik uzyskany przez nauczycieli 
EW jest niski i niewystarczający. Osoby, które nie podejmują żadnych działań mających na 
celu zwiększenia wiedzy i umiejętności wśród ankietowanych stanowią ponad 30% 
wszystkich nauczycieli EW. Respondentów, którzy nie doskonalą się zawodowo zapytano 
czy wyraziliby chęć uczestnictwa w formach doskonalenia zaproponowanych przez 
koordynatora projektu (tab. 8). Wśród grupy nauczyciele WF 72% badanych osób 
zadeklarowało, iż z chęcią wzięłoby udział w formach szkolenia zaproponowanych przez 
koordynatora projektu.  
 

Tab. 7. Procentowy rozkład odpowiedzi na pytanie: Czy wyraziłby Pan/-i chęć 
uczestniczenia w formach doskonalenia zaproponowanych przez koordynatora projektu? 

 TAK NIE 

% Ilość % ilość 
NAUCZYCIELE WF 72,00% 54 28,00% 21 
NAUCZYCIELE EW 63,19% 91 36,81% 53 

 
Formy doskonalenia zawodowego (ryc. 29) z jakich głównie korzystają nauczyciele WF to 
wszelkiego rodzaju warsztaty, szkolenia i konferencje. Rzadziej wybierają studia 
podyplomowe i kursy kwalifikacyjne jako źródło samokształcenia.  

 
Ryc. 29. Preferowane formy kształcenia przez nauczycieli WF 
 
Ankietowani, którzy wyrazili chęć wzięcia udziału w formach szkolenia zaproponowanych 
przez koordynatora projektu zgodni są w tym, iż dzień powszedni w godzinach 
przedpołudniowych jest najbardziej odpowiednim czasem na realizację wyżej 
wymienionych szkoleń. Rzadziej wybierano godziny popołudniowe dnia powszedniego 
(szczególnie przez nauczycieli WF). Tylko nieliczni nauczyciele zgodziliby się na szkolenia 
w weekendy oraz w okresie ferii/wakacji (ryc. 30). 
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Ryc. 30.  Najlepszy czas na realizację szkoleń według nauczycieli WF i EW w opinii 
respondentów 
Współpraca nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej z nauczycielami wychowania fizycznego 
może przynieść realne korzyści. Wśród najważniejszych wymienić można możliwość 
połączenia wiedzy i umiejętności nauczycieli. Nauczyciele razem są w stanie zapewnić 
uczniom bardziej zróżnicowane zajęcia w których uczniowie z chęcią będą uczestniczyć. 
Prowadzący są kompleksowo zorientowani na potrzeby dzieci zapewniając im większy 
komfort i bezpieczeństwo podczas zajęć. Są w stanie dokładniej wyjaśnić ćwiczenia i 
egzekwować prawidłowość wykonania zadania. Ponad 70% ankietowanych deklaruje, iż w 
każdym tygodniu mają okazję prowadzić wspólnie lekcje wychowania fizycznego. Dużo 
mniej osób, 18,67% badanych nauczycieli WF i 16,67% nauczycieli EW nie mają okazji 
prowadzić wspólnie zajęć (ryc. 31).  

 
Ryc. 31. Procentowy rozkład odpowiedzi na pytanie: Czy nauczyciel WF współprowadzi 
jedną lekcję WF w tygodniu z nauczycielem EW? 
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Udzielając na to pytanie odpowiedzi że nie ma możliwości współpracy nauczycieli 
ankietowani zostali poproszeni o wybranie przyczyny takiej sytuacji (tab. 9.). Nauczyciele 
WF najczęściej (66,67% odpowiedzi z 15 wypełnień) odpowiadali, iż „prowadzącym zajęcia 
WF w klasie jest nauczyciel WF”. Nauczyciele EW na to pytanie w ten sposób odpowiadali 
najrzadziej, jedynie 8% wszystkich odpowiedzi (przy 25 wypełnieniach). Dużo mniej 
nauczycieli WF (13,33%) twierdzi, że powodem takiego stanu rzeczy jest fakt iż „nauczyciel 
EW posiada także uprawnienia nauczyciela WF”. Takiego zdania jest 48% ankietowanych 
nauczycieli EW. Średnio co piąty nauczyciel WF udzielający odpowiedzi na to pytanie (20% 
odpowiedzi) wpisał, że „wbrew założeniom programu szkoła nie posiada możliwości 
zatrudnienia nauczyciela WF do prowadzenia zajęć ruchowych w klasach I-III”. Nauczyciele 
edukacji wczesnoszkolnej wybierali tę odpowiedź zdecydowanie częściej, 44% wszystkich 
odpowiedzi wskazywało na „brak możliwości zatrudnienia nauczyciela WF do 
prowadzenia zajęć w klasach I-III”. 
Wśród wielu zalet współpraca w zakresie prowadzenia zajęć ruchowych może nieść za 
sobą również wiele problemów. Uczniowie w niektórych sytuacjach mogą mieć problem z 
tym kogo mają słuchać. Problemy wyniknąć mogą również z faktu, iż każdy nauczyciel ma 
cele jakie chce zrealizować na danym etapie kształcenia. W przypadku gdy nauczyciele nie 
będą zgodni w tym aspekcie może to niekorzystanie wpływać na atmosferę i jakość 
prowadzenia zajęć. W kolejnym pytaniu nauczyciele mieli okazję odpowiedzieć Jak ocenia 
Pan/Pani współpracę z nauczycielem WF/EW w skali od 1-6 (gdzie 6 to bardzo dobra 
współpraca).  
W zależności od podanej odpowiedzi przekierowano ankietowanych do poszczególnych 
kolejnych pytań.  
 

 
Ryc. 32 Ocena współpracy między nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej i wychowania 
fizycznego w zakresie prowadzenia zajęć ruchowych w opinii respondentów 
 
Odpowiadając na to pytanie w skali od 4 do 6 kolejne pytanie miało na celu określić powód 
dlaczego współpraca została oceniona na dobrym poziomie. Odpowiedzi zestawiono na 
ryc. 33. Jeśli ankietowany ocenił współpracę z drugim nauczycielem w skali od 1 do 3 
ankieta odsyłała do kolejnego pytania mającego na celu określenie powodu braku 
porozumienia między nauczycielami. Zestawienie odpowiedzi przedstawiono poniżej na 
ryc. 34. Nauczyciele mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź. 
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Ryc. 33 Ocena współpracy między nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej i wychowania 
fizycznego w zakresie prowadzenia zajęć ruchowych w opinii respondentów w stopniu 
dobrym 
Znaczna część nauczycieli dostrzega korzyści płynące ze współpracy z drugim 
nauczycielem. Wśród korzyści najczęściej wymieniano możliwość wymiany doświadczeń, 
co prowadzi do tego, iż nauczyciele ciągle się rozwijają. Ankietowani bardzo cenią sobie 
wzajemną pomoc przy organizacji lekcji oraz możliwość zindywidualizowania zajęć, co 
prowadzi do większego zadowolenia ucznia z zajęć w których uczestniczy.  
  

   
Ryc.  34 Ocena współpracy między nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej i wychowania 
fizycznego w zakresie prowadzenia zajęć ruchowych w opinii respondentów w stopniu 
złym 
 
Jako powody złej współpracy w ankiecie nauczyciele WF wymieniają  m.in. brak wiedzy 
nauczyciela wspomagającego. Wiele odpowiedzi podanych zostało jako „inne”. Zostały one 
przedstawione w załączniku 9. Nauczyciele EW jako powód złej współpracy między 
nauczycielami podają m.in. dezorganizację lekcji oraz fakt, iż dzieci wolą lekcję gdzie tylko 
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jeden nauczyciel prowadzi zajęcia. Odpowiedzi z punktu „inne” zostały przedstawione  
w załączniku 10. Uczniowie natomiast, według nauczycieli biorących udział w ankiecie,  
w zdecydowanej większości bardzo dobrze reagują na  współpracę między nauczycielami 
(ryc. 35). Najczęściej swoją odpowiedź motywowali faktem, iż lekcje z punktu widzenia 
ucznia są ciekawsze, lepiej zorganizowane, a nauczyciele mają możliwość poświęcenia im 
więcej czasu. Wszystkie odpowiedzi na to pytanie zostały przedstawione w załączniku 11 
(dotyczącym odpowiedzi nauczycieli WF) i załączniku 12 (dotyczącym odpowiedzi 
nauczycieli EW). Nieliczni nauczyciele uważali iż dla uczniów nie ma różnicy czy lekcje 
prowadzi dwóch nauczycieli czy jeden. 

 
Ryc. 35. Rozkład odpowiedzi: „Jak na Waszą współpracę reagują uczniowie?” 
 
W ostatnim pytaniu ankiety nauczycieli poproszono o podanie 5 wybranych tematów zajęć 
ruchowych prowadzonych samodzielnie przez nich z ostatniego miesiąca. Nauczyciele WF 
wypełnili ponad 350 tematów, które zestawiono w załączniku 13. Natomiast nauczyciele 
edukacji wczesnoszkolnej podali niemal 700 tematów, które przedstawiono w załączniku 
14. Analizując podane tematy warto zauważyć, iż zarówno w przypadku nauczycieli 
edukacji wczesnoszkolnej jak i nauczycieli wychowania fizycznego, nauczyciele nagminnie 
nie doprecyzowują celu lekcji. Zaproponowane tematy nie zawierają komunikatu, 
wskazującego na typ lekcji (czy jest to np. doskonalenie... - typ lekcji doskonalącej, cel - 
doskonalenie).  
W tym zakresie należałoby również zasugerować element szkolenia, aby zwrócić 
nauczycielom uwagę na metodyczną  poprawność ich pracy dydaktycznej.  
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Wnioski z badań 
 

1. Reprezentanci poszczególnych grup badawczych w większości zadeklarowali 
dotychczasowe uczestnictwo w programie Sprawny Dolnoślązaczek lub Mały Mistrz. 
Potwierdza to przekonanie, iż doświadczenia wynikające z dotychczasowego uczestnictwa 
stanowią motywacje do kontynuowania udziału w programach tego typu. 
 
2. Jako główne motywacje do pierwszorazowego uczestnictwa w programie Sprawny 
Dolnoślązaczek respondenci wskazywali wartości programu dla uczniów, możliwości 
uatrakcyjnienia oferty szkoły i cele programu. Jeśli jest to kontynuacja udziału respondenci 
podkreślali fakt ważności motywu, jaką jest możliwość doskonalenia nauczycieli edukacji 
wczesnoszkolnej w zakresie zajęć ruchowych. 
 
3. W odniesieniu do obaw związanych z przystąpieniem do uczestnictwa w programie 
Sprawny Dolnoślązaczek należy podkreślić te związane z problemami organizacyjnymi - 
np. wygospodarowaniem czasu i miejsca na zajęcia dla klas I-III na dużej sali 
gimnastycznej. 
 
4. Zarówno dyrektorzy jak i nauczyciele w większości deklarują prowadzenie zajęć 
ruchowych w klasach I-III na boisku szkolnym. 
 
5. Wybór nauczycieli do realizacji założeń programu Sprawny Dolnoślązaczek wynikał  
z przydzielenia tego zadania w ramach obowiązku pracy. Własna inicjatywa uczestnictwa  
w programie zgłaszana była częściej przez nauczycieli wychowania fizycznego niż 
nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. 
 
6. Źródłem wiedzy o Programie Sprawny Dolnoślązaczek dla rodziców był nauczyciel 
edukacji wczesnoszkolnej. 
 
7. Badani rodzice jako główne korzyści wynikające z uczestnictwa dzieci w programie 
Sprawny Dolnoślązaczek upatrują w rozwijaniu ogólnej sprawności fizycznej. 
 
8. Według badanych podmiotów lekcje wychowania fizycznego w klasach I-III powinni 
prowadzić nauczyciele wychowania fizycznego, choć zauważa się również odpowiedzi 
respondentów wskazujących na korzyści zarówno z dzielenia takich zajęć między 
nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i nauczycieli wychowania fizycznego, jak również 
tylko przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. 
 
9. W opinii badanych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i nauczycieli wychowania 
fizycznego ich stopień przygotowania do realizacji założeń edukacji fizycznej i zdrowotnej 
jest dobry i bardzo dobry, z tym, że występują nieznaczne różnice wśród reprezentantów 
obu grup zawodowych.  
 
10. Badani nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej podkreślają korzyści uczestnictwa  
w programie Sprawny Dolnoślązaczek zwracając uwagę w największym stopniu na 
zwiększenie własnej motywacji do podejmowania aktywności fizycznej oraz własne 
doskonalenie. 
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11. Najczęściej wybieranymi przez nauczycieli sprawnościami w ramach realizacji 
programu Sprawny Dolnoślązaczek są: lekkoatleta, piłkarz, gimnastyk/tancerz oraz 
turysta/rowerzysta. Najrzadziej wybieranymi są pływak/wodnik oraz 
narciarz/saneczkarz/łyżwiarz, co wynika z konieczności zapewnienia określonych 
warunków do ich realizacji, zarówno tych wynikających z bazy, jak i sprzętu czy warunków 
pogodowych. 
 
12. Sprzęt, który szkoła otrzymuje w ramach uczestnictwa w programie Sprawny 
Dolnoślązaczek jest według badanych nauczycieli wykorzystywany na każdej lekcji (tu w 
przewadze opinie badanych nauczycieli wychowania fizycznego) oraz na niektórych 
lekcjach (takie odpowiedzi deklarują częściej nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej). 
 
13. Najczęściej wykorzystywanymi sprzętami, które szkoła otrzymuje w ramach 
uczestnictwa w programie Sprawny Dolnoślązaczek są według opinii badanych nauczycieli 
pachołki, tyczki, szarfy oraz piłki. Najrzadziej - drążek gimnastyczny. 
 
14. Badani nauczyciele oceniają wspólnie prowadzone lekcje dobrze i bardzo dobrze, 
określając jednocześnie wysoki stopień zadowolenia z takiej sytuacji samych uczniów. 
 
15. Wśród deklaracji badanych nauczycieli a dotyczących form doskonalenia zawodowego 
pojawiały się najczęściej warsztaty, szkolenia i konferencje. Respondenci sugerują aby były 
one realizowane w dni powszednie, w godzinach przedpołudniowych (nauczyciele 
wychowania fizycznego) i popołudniowych (nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej)  
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Załącznik nr 1 
Odpowiedzi do pytania: Metryczka uczestnika ankiety - studia podyplomowe (jakie?) 
 

Odpowiedź % Liczba 
gimnastyka korekcyjna 5,17% 8 
Wychowanie Fizyczne  4 

edukacja dla bezpieczeństwa 3,45% 3 
edukacja wczesnoszkolna 1,72% 3 

posiadam 5-letnie studia magisterskie z zakresu wychowana 
fizycznego i zdrowotnego 

1,72% 1 

Biologia 1,72% 1 
trenerskie z zakresu tenisa stołowego 1,72% 1 

wychowanie zdrowotne 1,72% 1 
biologia 1,72% 1 

AWF Wrocław 1,72% 1 
Akademia Wychowania Fizycznego (mgr) 1,72% 1 

wychowanie do życia w rodzinie. 1,72% 1 
Formy taneczno-gimnastyczne 1,72% 1 

Taniec w edukacji 1,72% 1 
przyroda 1,72% 1 

Wypełnienia: 21 
 
Załącznik nr 1a 

Odpowiedzi do pytania: Metryczka uczestnika ankiety - kursy kwalifikacyjne (jakie?) 
Odpowiedź % Liczba 

gimnastyka korekcyjna 6,90% 8 
Kurs sędziego Nordick Walking 1,72% 1 

instruktor pływania, ratownik WOPR 1,72% 1 
Trener Piłki Nożnej UEFA B, Trener II klasy piłka nożna 1,72% 1 

Instruktor piłki siatkowej 1,72% 1 
Siatkówka - metody nauczania. 1,72% 1 

instruktor piłki ręcznej, unihokeja, kolarstwa 1,72% 1 
instruktor rekreacji ruchowej 1,72% 1 

Specjalizacja z gimnastyki sportowej, instruktor podstaw 
nauki pływania, specjalizacja z zakresu wychowania 

fizycznego specjalnego 

1,72% 1 

Koszykówka 1,72% 1 
Szkolenie z programu zdolny ślązaczek 1,72% 1 

Kurs trenera piłki nożnej 1,72% 1 
sędzia lekkoatletyki 1,72% 1 

instruktor piłki nożnej 1,72% 2 
Gimnastyka korekcyjna dla klas I-III, przedszkola. 1,72% 1 
trenerski LA, trener przygotowania motorycznego 1,72% 1 

Instruktor pływania, piłki ręcznej ,nożnej , LA 1,72% 1 
tenis stołowy 1,72% 1 

instruktor LA, instruktor piłki siatkowej, ręcznej, koszykówki, 
kajakarstwa, badmintona, gimnastyki sportowej, pływania, 

narciarstwa, 

1,72% 1 

instruktor piłki ręcznej 1,72% 1 
tenis ziemny 1,72% 1 

terapia pedagogiczna, 1,72% 1 
trener piłki nożnej, tenisa ziemnego 1,72% 1 

kurs instruktora pływania, kurs instruktora aerobiku 1,72% 1 
Wypełnienia: 27
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Załącznik nr 1b 
Odpowiedzi do pytania: Metryczka uczestnika ankiety - formy doskonalenia zawodowego (jakie?) 

Odpowiedź % Liczba 
Instruktor piłki siatkowej 1,72% 1 

tenis stołowy instruktor , sędzia unihokeja 1,72% 1 
kurs PP dla nauczycieli EdB 1,72% 1 

instruktor narciarstwa zjazdowego 1,72% 1 
Warsztaty, szkolenia 1,72% 2 

kurs instruktora pływania, kurs instruktora narciarstwa 1,72% 1 
Insrtuktor pływania 1,72% 1 

rady szkoleniowe, warsztaty, konferencje 1,72% 1 
taneczne- różne; siatkówka; koszykówka; nordic walking; 

taśmy gumowe; i wiele innych 
1,72% 1 

kursy z zakresu wf. Instruktor koszykówki. 1,72% 1 
kursy w zakresie jw. 1,72% 1 

instruktor piłki siatkowej 1,72% 1 
instruktor La, trener, kursy dla nauczycieli w-f org. przez 

DZLA Wrocław, szkolenie Sprawny Dolnoślązaczek 
1,72% 1 

szkolenia z programu Mały Mistrz 1,72% 1 
warsztaty: tańce i gry zespołowe 1,72% 1 

Badminton w szkole. 1,72% 1 
Wypełnienia: 17 
 

Załącznik nr 2 
Odpowiedzi do pytania: Metryczka uczestnika ankiety - studia podyplomowe (jakie?) 

Odpowiedź % Liczba 
brak 1,39% 5 

oligofrenopedagogika 0,69% 2 
Nauczanie wczesnoszkolne i przedszkolne 0,69% 6 
Technologia informatyczna i informatyka. 0,69% 1 

Integracja sensoryczna 0,69% 1 
socjoterapia 0,69% 2 

podyplomowe ale nie z zakresu wychowania fizycznego 0,69% 1 
Zarządzanie i organizacja w oświacie 0,69% 1 

polonistyka 0,69% 1 
terapia pedagogiczna 0,69% 3 

gimnastyka korekcyjna 0,69% 1 
logopedia 0,69% 1 
przyroda 0,69% 2 

j. niemiecki 0,69% 1 
zarządzanie 0,69% 1 

Wypełnienia: 24 
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Załącznik nr 2a 
Odpowiedzi do pytania: Metryczka uczestnika ankiety - kursy kwalifikacyjne (jakie?) 

Odpowiedź % Liczba 
kursy ze Sprawnego Dolnoślązaczka 0,69% 3 

szkolenia-zajęcia dla edukacji wczesnoszkolnej 0,69% 1 
kurs kierownika wycieczek 0,69% 1 

indywidualizacja pracy z uczniem zdolnym i słabym w z 
wykorzystaniem technologii TIK 

0,69% 1 

plastyka 0,69% 1 
Pedagogika zabawy, metoda Paula Dennisona, kinezjologia 

edukacyjna, nauczyciel krajoznawca itp. 
0,69% 1 

oligofrenopedagogika 0,69% 1 
gimnastyki korekcyjnej 0,69% 2 

Szachowy 0,69% 1 
kurs "Mały Mistrz" 0,69% 3 
kurs socjoterapii 0,69% 1 

. 0,69% 1 
Uczestniczenie w zajęciach proponowanych przez 

organizatorów projektu. 
0,69% 1 

dla nauczycieli uczących wychowania fizycznego 0,69% 1 
Kurs część I Sprawny Dolnoślązaczek 0,69% 1 

Wypełnienia: 19 
 

Załącznik nr 2b 
Odpowiedzi do pytania: Metryczka uczestnika ankiety - formy doskonalenia zawodowego (jakie?) 

Odpowiedź % Liczba 
warsztaty z programu Sprawny Dolnoślązaczek 8,97% 18 
warsztaty 7,64% 11 
udział w szkoleniach "Mały Mistrz" 4,83% 9 
Brak 4,14% 6 
różnorodne szkolenia, konferencje, warsztaty 0,69% 1 
Gry i zabawy ruchowe w młodszym wieku szkolnym 0,69% 1 
nie pamiętam 0,69% 1 
eduballe 0,69% 1 
warsztaty gry i zabawy w edukacji wczesnoszkolnej 0,69% 3 
szkolenia w ramach programu, samodzielnie - Internet 0,69% 1 
warsztaty taneczne 0,69% 1 
konferencje 0,69% 1 
tak 0,69% 1 
warsztaty, szkolenia, wykłady 0,69% 1 
Udział w konferencjach metodycznych 0,69% 1 
Zabawy ruchowe dla młodszych dzieci 0,69% 1 
Kinezjologia edukacyjna, Gry i zabawy taneczne 0,69% 1 
Konferencje 0,69% 1 
szkolenia z zakresu zabaw ruchowych 0,69% 1 
metodyka wychowania fizycznego podczas kształcenia w  SN, 
warsztaty, lekcje pokazowe, współpraca z nauczycielem w-f 

0,69% 1 

kursy doskonalące 0,69% 1 
bb 0,69% 1 
Gry i zabawy ruchowe 0,69% 2 
warsztaty, konferencje z zakresu wychowania fizycznego 0,69% 1 
Gry i zabawy bieżne. 0,69% 1 
Zajęcie terapeutyczne z elementami muzykoterapii. Jak 
uatrakcyjnić zajęcia ruchowe - zabawy z chustą. Piłki, które 
uczą i bawią czyli wykorzystanie piłek edukacyjnych "Edubal" 

0,69% 1 
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w kształceniu zintegrowany. 
rytmika 0,69% 1 
kursy, warsztaty szkoleniowe 0,69% 1 
warsztaty - Zabawy ruchowe w edukacji wczesnoszkolnej 0,69% 1 
warsztaty dotyczące zabaw ruchowych, zajęć wychowania 
fizycznego  

0,69% 1 

warsztaty6 0,69% 1 
Tańce integracyjne - Klanza 0,69% 1 

Wypełnienia: 61 
 

Załącznik nr 3 
Odpowiedzi do pytania: Co jest powodem niewystarczającego przygotowania do realizacji tematyki z 
zakresu edukacji fizycznej i zdrowotnej? - j) inny, jaki? 
Odpowiedź % Liczba 

brak sali gimnastycznej 2,67% 2 
nie ma żadnego powodu 1,33% 1 
Nie ma takiego powodu 1,33% 1 

żaden 1,33% 1 
nie ma takiego powodu 1,33% 1 

brak 1,33% 1 
zespól klasowy o bardzo niskiej dojrzałości spolecznej 1,33% 1 

przygotowanie  moje jest wystarczające 1,33% 1 
naucz. wych .fizycznego powinni prowadzić lekcje w-f 1,33% 1 

odpowiednie przygotowanie do realizacji tematyki 1,33% 1 
brak dużej sali 1,33% 1 

opór i nadopiekuńczość rodziców 1,33% 1 
brak możliwości korzystania z sali gimnastycznej 1,33% 1 

brak przeciwskazań 1,33% 1 
odmienność i specyfika pracy w klaszch 1-3 1,33% 1 

Wypełnienia: 15 
 

Załącznik nr 4 
Odpowiedzi do pytania: Co jest powodem niewystarczającego przygotowania do realizacji tematyki z 
zakresu edukacji fizycznej i zdrowotnej? - k) inny, jaki? 
 

Odpowiedź % Liczba 
brak 2,78% 4 

nie ma takiego powodu 1,39% 2 
niewystarczający poziom wiedzy - nauczyciel początkujący 0,69% 1 

niechęć dzieci 0,69% 1 
zajęta sala gimnastyczna 0,69% 1 
Brak sali gimnastycznej 0,69% 1 
nie ma takich powodów 0,69% 1 

brak możliwości skorzystania z sali gimnastycznej 0,69% 1 
brak sali gimnastycznej 0,69% 1 

warunki lokalowe 0,69% 1 
kontuzja po uraze nogi 0,69% 1 

brak sali 0,69% 1 
nie mam 0,69% 1 

- 0,69% 1 
brak dostępu do sali gimnastycznej 0,69% 1 

niewystarczająca sprawność fizyczna u dzieci 0,69% 1 
niska sprawność fizyczna dzieci 0,69% 1 

nie ma 0,69% 1 
Wypełnienia: 18 
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Załącznik nr 5 
Odpowiedzi do pytania: Nie zrealizuje Pan/-i następujących sprawności i zastąpi je  Pan/-i innymi 
Odpowiedzi "nie zrealizuję" przy skali "sprawność, jaka?" % Liczba 

Narciarz 2,27% 1 
pływak/wodniak 15,91% 7 

Plywak 2,27% 1 
narciarz 20,45% 9 
pływak 25,00% 11 

Narciarz,lyzwiarz,saneczkarz 2,27% 1 
wodniak 2,27% 1 

narciarz/saneczkarz/łyżwiarz 2,27% 1 
Gimnastyk, tancerz  2,27% 1 

rowerzysta 6,82% 3 
Lekkoatletyka 2,27% 1 

rowerzysta  2,27% 1 
pływania 2,27% 1 

pływaka w kl 2  2,27% 1 
saneczkarz 2,27% 1 

turysta- rowerzysta 2,27% 1 
pływak, wodniak 2,27% 1 

tancerz 2,27% 1 
 
Odpowiedzi "nie zrealizuję" przy skali "zastąpię ją , jaka?" % Liczba 

Lekkoatleta 5,26% 2 
rolki, wrotki 2,63% 1 

Wrotkaż/ rolkaż 2,63% 1 
koszykarz 10,53% 4 

siatkarz 7,89% 3 
Jezeli beda warunki zimowe 2,63% 1 

tenisista 10,53% 4 
badmintonista 5,26% 2 

piłkarz 2,63% 1 
unihokeista 7,89% 3 

siłacz 2,63% 1 
Gimnastyka 2,63% 1 
gimnastyk 2,63% 1 

zabawy na śniegu 2,63% 1 
mają zajęcia z instruktorem na basenie 2,63% 1 

unihokeistą 2,63% 1 
łyżwiarz 2,63% 1 

gry i zabwy integracyjne 2,63% 1 
jazda na wózkach czterokołowych 2,63% 1 

tancerz 2,63% 1 
miłośnik rolek lub hulajnogi 2,63% 1 

gracz ringo 2,63% 1 
turysta 2,63% 1 
skoczek 2,63% 1 

jazda na hulajnodze 2,63% 1 
unihokej 2,63% 1 

 
Odpowiedzi "nie zrealizuję" przy skali "sprawność, jaka?" % Liczba 

narciarz/saneczkarz/łyżwiarz 14,29% 2 
narciarz 28,57% 4 

narciarz/saneczkarz 7,14% 1 
pływak wodniak 7,14% 1 

turysta/rowerzysta 7,14% 1 
pływak- wodniak 7,14% 1 
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narciarz/saneczkarz/łyżwiaż 7,14% 1 
narciarz, saneczkarz 7,14% 1 

pływak 7,14% 1 
narciarstwo 7,14% 1 

 
 

Odpowiedzi "nie zrealizuję" przy skali "zastąpię ją , jaka?" % Liczba 
hulajnoga 7,69% 1 
koszykarz 7,69% 1 

skoczek 15,38% 2 
ZGS 7,69% 1 

unihokeista 23,08% 3 
siatkarz 7,69% 1 

łyżwiarstwo 7,69% 1 
badmintoniarz 7,69% 1 

rolkarz 7,69% 1 
saneczkarz 7,69% 1 

 
Odpowiedzi "nie zrealizuję" przy skali "sprawność, jaka?" % Liczba 

wodniak 50,00% 1 
rowerzysta 50,00% 1 

 
Odpowiedzi "nie zrealizuję" przy skali "zastąpię ją , jaka?" % Liczba 

turysta 50,00% 1 
turysta pieszy 50,00% 1 

 
Odpowiedzi "nie zrealizuję" przy skali "sprawność, jaka?" % Liczba 
łyżwiarz 100,00% 1 
 
Odpowiedzi "nie zrealizuję" przy skali "zastąpię ją , jaka?" % Liczba 

biegacz 100,00% 1 
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Załącznik nr 6 
Odpowiedzi do pytania: Nie zrealizuję następujących sprawności i zastąpię je innymi : 
 
Odpowiedzi "sprawność" przy skali "nie zrealizuję" % Liczba 

pływak 40,96% 34 
Narciarz 2,41% 2 
pływak  2,41% 2 
narciarz 25,30% 21 
pływaka 2,41% 2 

narciarz, łyżwiarz, saneczkarz 1,20% 1 
Pływak 1,20% 1 
narciarz  1,20% 1 
łyżwiarz 3,61% 3 

turysta-rowerzysta 1,20% 1 
rowerzysta 3,61% 3 
narciarstwa 1,20% 1 

plywak 2,41% 2 
piłkarz 1,20% 1 

narciarz/ łyżwiarz 1,20% 1 
tancerz 1,20% 1 
turysta 2,41% 2 

rowerzysty 1,20% 1 
turysta/rowerzysta 1,20% 1 

płuwak 1,20% 1 
narciarza/łyżwiarza/saneczkarza 1,20% 1 

 
Odpowiedzi "sprawność" przy skali "zastąpię ją" % Liczba 

piechur 3,03% 2 
Grami druzynowymi 1,52% 1 

jeszcze nie wiem 1,52% 1 
gry rekreacyjne 1,52% 1 

innymi dyscyplinami sportu, które w ramach zajęć 
pozaszkolnych trenuja moi uczniowie 

1,52% 1 

 - 1,52% 1 
saneczkarz 7,58% 5 
saneckarz 1,52% 1 

pływak 1,52% 1 
tenisista 1,52% 1 

zabawy na sniegu 1,52% 1 
koszykówka 1,52% 1 
Lekkoatleta 1,52% 1 
Saneczkarz 1,52% 1 
gimnastyk 6,06% 4 

piłkarz 7,58% 5 
lekkoatleta 4,55% 3 

tancerz 12,12% 8 
unihokeista 3,03% 2 
hulajnoga 3,03% 2 

ćwiczenia gimnastyczne 1,52% 1 
nie wiem 1,52% 1 

lekkoatletyka 1,52% 1 
turysta 3,03% 2 

gry zespołowe 1,52% 1 
mistrz ringo 1,52% 1 

siatkarz 1,52% 1 
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biegacz 1,52% 1 
piłkarzem 1,52% 1 
łyżwiarz 3,03% 2 
tutysta 1,52% 1 

pozostałe 1,52% 1 
turystą 1,52% 1 
rolkarz 1,52% 1 

koszykarz 1,52% 1 
sanecznarz 1,52% 1 

badmintonista 3,03% 2 
pilęczka palantowa 1,52% 1 

wspinacz 1,52% 1 
hokeista 1,52% 1 

 
Odpowiedzi "sprawność" przy skali "nie zrealizuję" % Liczba 

rowerzysta 10,81% 4 
turysta 10,81% 4 

łyżwiarz 8,11% 3 
rowerzysta  2,70% 1 

pływak 18,92% 7 
narciarz-łyżwiarz 2,70% 1 

narciarz 29,73% 11 
turystyka 2,70% 1 

tancerz 2,70% 1 
łyzwiarz 2,70% 1 
narciarza 2,70% 1 

łyżwiarz,narciarz 2,70% 1 
łyżwiarz  2,70% 1 

 
Odpowiedzi "sprawność" przy skali "zastąpię ją" % Liczba 

jeszcze nie wiem 4,00% 1 
rowerzysta 8,00% 2 
saneczkarz 24,00% 6 
siatkówka 4,00% 1 
gimnastyk 8,00% 2 

turysta 12,00% 3 
uni-hokej 4,00% 1 

piłkarz-siatkarz 4,00% 1 
lekkoatleta 8,00% 2 

? 8,00% 2 
krótkie wycieczki krajoznawcze 4,00% 1 

nie wiem 4,00% 1 
pływak 4,00% 1 
tancerz 4,00% 1 

 
 

 
Odpowiedzi "sprawność" przy skali "nie zrealizuję" % Liczba 

narciarz lyzwiarz 5,56% 1 
pływak 11,11% 2 
tancerz 5,56% 1 

saneczkarz 16,67% 3 
łyżwiarz 11,11% 2 

łyżwiarstwa 5,56% 1 
? 5,56% 1 
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piłkarz 5,56% 1 
łyżwiaż 5,56% 1 

rowerzysta 16,67% 3 
narciarz 5,56% 1 

łyżwiarza 5,56% 1 
 
Odpowiedzi "sprawność" przy skali "zastąpię ją" % Liczba 

saneczkarz 9,09% 1 
koszykarz 18,18% 2 
gimanstyk 9,09% 1 

piłka ręczna 9,09% 1 
rowerzysta 9,09% 1 

piłkarz-koszykarz 9,09% 1 
saneczkarstwo 9,09% 1 

nie wiem 9,09% 1 
? 9,09% 1 

turysta 9,09% 1 
 

Załącznik nr 7 
Odpowiedzi do pytania: Przyczyny niezrealizowania sprawności bazowych programu - inne przyczyny, 
jakie ?  
 
Odpowiedź % Liczba 

brak śniegu 2,17% 2 
zajęcia na basenie rozpoczynamy od II klasy i w klasie I nie ma 

możliwości zorganizowania zajęć na basenie dla całej klasy 
1,09% 1 

pogoda 1,09% 1 
czas 1,09% 1 

brak przyczyn 1,09% 1 
bezpieczeństwo dzieci 1,09% 1 

brak 1,09% 1 
brak basenu w szkole. 1,09% 1 

brak czasu 1,09% 1 
zdrowotne 1,09% 1 

rowerzysta - dopiero od kl. IV 1,09% 1 
Lekcje pływania w naszej szkole odbywają się w klasie trzeciej. 1,09% 1 
może zrealizuje w trzecim roku jeżeli bedzie taka możliwość, że 

dzieci będą jeździły na basen 
1,09% 1 

narciarz -warunki pogodowe 1,09% 1 
warunki atmosferyczne - brak śniegu i mrozu 1,09% 1 

Wypełnienia: 15 
 
Załącznik nr 8 

Odpowiedzi do pytania: Jakiego sprzętu brakuje Wam w zestawie? Prosimy podać przykłady 
 
Odpowiedź % Liczba 

nic 
dysponujemy odpowiednią ilością rożnego sprzętu sprzetu 

eduballe 
piłki z działaniami matematycznymi 

sprzęt do gry softball 
skakanki 7,29% 7 

drążek gimnastyczny 3,13% 3 
Materace 

drabinki koordynacyjne 
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zestaw do gry w unihokeja 
sanki 

rowery 
znaczniki (grzybki) 

bramki do uni-hokeja 
maty gimnastyczne 

woreczki 4,17% 4 
Piłki typu eduball 

piłeczki do ćwiczeń rzutowo-chwytnych 
ringo 3,13% 3 

piłki gumowe 
tunele do przechodzenia 

kółka typu ringo 
grzybki 

stoper 6,25% 6 
- 2,08% 2 

piłki lekarskie 
piłka lekarska 

piłeczki 
wszysto mamy zapewnione 

hula-hop 
piłki z nazwami liter, cyfr, znaków matematycznych 

piłki edu-ball 
kółka hula hop 

wstążki gimnastyczne 
maczugi gimnastyczne 

piłki do koszykówki 
piłki do gier sportowych 2,08% 2 

brak 
nart 

pilki nozne 
pompki do pompowania pilek i igły 

siatka do siatkowki 
siatki do bramek nożnej 

więcej drążków gimnastycznych 
niskiego kosza do koszykówki dla małych uczniów 

bramek do grania na podwórku szkolnym 
piłlki edubaal 

przenośne kosze do gry w koszykówkę 
Drabinka półokrągła i inne formy typu przeszkody 

wstążki do gimnastyki artystycznej 
nie wiem 

ławeczek gimnastycznych 
toru przeszkód 

materacy miękkich 
skakanki (bo się zużyły) 

piłeczki palantowe 
obręcze 
tyczki 

obiecanego na szkoleniu w SP 5 w Bolesławcu w czerwcu 2017r 
sali gimnastycznej 

maty tylko 12 
ringo tylko 3 
piłki miękkie 
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płotki 
bramki 

obręcze i tarcze do doskonalenia celności 
piłki do siatkówki 

więcej: woreczków, szarf, piłeczek do ćwiczeń rzutno - chwytnych 
więcej mat gimnastycznych 

stopery 
piłeczki do ćwiczeń rzutno-chwytnych 

mat jest  mniej niż dzieci 
materace 

materaców do nauki przewrotów-"trójkątnych" 
paletki badmintonowe 

piłek do ręcznej, do kosza-małych 
Wypełnienia: 96 

 

Załącznik nr 9 
Odpowiedzi do pytania: Oceniam ją źle, bo: - inne, jakie? 
 
Odpowiedź % Liczba 

nie oceniam źle 14,29% 2 
żadne 7,14% 1 

prowadzę zajęcia samodzielnie 7,14% 1 
nie ma 7,14% 1 

stopniowo uczymy się współpracy 7,14% 1 
Wspólnie prowadzona lekcja tak naprawdę polega na biernym 

uczestnictwie nauczyciela eduk.wczesnoszkolnej w lekcji przeze 
mnie prowadzonej. 

7,14% 1 

nie mam uwag 7,14% 1 
pyt. 24 zaprzecza pyt. 25 7,14% 1 

Wypełnienia: 8 

 
Załącznik nr 10 
Odpowiedzi do pytania: Oceniam ją źle, bo: - inne, jakie? 
 
Odpowiedź % Liczba 

inne obowiązki nauczyciela w-f dezorganizują zajęcia 16,67% 1 
prowadzimy wspólnie na zmianę,uzupełniamy się 16,67% 1 

nie ma nauczyciela w-f 16,67% 1 
nie mamanauczyciela wspomagającego 16,67% 1 

dzieci nie chcą się męczyć 16,67% 1 
Wypełnienia: 5 

 

Załącznik nr 11 
Odpowiedzi do pytania: Jak na Waszą współpracę reagują uczniowie ? - są z niej zadowoleni, bo... 
 
Odpowiedź % Liczba 

lekcje są ciekawsze 2,86% 2 
zajęcia są dobrze zorganizowane 1,43% 1 

czyją się pewniej w obecności swojego nauczyciela, a 
jednocześnie uczestniczą w atrakcyjnych zajęciach 

1,43% 1 

Lepiej korygujemy błędy i pomagamy 1,43% 1 
wiedzą, że wspólnie ustalamy zadania. 1,43% 1 

widza współpracę i pomoc, indywidualizację 1,43% 1 
na lekcji jest dwóch nauczycieli 1,43% 1 

jest więcej zabaw dla dzieci i rywalizacji 1,43% 1 
lubią swoich nauczycieli 1,43% 1 
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lekcja przebiega sprawniej 1,43% 1 
mają  wychowawć przy sobie 1,43% 1 
zajęcia sa bardziej atrakcyjne 1,43% 1 

angażujemy do zajęć wszystkie dzieci 1,43% 1 
poświęca się im więcej uwagi 1,43% 1 

zdobywają odznaki i sprawności 1,43% 1 
wymiana informacji po każdej lekcji powoduje że lekcja wf jest 

ważnym elementem w życiu szkolnym jak i pozaszkolnym 
1,43% 1 

Atrakcyjność zajęć. 1,43% 1 
lubią ruch 1,43% 1 

Lekcja przebiega sprawniej 1,43% 1 
większa czujność nauczycieli motywuje  do większego wysiłku 1,43% 1 

zajęcia są atrakcyjne, lepiej zorganizowane 1,43% 1 
więcej dowiadują się na lekcji 1,43% 1 

jest większa indywidualizacja zajęć 1,43% 1 
lubią pana od w-f, 1,43% 1 

uczą się nowych umiejętności ruchowych 1,43% 1 
czuja sie bezpiecznie ze swoją panią 1,43% 1 

lekcja jest bardziej dynamiczna 1,43% 1 
czują się pewniej będąc ze swoją wychowawczynią 1,43% 1 
można więcej i szybciej przeprowadzić cwiczenia 1,43% 1 

jest dobry kontakt z nauczycielem  I-III 1,43% 1 
zajęcia są interesujące 1,43% 1 

jest fajnie 1,43% 1 
więcej dzieci uczestniczy w lekcji 1,43% 1 

jest dobra atmosfera 1,43% 1 
czuja sie bezpieczni 1,43% 1 

ponieważ prowadzą dwie osoby jak to dzieci określają ( zajęcia 
ze Specjalista :)) 

1,43% 1 

mają okazję popracować z kimś innym niż nauczyciel nauczania 
początkowego 

1,43% 1 

możemy wspólnie w razie potrzeby służyć im pomocą 1,43% 1 
zajęcia są atrakcyjne 1,43% 1 

bezpiecznie czują się ze swoją panią z I-III 1,43% 1 
n-l w-f ma dużo innych pomyslów 1,43% 1 

Wypełnienia: 41 
 

Załącznik nr 12 
Odpowiedzi do pytania: Jak na Waszą współpracę reagują uczniowie ? - są z niej zadowoleni, bo  
 
Odpowiedź % Liczba 

lekcje są urozmaicone 1,49% 2 
zajęcia są atrakcyjne 1,49% 2 

jest ciekawie 1,49% 2 
mają bardziej urozmaicone zajęcia 0,75% 1 

mają aż dwie panie 0,75% 1 
mają więcej atrakcyjnych zabaw. 0,75% 1 

zajęcia są atrakcyjne i rróżnorodne 0,75% 1 
lekcje są atrakcyjne 0,75% 1 

zajęcia są bardziej urozmaicone 0,75% 1 
mają większy dostęp do sprzętu sportowego 0,75% 1 

mają ciekawsze zajęcia 0,75% 1 
we dwoję jest łatwiej prowadzić zajęcia 0,75% 1 

czyją współpracę, zajęcia prowadzę samodzielnie 0,75% 1 
maja dostęp do sali raz w tygodniu 0,75% 1 

lekcje są ciekawsze 0,75% 1 
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lekcja zyskuje na jakości i efektywności 0,75% 1 
zajęcia są prowadzone w różnorodny sposób 0,75% 1 

indywidualizujemy zajęcia 0,75% 1 
lubią się ruszać 0,75% 1 

chętnie biorą udział w zajęciach i korzystają ze sprzętu 0,75% 1 
każdy jest zaopiekowany 0,75% 1 

się realizują 0,75% 1 
zajęcia bardziej atrakcyjne 0,75% 1 

są zróżnicowane zajęcia 0,75% 1 
odmianą jest sposb prowadzenia lekcji przez innego nauczyciela 0,75% 1 

chętniej ćwiczą 0,75% 1 
lekcje są ciekawe i urozmaicone 0,75% 1 

lekcje sa aktywne i ciekawe 0,75% 1 
lubią te zajęcia 0,75% 1 

mamy możliwość indywidualnego podejścia do uczniów 0,75% 1 
łatwiej zorganizować jest zajęcia ruchowe, gryz zespołowe i 

konkurencje 
0,75% 1 

lekcje są ciekawsze. Nauczyciel w-fu jest atrakcją dla dzieci, 
jednocześnie czują się bezpiecznie, bo jest ich pani. 

0,75% 1 

mają możliwość indywidualnych relacji. 0,75% 1 
lekcje sa bardziej urozmaicone. 0,75% 1 

zajęcia są interesujące 0,75% 1 
sprawniej jest organizacyjnie 0,75% 1 

dzielimy się obowiązkami, a lekcja jest dłuższa 0,75% 1 
bardzo chętnie uczestniczą w zabwach i grach 

zaproponowanych przez n-la wych. fizycznego,  polubili go, choć 
jest wymagający, a do swojej pani moga się zwsze przytulić i 
pożalić w razie niepowodzeń (sa to pierwszaki, które zaczęły 

swoja przygodę ze Sprawnym Dolnoślazaczkiem) 

0,75% 1 

są indywidualnie traktowani w czasie lekcji. 0,75% 1 
lubią zaliczać różne sprawności ruchowe 0,75% 1 

zajęcia są zindywidualizowane pod katem uczniów o 
specjalnych potrzebach 

0,75% 1 

lubią lekcje wychowania fizycznego 0,75% 1 
lekcja odbywa sie nie nakorytarzu, tlko sali gimnastycznej 0,75% 1 

lubią lekcje z wfista 0,75% 1 
mogą uczestniczyć w ciekawych zajęciach 0,75% 1 

zajęcia cechują się różnorodnością; dzieci mogą liczyć na 
wsparcie 2 nauczycieli 

0,75% 1 

lekcje są ciekawe 0,75% 1 
zajęcia przebiegają sprawniej 0,75% 1 

lubię te zajęcia 0,75% 1 
dzielimy się wiedzą. nowy nauczyciel wprowadza nowe zabawy 0,75% 1 

zajęcia są ciekawe 0,75% 1 
zajęcia prowadzi jeszcze jedna osoba 0,75% 1 

bardzo dobrze 0,75% 1 
czują się starsi 0,75% 1 

zajęcia są ciekawsze 0,75% 1 
mają ciekawe zajęcia, zapenienie jeszcze większego 

bezpieczeństwa 
0,75% 1 

nauczyciel w-f wprowadza nowe elementy do zajęć 0,75% 1 
to atrakcyjna odmiana 0,75% 1 

zajęcia są atrakcyjniejsze 0,75% 1 
.. 0,75% 1 

uważają zajęcia za atrakcyjne 0,75% 1 
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zajęcia odbywają się zawsze na sali gimnastycznej 0,75% 1 
zajęcia są bardziej zróżnicowane 0,75% 1 

lubią swojego trenera 0,75% 1 
zajęcia są atrkcyjniejsze; jest stosowana indywidualizacja 0,75% 1 

zajęcia są na dużej sali , ciekawe zabawy i ćwiczenia 0,75% 1 
lubią obie Panie 0,75% 1 

Wypełnienia: 67 
 

Załącznik nr 13 
Odpowiedzi do pytania: Prosimy podać 5 wybranych tematów zajęć ruchowych prowadzonych 
samodzielnie przez Panią/-a z ostatniego miesiąca 
 
Odpowiedź % Liczba 

Gry i zabawy bieżne 1,10% 4 
Gry rzutne 0,55% 2 

Ćwiczy wzmacniające mm rr 
Rozwijanie szybkości 

Podania i rzuty piłki oburącz 
Poznajemy gry i zabawy doskonalące chwyty i podania 

Tenis stołowy : ćwiczenia i zabawy z piłeczką, zagrywka w tenisie stołowym, gra pojedyncza, 
gra podwójna 

Nauka umiejętności wykonania skoku kucznego przez skrzynię. 
Skok zawrotny przez III cz. skrzyni oraz naskok obunóż na skrzynię i zeskok 

Doskonalenie umiejętności przewrotów w przód i w tył z różnych pozycji wyjściowych 
Wszystkie zajęcia prowadzę samodzielnie. Kozlowanie piłki prawa i lewa ręką w miejscu i w 

ruchu. Mini piłka ręczna 
Rozwijanie ogólnej sprawności, ćwiczenia z ławeczka gimnastyczną 
Kształtowanie zwinności, zręczności i skoczności - zabawy z piłkami 

Kształtowanie mocy i siły- ćwiczenia z piłką lekarską 
Kształtowanie zwinności i zręczności w zabawach z rakietkami do badmintona 

gimnastyka 0,55% 2 
mini piłka nozna 

gry i zabawy ruchowe 0,55% 2 
unihokej 0,55% 2 

mini siatkówka 
Nauka pożałowania piłki prawa i lewa ręka w marszu. 
Nauka podań piłki oburacz  sprzed klatki piersiowej 

Nauka podań i chwytów piłki w parach że zmiana odległości pomiędzy partnerami. 
Ścieżka gimnastyczna - ćwiczenia kształtujące siłę mięśni ramion i nóg 

Wyścigi rzędów  z wykorzystaniem miekkich piłek i płatków lekkoatletycznych. 
Gry i zabawy bieżne - lawina , berek czarodziej , berek z ogonkiem 
Nauka przewrotu w przód z przysiadu podpartego do przysiadu 

Ćwiczenia równoważne na ławeczkach 
Nauka przeskoków zawrotnych przez ławeczkę 

Gry i zabawy rzutne - podrzucanie i chwytanie piłek , rzut piłek do celu 
Gry i zabawy sportowe 

Pokonywanie toru przeszkód. 
Kształtowanie zwinności, szybkości i zręczności. 

Kształtowanie prawidłowej postawy ciała. 
Wzmacnianie mięśni obręczy barkowej- zwisy, podciąganie na drążku 

Starty z różnych pozycji wyjściowych. 
Bieg wytrzymałościowy.Bieg ciągły dostosowany do możliwości indywidualnych ucznia. 

Wyścigi rzędów. 
Gry i zabawy z piłkami. 

Nauka reagowania na znaki nauczyciela.Dyscyplinowanie grupy . 
PoPoznajemy podstawowy krok"Krakowiaka". 

Tworzymy proste układy taneczne. 
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Gry i zabawy ruchowe z elementami minipiłki ręcznej. 
Ćwiczenia na ławeczkach, przeskoki zawrotne, ćwiczenia równoważne. 

Gry i zabawy ruchowe skoczne, z mocowaniem, na czworakach. 
Zabawy i gry rzutne. 

Zabawy bieżne kształtujące orientację przestrzenną. 
Gry i zabawy terenowe 
Gry i zabawy z piłkami 

Zabawy z piłkami. Nauka rzutów i chwytów oburącz. 
Kozłowanie piłką. Wyścigi sprawnościowe. 

Zabawy szybkościowe: "bieg do bazy" i "kradzież piłek". 
Baloniada - gry i zabawy sprawnościowe z balonami. 

Pokonujemy tor przeszkód z elementami czołgania i przenoszenia. 
Gry i zbaway rzutne 

Doskonalenie kozłowania w zabawach 
Zwinnościowo szybkościowy tor przeszków 

Doskonalenie odbić sposobem górnym 
Zabawy ruchowe ksztaltujące motorykę 

Obwod stacyjny. 
Gry i zabawy skoczne. 0,55% 2 

Gry i zabawy biezne. 
Sztafeta wahadlowa. 

Gra ,,Dwa ognie"". 
rzutne z piłką, doskonalenie rzutu i chwytu piłki 

Gry i zabawy ruchowe - doskonalenie gry w unihokeja. 
Nauka przewrotu w przód - przetaczania na materacu z asekuracją nauczyciela. 

Gry i zabawy bieżne z różnymi przyborami - wyścigi rzędów. 
Kształtowanie zwinności, szybkości - pokonywanie toru przeszkód. 

Zapoznanie z nową dyscypliną sportową- Taekwon-do 
Gimnastyk- ćwiczenia równoważne 

Gimnastyk- czworakowanie i przeskoki zawrotne 
Piłkarz- zabawy oswajające z piłką do koszykówki 

Piłkarz- gry i zabawy oswajające z piłką ręczną 
Ćwiczenia koordynacyjno-ruchowe. 

Nauka podań i chwytów piłki minikoszykowej. 
Ćwiczenia skocznościowe. 

Gry i zabawy bieżno-rzutne. 
Nauka podstawowych figur gimnastycznych. 

Gry i zabawy-palant piłkarski 
PK- kozłowanie zakończone rzutem 

PN-mini gry 
PN-doskonalenie strzałów 

Unihokej-prowadzenia piłeczki 
podbicia górne i dolne w piłce siatkowej 

elementy gier zespołowych 
ćwiczenia z piłką lekarską 

zabawy ze wspólzawodnictwem 
"Rodzinna wycieczka do zoo" = ksztaltowanie orientacji, reakcji i szybkości 

Zwierzątka - ksztaltowanie koordynacji 
Berki szybkościowe. 

Ćwiczenia równoważne - przejście po ławeczce na czworakach 
Zabawy z piłką - toczenie lewą i prawą reką, rzut piłką o ścianę, chwyt oburącz 

Ćwiczenia skoków obunóż i jednonóż w miejscu i w ruchu 
Ćwiczenia na drabinkach - wchodzenie i schodzenie z nich 

Zabawy bieżne - wyścigi zastępów 
Nauka kozłowania 

Unihokej 0,55% 2 
Gra w dwa ognie 
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Aerobik 
Gry organizacyjno porządkowe 

Ćwiczenia kształtujące z przyborami i bez-pokonujemy sprawnościowy tor przeszkód. 
Ćwiczenia i zabawy przygotowujące do nauki przewrotu w przód. 
Nauka przewrotu w przód z przysiadu podpartego do przysiadu. 

Ćwiczenia na ławeczkach: przeskoki zawrotne, ćwiczenia równoważne. 
Zdobywamy sprawność gimnastyka- uczymy się pokonywać przeszkody, tor przeszkód. 

Ćwiczenia równoważne 
Tor przeszkód 

Gry i zabawy rzutne 0,82% 3 
Ćwiczenia wzmacniające obręcz barkową na materacu 

Kształtowanie zwinności i gibkości 
Ćwiczenia równoważne na ławeczce 

Gry i zabawy z miękkimi piłkami 
Podania i chwyty piłki w formie gier i zabaw 

Rzuty piłkami do celu i na odległość 
gimnastyka - przewrót w przód 

wieloboje rzutowe piłkami lekarskimi 
wyścigi z elementami biegu i skoku 

podania  i chwyty piłki 
Zabawy bieżne i zwinnościowe 

Zabawy orientacyjno - porządkowe. 
Sprawnościowy tor przeszkód. 

Gry i zabawy oswajające z wodą. 
Nauka gry " Łowcy piłek". 

Nauka pokonywania toru przeszkód 
Ćwiczenia oswajające z piłkami . 

Nauka gry w dwa ognie. 
Gry i zabawy ruchowe. 

Nauka gry w piłkę nożną 
Tenis stołowy 

Tańce 
Zabawy z piłkami do tenisa ziemnego 

Gimnastyka 0,55% 2 
Zabawy na śniegu 

Gry i zabawy biegowe z piłkami 
Gry i zabawy  na śniegu 

Zwinnościowo-sprawnościowy tor przeszkód 
Ćwiczenia gimnastyczne na materacach 

Doskonalenie rzutów i chwytów-gar do 5 podań 
Nauka przewrotu w przód. 0,55% 2 

Nauka podporu wisząc przodem na drążku.. 
Nauka odmyku na drążku. 

Wykonywanie ćwiczeń oswajających z rekietką do tenisa stoowego. 
Nauka podbicia piłeczki rakietką. 

Nauka rzutu pilka palantowa 
Cwiczrnia oswajajace z pilka 

Nauka podan i chwytow pilki recznej 
Zabawy i gry biezne 

Nauka przewrotu w przod 
Rozwijanie sprawności poprzez tory przeszkód . 

Rozwijanie sprawności ogólnej poprzezberki 
Gry i zabawy skocznościowe. 

Mała zabawa biegowa. 
Oswajanie z wodą - gry i zabawy w wodzie. 

piłka nożna 
koszykówka 
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lekkletykaoat 
. 1,37% 5 

Gry i zabawy ruchowe 0,55% 2 
Gry sportowe 

Zabawy w terenie 
Testy rowerowe 

Skok przez 2 elementy skrzyni. 
Przewrót w przód 

Tor przeszkód z elementami równoważni 
Test Zuchory 

Próba siłowa, zwis na drążku 
Unihokej - gry szkolne 

Zwinnościowy tor przeszkód 0,55% 2 
Doskonalenie kozłowania piłki 

Gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami ćwiczeń  korekcyjnych 
Mini piłka koszykowa zabawowe formy podań i chwytów piłki 

Mini piłka siatkowa - zabawowe formy odbic oburącz górą i dołem 
Rzucanka siatkarska 0,55% 2 

Mini piłka nożna zabawowe formy prowadzenia piłki 
Próba sprawnościowa - rzut piłką palantową 
zabawy rzutne- uczymy się rzutów oburącz 

Zabawy bieżne- kształtujemy swoją wytrzymałość 
nauka gry w rzucankę siatkarską-ra rzutna 
unihokej- nauka podstawowych zasad gry 

Zabawy skoczne- wzmacniamy mięśnie kończy dolnych 
Gry i zabawy z przyborami. 0,55% 2 

Ćwiczenia kształtyjące z miękimi piłkami. 
Ćwiczenia oddechowe w wodzie.Pływanie z makaronem - praca nóg do kraula. 

Gimnastyka- przewroty i przetoczenia. 
,,Dwa ognie"- zasady i przepisy gry. 

Gry i zabawy skoczne 
Zabawy nauczajęce pozycji gimnastycznych na materacach 

Gry i zabawy nauczajęce mini piłki możnej 
Zabawy integracyjne  z hustą animacyjną 

Gry i zabawy nauczające mini piłki koszykowej 
Biegi 
Skoki 

Rzuty różnymi przyborami do celu. 
Gimnastyka podstawowa 

Ćwiczenia nacji ruchowej.koordy 
Skoki, przeskoki na materacu. 

Tor przeszkód-kształtowanie zwinności. 
Ćwiczenia mm. ramion na drążku. 

Gra w "dwa ognie"- doskonalenie rzutów. 
Nauka kroku tanecznego "cha-cha". 

Kształtowanie ogólnej sprawności ruchowej w formie zabawowej. 
KKształtowanie zręczności z wykorzystaniem piłek siatkowych. 

Nauka "rzucanki siatkarskiej". 
Kształtowanie siły obreczy barkowej - ćwiczenia na drabinkach i drążku gimastycznym. 

Kształtowanie zwinności w formie toru przeszkód. 
rozgrzewka 

zabawy ruchowe 
ćwiczenia na drabinkach 

ćwiczenia rzutów o chwytów piłki 
zabawy proponowane przez uczniów 

. Nauka rzutu do bramki jednorącz- Piłka Ręczna. 
Nauka rzutu do kosza. 
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Ćwiczenia z nietypowymi przyborami 
Gimnastyka korekcyjna z laskami gimnastycnzymi 

Gry i zabawy ruchowe z szarfami. 
Poznajemy elementy minisiatkówki 

Kształtujemy mięśnie posturalne pokonując tory przeszkód 
Elementy gimnastyki na torach przeszkód 

Nauka rzutu i chwytu piłki w grach i zabawach 
Ćwiczenia biegowe 

gry i zabawy rozwijające równowagę 
ćwiczenia na materacach - kształtujemy zwinność i koordynację ruchową 

podania i przyjęcia piłki - halowa piłka nożna 
uczymy się grać w ringo 

zabawy  i gry z piłkami siatkowymi 
Starty z różnych pozycji na sygnał 

Przenoszenie różnych przedmiotów na odległość 
Zabawy z piłkami nożnymi 

Wyścigi rzędów 0,55% 2 
Rzuty do celu. 

Zabawy z elementem rzutu na bramkę w minipiłce ręcznej. 
Kozłowanie piłki jednorącz lub oburącz w marszu na odcinku 3 metrów - minipiłka ręczna. 
Ćwiczenia na torze przeszkód. Rozwijanie szybkości, zwinności i mocy. Łączenie na torze 

przeszkód różnych form ruchu. 
Zabawy ruchowe związane z liczeniem piłki - edubal. 

Przejście po odwrotnej ławeczce ,,krokiem bociana" z klaśnięciem pod kolanami, przeskoki 
zawrotne przez ławeczkę. 

nauka podań, chwytów, rzutów-oswojenie z piłką 
nauka gry w "Dwa ognie" 

doskonalenie w/w gry 
nauka kozłowania piłki 

Doskonalenie poznanych umiejętności na torze przeszkód 
Nauka skoku wzwyż sposobem nożycowym 

Nauka podstawowych odbić lotki w badmintonie 
Nauka zagrywki w badmintonie 

Gry i zabawy bieżno-rzutne 
Nauka przetoczeń w przód 

zabawy ze skakankami 
nauka zabawy bieżnej berek "Lawina" 

doskonalenie rzutu i chwytu piłki 
ćwiczenia gimnastyczne w parach 

zabawy doskonalące kozłowanie piłki 
zabawy i gry ruchowe z wykorzystaniem przyborów gimnastycznych 

zabawy i gry ruchowe - nauka postawy siatkarskiej 
uczymy się odbić w piłce siatkowej 

zabawy i gry bieżne 
zabawy i gry skoczne 

gry i zabawy z wykorzystaniem piłek eduball 
kształtowanie sprawności fizycznej z wykorzystaniem nietypowych przyborów 

ćwiczenia równoważne na ławeczkach 
PN- nauka prowadzenia piłki 

PN - nauka przyjęcia piłki podeszwowo 
PN - nauka podania wew. częścią stopy 

PN- gry i zabawy oswajające z piłką 
Wyścigi rzędów  z elementami piłki 
Zasady poruszanie się po drogach 

Znaki drogowe 
Podstawowe manewry na drodze-zaj.prakt. 

Zabawy z piłką 



 77 

Oswajanie z piłką koszykową. 
Nauka odbiacia górą piłki siatkowej. 

Kształtowanie skoczności. 
Edubale. 

Nauka rzutów miękką piłeczką palantową 
Kształtowanie skoczności-zabawa "Wąż" 

Nauka gry "Dwa ognie" 
Zabawy i gry z ringo 

Zasady gry w unihokeja 
Kształtowanie cech motorycznych metodą stacyjną 

Prosty układ taneczny, krok dostawny 
Jesienna wyprawa terenowa 

Doskonalenie samodzielnego utrzymywania się na wodzie w leżeniu na piersiach i na 
grzbiecie, 

Zabawy rozwijające zwinność praz szybkość 
Ćwiczenia wzmacniające mięśnie postualne ciała 

Metodyka nauczania przewrotu w przód 
Indeks Sprawności Fizycznej 

Nauka zagrywki sposobem górnym 
Kozłowanie jednorącz w miejscu i w ruchu 

Nauka przewrotu w przód 
Poznajemy wybrane elementy akrobatyki. 

Kształtujemy równowagę i zwinność na równoważni. 
Wykonujemy ćwiczenia na drążku zaczepianym na drabinkach. 

Wykonujemy ćwiczenia gimnastyczne na drabinkach. 
Test sprawności gimnastyka/tancerza. 

Elementy gimnastyki podstawowej 
Nauka kozłowana piłki 

Nauka rzutów i chwytów piłki 
Uczymy się pokonywania przeszkód z wykorzystaniem płotków lekkoatletycznych 

Ćw. przygotowawcze do nauki przewrotu w przód. 
Podania piłek do partnera oburącz sprzed kl. piersiowej. 

Zabawy ruchowe na śniegu - sanki. 
Nauka kozłowania piłki w różnym tempie i kierunku ruchu. 

Nauka przewrotu w przód z przysiadu podpartego. 
Wzmacnianie mm. RR i obręczy barkowej w ćwiczeniach przy drabince gimnastycznej. 
Rozwijanie koordynacji ruchowej w zwinnościowo - sprawnościowym torze przeszkód. 

Zwinnościowo-szybkościowy tor przeszkód. 
Zabawy skoczne z przyborami i bez. 

Uczymy się skakać na skakance. 
Zabawy zwinnościowe z piłkami. 
Zdobywamy sprawność skoczka. 

minikoszykówka 1,37% 5 
Ćwiczenia równoważne na ławeczkach. 

Doskonalenie rzutów do celu:piłeczkami,woreczkami i ringo. 
Zajęcia rytmiczne do muzyki. 

Gry i zabawy bieżne w terenie. 
Bezpieczne przygody. Pokonywanie przeszkód w sali gimnastycznej. 

Kolory na rozgrzewkę. Obręcze - doskonalenie rzutów i chwytów. 
Kozłowanie i rzucanie; chwytanie, celowanie. Nauka gry w minipiłkę ręczną. 

Choinkowy zawrót głowy. Rzuty i chwyty różnymi przyborami. 
Zręczni i grzeczni piłkarze ręczni. Minipiłka ręczna i zasady rywalizacji sportowej. 

Lekcje prowadzone są we współpracy. 1,37% 5 
RMT- aerobik 

Ćw. motoryczne- skocznościowe  z użyciem    hula-hop 
Rzuty do celu- ćw. rzutno- chwytne 

Gry i zabawy orientacyjno-porządkowe 
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Tory przeszkód zwinnościowo- szybkościowe 
Zwinnościowy tor przeszkód. 

Zabawy z pokonywaniem oporu współćwiczącego. 
Nauka rzutu do kosza z miejsca. 

Nauka kozłowania piłki prawą i lewą ręką w miejscu i w marszu. 
Sprawność gimnastyk- ćwiczenia równoważne na ławeczce gimnastycznej. 

Sprawność gimnastyk- nauka przewrotu w przód. 
Sprawność gimnastyk- doskonalenie przewrotu w przód z połączeniami. 

Sprawność gimnastyk-nauka leżenie przewrotne i przerzutne. 
Sprawność gimnastyk- sprawdzian umiejętności. 

Wypełnienia: 364 
 

Załącznik nr 14 
Odpowiedzi do pytania: Prosimy podać 5 wybranych tematów zajęć ruchowych prowadzonych 
samodzielnie przez Panią/-a z ostatniego miesiąca 
 
Odpowiedź % Liczba 

Gry zespołowe 0,44% 3 
kodowanie poprzez bieganie 

układanie puzzli na sali gimnastycznej 
stacje sportowe 

test sprawności -10x5m 
Zabawy z dużymi piłkami 

Mini hokej 0,29% 2 
Gra w dwa ognie 0,44% 3 

Gra w cztery ognie 
Tor przeszkód 0,73% 5 

Mijanie się z piłką 
Reagowanie na sygnały. 

Rzuty na odległość różnymi przyborami. 
Ćwiczenia oswajające ze skakanką. 0,29% 2 

Doskonalenie chwytów i podań. 0,29% 2 
Ćwiczenia i zabawy równoważne. 0,88% 6 

Rozwijanie motoryki w zakresie zwinności i zręczności, zabawy z szarfą 
Ćwiczenia ogólnorozwojowe z nietypowymi przyborami 

Kształtowanie prawidłowej postawy podczas ćwiczeń 
Kształtowanie zwinności, zręczności i skoczności- doskonalenie przewrotu w przód i w tył 

Podania i chwyty piłki w parach. Mini piłka koszykowa 
Gry i zabawy z Eduballami- "4 zadania", "Berek cyferek", 

Zabawy bieżne ze zmianą kierunku biegu na umówiony sygnał. Pokonywanie toru przeszkód 
na wesoło - zmagania drużynowe. 

Ćwiczenia z piłkami: toczenie w marszu, kozłowanie w miejscu, podrzut i chwyt oburącz, rzut  
do nieruchomego celu. 

Zabawy bieżne – różne odmiany berka. Poruszanie się krokiem dostawnym. Ćwiczenia na 
drabinkach – wchodzenie na drabinki i schodzenie z nich; przechodzenie po drabinkach w bok, 
w postawie przodem do drabinki i chwytem na wysokości klatki piersiowej; opad tułowia w tył 

(uginanie i prostowanie ramion). 
Ćwiczenia przy drabinkach wzmacniające mięśnie brzucha i grzbietu. Ćwiczenia kształtujące z 

woreczkami i szarfami. 
Doskonalimy rzuty i chwyty- gra zespołowa "Zbijak" 

Ćwiczenia gimnastycze z przyborami różnymi. 
Uczymy się podstawowych kroków krakowiaka. 
Rozwijamy szybkość i zdolność- tory przeszkód. 

Gra zespołowa "Piłka siatkowa rzucana" 
W rytmie na trzy. Zabawy i ćwiczenia rytmiczno - taneczne 
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Mini hokej - gra zespołowa. 
Dbam o swoją sylwetkę. Ćwiczenia i zabawy wyrabiające nawyk prawidłowej postawy. 

Gry i zabawy przygotowujące do mini piłki ręcznej. 
Gra w mini piłkę ręczną. 
test sprawności fizycznej 

wyścig rzędów z przeszkodami 
zabawa ruchowa Kodowanie 
chwyty piłki i rzuty do kosza 

zabawa piłkami do koszykówki 
Piłkarz 

gimnastyk-na drabinkach 
zwinność, szybkość-tor przeszkód 

zabawy ruchowe, współzawodnictwo 
ćwiczenia równoważne 0,73% 5 

Rzuty jedną ręką małymi przyborami na odległość- kształtowanie koordynacji wzrokowo-
ruchowej oraz siły. 

Reagowanie na sygnały wzrokowe, słuchowe i dotykowe. 
Balansowanie na wąskich przeszkodach- rozwijanie zmysłu równowagi oraz zwinności. 

Biegi ze zmianą tempa i kierunku- kształtowanie szybkości i zwinności. 
Nauka kozłowania piłki w miejscu i w ruchu. 

Zabawy z piłką. Rzuty i chwyty. 
Doskonalenie gry w dwa ognie. 

Zawody w skokach przez przeszkody. 0,29% 2 
Tor przeszkód. 0,44% 3 

Minipiłka ręczna i zasady rywalizacji sportowej. 
Zabawy z piłką 0,29% 2 

Taniec przy muzyce 
Wyścigi rzędów 

Zabawy z piłkami , skakankami 
Rzuty woreczkami do celu 

Ćwiczenia kształtujące z woreczkami. Leżenie przewrotne i przerzutne. 
Rozwijanie koordynacji ruchowej w zabawach z przyborem – 

kółko ringo 
0,29% 2 

Kształtowanie mocy i siły – ćwiczenia z piłką lekarską. 
Kształtowanie zwinności, zręczności i skoczności – zabawy z piłkami. 

Rozwijanie koordynacji ruchowej w zabawach ze skakanką. 
Ćwiczenia kształtujące koordynację ruchową- zabawy z piłkami do skakania. 

Doskonalenie podań i chwytów; rzuty do bramki. 
Zabawy ruchowe - doskonalenie spostrzegawczości i szybkości- zabawy z szarfami. 

Ćwiczenia z różnymi przyborami- rywalizacja drużyn. 
Zabawy ruchowe- ,,Komórki do wynajęcia''- doskonalenie spostrzegawczości i szybkości 

Minikoszykówka. Nauka kozłowania. 
Minikoszykówka. Doskonalenia kozłowania. 

Minikoszykówka. Nauka rzutu do kosza. 
Minikoszykówka. Doskonalenia rzutu do kosza. 
Minikoszykówka. Nauka gry "Zmiana banana." 

zabawy na równowagę 
zabawy bieżne z woreczkami 

ćwiczenia w rzutach piłką miękką 
ćwiczenia ze skakankami 

ćwiczenia na prawidłową postawę ciała 
Skoki i biegi w zabawach 

Ćwiczenia i zabawy z piłką 
Ćwiczenia skoczne, bieżne i w czworakowaniu 0,29% 2 

Ćwiczenia z przyborem nietypowym 
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Kształtujemy zdolności motoryczne w zabawach z piłkami 
Kształtujemy mięśnie posturalne. 

Wyścigi rzędów. 0,29% 2 
Gry i zabawy bieżne. 0,29% 2 

Gry kształtujące szybkość. 
Doskonalenie podań piłki do minikoszykówki 

Doskonalenie poznawanych tańców 
Ćwiczenia równoważne 

Wyścigi rzędów 
Ćwiczenia bieżne 

Zabawy z piłką - rzucanie do celu. 
zabawy i ćwiczenia z woreczkami. 

Ćwiczenia ze skakanką. 0,58% 4 
Obwód stacyjny zwinnościowo-zręcznościowy. 

doskonalenie przewrotu w przód 
rzuty do celu - mini piła ręczna 
doskonalenie podań w parach 

podawanie piłki w parach w ruchu 
rzut do bramki 

Wyścigi rzędów - ćwiczenia z plikami 
Zabawy z plikami eduball 

Ćwiczenia równoważne na ławeczkach 
Nauka kozłowania piłką 

Zabawy skoczni że skakankami 
Tor przeszkód – ćwiczenia o charakterze zwinnościowo-zręcznościowym 

Zabawy orientacyjno-porządkowe z elementami grupowania  po cztery, gry zespołowe w 
czwórkach, nauka pozycji wyjściowych do ćwiczeń – doskonalenie reakcji na sygnał. 

Zabawy z mocowaniem się – kształtowanie zwinności, szybkości  i siły. 
Biegi ze zmianą tempa i kierunku – kształtowanie szybkości i zwinności 

Nauka kozłowania w miejscu i w marszu – kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i 
zręczności. 

Jazda na rowerze 
Zabawy kształtujące prawidłową postawę ciała 

Zabawy wdrażające do systematycznego gimnastykowania się 
Nauka gry w dwa ognie 

Rzuty piłką do celu stałego i ruchomego 
Pokonywanie przeszkód 

ćwiczenia z piłką lekarską 0,29% 2 
ćwiczenia gimnastyczne 0,29% 2 

zabawy ruchowe ze współzawodnictwem 
ćwiczenia z drążkiem 

elementy gier zespołowych np. piłka koszykowa 
elementy gier zespołowych 

zabawy ze współzawodnictwem 
gimnastyka ogólnorozwojowa 

doskonalenie umiejętności rzutów, chwytów i kozłowania 
Ćwiczenia oswajające z nietypowymi przyborami. 

Doskonalenie chwytów i podań piłki 
Nauka pływania. 

Biegi na krótkim dystansie. 
Zabawy  z woreczkami. 

Kozłowanie piłki. 
Zabawy z piłką. 0,29% 2 

Zabawy bieżne. 
Gry zabawy ruchowe 
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Wyścigi rzędów 0,44% 3 
Bieg przez płotki 

Mini gry zespołowe 
Zabawy grupowe 

Zabawy ruchowe doskonalące reagowanie na sygnały 
Integracyjne zabawy ruchowe 
Zabawy ruchowe na powietrzu 

Zabawy ruchowe kształtujące zwinność i szybkość 
Ćwiczenia i zabawy rozwijające zwinność z wykorzystaniem 

toru przeszkód 
0,29% 2 

Rozwijanie skoczności i zręczności z wykorzystaniem zabaw i ćwiczeń 
Rozwijanie ogólnej sprawności w ćwiczeniach i zabawach ze współćwiczącym 

Ćwiczenia kształtujące ze skakanką z akcentem na skoczność 0,29% 2 
ćwiczenia gimnastyczne korygujące postawę. 

Ćwiczenia i gry z reakcją na sygnały dźwiękowe 
Ćwiczenia z piłką - podrzucanie, chwytanie, toczenie , rzucanie do celu. 

Zabawy i gry z piłką. 
Przerzucanie piłki nad siatką. Ćwiczenia przygotowujące do gry w przerzutkę. 

wyścigi rzędów 
piraci i marynarze 

zabawy bieżne 0,44% 3 
rzuty i chwyty 0,29% 2 

gry i zabawy na świeżym powietrzu 
Hop, hop do góry! Ćwiczenia i gry ruchowe poprawiające 

skoczność. 
0,29% 2 

W rytmie na trzy. Zabawy i ćwiczenia rytmiczno-taneczne.. 
Dbam o swoją sylwetkę. Ćwiczenia i zabawy wyrabiające nawyki prawidłowej postawy. 

Głowa do góry! Ćwiczenia kształtujące prawidłową postawę. 
Zabawa z piłką Rzuty piłką do celu stałego i ruchomego. 

Zabawy i ćwiczenia z woreczkami 
Zabawy i ćwiczenia równoważne 
Zabawy z piłką, rzucanie do celu. 

Ruty na odległość różnymi przyborami 
Reagowanie na sygnały 0,29% 2 

zabawy i ćwiczenia z elementami rzutu, celowania i toczenia 
zabawy z elementami skoku i podskoku- angażują do pracy całe grupy mięśniowe, 

ćwiczenia z elementami równowagi 
zabawy na czworakach- czworakowanie 

zabawy orientacyjno- porządkowe- 
Gry i zabawy z przyborami, równoważne i bieżne. 

Zabawy bieżne kształtujące siłę. 0,44% 3 
Gry i zabawy skoczne. 0,29% 2 

Zabawy bieżne z przyborami. 0,44% 3 
Gry i zabawy z piłką 

Spacer, ćwiczenia w terenie 
Lekcja z mistrzem w ramach projektu 

Spacer, zabawy z piłką 
Zabawy drużynowe, w parach, tor przeszkód 

Rzut piłeczką do celu. 
Rzuty i podania. 
Rzuty do kosza. 

Zabawa "Dwa ognie". 
Próby kozłowania. 

Nauka układu tańca. 
Ćwiczenia na drążku. 
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Próba równowagi i zwinności na belce odwróconej ławeczki 
doskonalenie umiejętności wykonania przewrotu w przód. 

Chwyty i podania piłki – chwyt piłki oburącz podanej przez partnera z odległości 3 m, podanie 
piłki oburącz sprzed klatki piersiowej . 

Biegi 
Tańce 

zwis na drążku 
rzuty do celu 
gimnastyka 

kształcenie zręczności 
rzuty piłką jednorącz 
zabawy ze skakanką 

doskonalenie szybkości 
zabawy i gry zespołowe 

biegi z pokonywaniem przeszkód 
obwód stacyjny zwinnościowo - zręcznościowy 

rzuty i chwyty piłki 0,29% 2 
ćwiczenia ze skakanką 
zabawy równoważne 

Zabawy bieżne ze zmianą tempa i kierunku ruchu. 
Zwisy,  ćwiczenia w formie zabawowej wzmacniające mięśnie obręczy kończyn górnych. 

Zabawy skocznościowe. Pokonywanie naturalnych przeszkód. 
Biegi wahadłowe, sztafety wahadłowe. 

Zabawy i gry rzutne małymi przyborami. 
Zabawy zwinnościowe i rzutne na powietrzu 

Balansowanie na wąskich przeszkodach 
Reagowanie na sygnały wzrokowe, słuchowe i dotykowe 

Rzuty jedną ręką małymi przyborami na odległość. 
Biegi ze zmianą tempa i  kierunku . 

Jesteśmy drużyną - "Gra w 5 podań" - piłka ręczna. 
Ćwiczymy naszą zwinność na drabinkach. 

Doskonalimy umiejętność podawania piłki - ćwiczymy celność i chwytanie piłki (piłka ręczna). 
Pokonujemy tor przeszkód. 

Lekkoatletyka - skoki  przez płotki. 
Zabawy bieżne (pojęcia gonić, dogonić, przegonić). Zabawy równoważne na czworakach. 

Zwinnościowe pokonywanie toru przeszkód. 
Nauka rzutów i chwytów piłki. 

Nauka kroków klapoka ( taniec). 
Zabawy skoczne, skoki przez przeszkody, skoki przez linę i skakankę. 

Rzuty i chwyty różne przybory 
Nauka gry w mini piłkę ręczną 

Kozłowanie, rzucanie, chwytanie, celowanie 
Ćwiczenia ogólnorozwojowe z elementami gimnastyki korekcyjnej 

Gry i zabawy   Rzut piłką lekarską tyłem do kierunku rzutu – 1 kg    Gry i zabawy  Doskonalenie 
gry w „Dwa ognie”     Gry i zabawy .  Próba zwisu na drążku 

Gry i zabawy   Rzut piłką lekarską . 
Gry i zabawy  Doskonalenie gry w „Dwa ognie” 
Zabawy bieżne 0,29% 2 

Mini piłka ręczna   Zabawa rzutna -„Piłka w półkolu” 
Rzuty na odległość różnymi przyborami 0,44% 3 

Biegi ze zmianą tempa i kierunku. 
Nauka kozłowania, doskonalenie podań. 

Bieg z pokonywaniem przeszkód. 
Mini siatkówka 

Bieg wahadłowy na czas 
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Zwis na drążku 
Biegi na 600 metrów na czas 

Skoki na skakance 
Doskonalenie zdolności koordynacyjnych 

Doskonalenie zwinności 
Biegi ze zmianą tempa i kierunku 0,58% 4 

Ćwiczenia ze skakanką 0,29% 2 
Zabawy z ringo 0,29% 2 

Gry i zabawy zwinnościowe 
Wyrabianie współdziałania w grach zespołowych. 

Gry i ćwiczenia bieżne. 
Gry i zabawy kształtujące szybkość i koordynację ruchów. 

Łączenie różnych form ruchu na torze przeszkód. 
. 1,46% 10 

Piłka odbijana niepoobijana. Ćwiczenia w rzutach i chwytaniu piłki (balonów, woreczków itp.) 
Piłka w powietrzu. Wdrażanie do gier zespołowych 

Tańcz, nie żałuj podłogi… Zabawy rytmiczno-taneczne 
Sprytni jak wiewiórki. Rzuty małymi przedmiotami do celu, naprzemienne wyrzucanie 

piłeczek. 
Gry i zabawy bieżne 

Pokonywanie toru przeszkód 
Gry i zabawy z piłkami na boisku szkolnym 

Ćwiczenia ogólnorozwojowe 0,44% 3 
Nauka skoków na skakance 0,29% 2 
Ćwiczenia o charakterze zwinnościowo- zręcznościowym 

Nauka kozłowania w biegu i w marszu 
Skoki z miejsca 

Nauka biegu z pokonywaniem niskich przeszkód. 
Ćwiczenia utrwalające pozycje wyjściowe w siadzie, klęku i leżeniu z wykorzystaniem 

typowych i nietypowych przyborów. 
Minizawody sportowe - przestrzegamy reguł i zasad sportowych. 

Ćwiczenia doskonalące skoczność. 
Gry i ćwiczenia budujące silę. 

Berek 
Gry i zabawy drużynowe "Piłka parzy" 

Zabawy naśladowcze: „ Lustro”,  „Róbcie to, co ja”. 
Zabawy rzutne. 

Zabawy i gry drużynowe: „ Dwa ognie” 
Ćwiczenia z piłką - rzut i chwyt oburącz 

Zabawy z piłką - berek, rzuty do celu 
Zabawy przy muzyce - taniec mysz z ,,Dziadka do orzechów" 

Zabawy w parku – slalom 
Gry zespołowe ,,Zbijak" 

Kozłowanie piłki lewą i prawą ręką w marszu i w biegu. 
Przewroty w przód z miejsca i z rozbiegu. 

Skoki na skakance . 
Sztafeta wahadłowa. 

Podciąganie na drążku. 
Zabawy i ćwiczenia rytmiczno - taneczne. 

Zabawy w parach. 
Rzuty piłka do celu stałego i ruchomego. 

Zabawy przy muzyce. Nauka tańca "Gummy Bear". 
ćwiczenia przy drabinkach 

zabawy ze współzawodnictwem 
prowadzenie piłki w unihokeju 
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kozłowanie piłki 
podania i chwyty w piłce ręcznej 

Głowa do góry. Ćwiczenia kształtującą prawidłową postawę. 
Bezpieczne przygody. Pokonywanie przeszkód w sali gimnastycznej. 

Gram zgodnie z zasadami. Nauka gry w dwa ognie. 
Skaczemy jak zwierzątka. Nauka bezpiecznego skakania. 

Choinkowy zawrót głowy. Rzuty i chwyty - różne przybory. 
Ćwiczenia równoważne 0,29% 2 

Nauka gry w dwa ognie. 
Rzuty piłką do celu stałego i ruchomego. 

Pokonywanie przeszkód w sali gimnastycznej. 
Doskonalenie rzutów i chwytów - różne przybory. 

Pokonywanie naturalnych przeszkód w terenie. 
wykorzystanie kroku tanecznego w zabawie. 

Gry i zabawy z piłką. 
Ćwiczenia równoważne. 0,29% 2 

gry i zabawy orientacyjno-porządkowe 
bieg z przyspieszeniem na sygnał 

gra w minipiłkę nożną 
wieloskoki na równym podłożu 

zabawy z nietypowymi przyborami, np. gazetą, plastikową butelką 
przewrót w przód z przysiadu podpartego 

Zabawy i ćwiczenia zwinnościowe kształtujące rytmizację ruchów 
Rzuty do różnych celów piłkami o różnym ciężarze 

Zabawy bieżne i skoczne 
Zabawy ruchowe bieżne z elementem współzawodnictwa. 

Zabawy równoważne z użyciem ławeczek. 
Zabawy ruchowe ze śpiewem. 

Różne odmiany berka. 
Zabawy ruchowe kształtujące prawidłową sylwetkę. 

Doskonalenie gry w dwa ognie. Doskonalenie rzutów i chwytów. Elementy gry w minipiłkę 
ręczną – rzuty do bramki. Elementy gry w minipiłkę ręczną – łapanie piłki, obrona bramki. 

Nauka gry w dwa ognie, zasady gry. Doskonalenie wybranych fragmentów gry w dwa ognie. 
Mecz drużyn w dwa ognie. 

Ćwiczenia w indywidualnym odbijaniu balonów prawą i lewą ręką. Odbijanie balonów w 
małych grupach. Odbijanie balonów różnymi częściami ciała. Zabawa „Zaczarowany balonik”. 

Kozłowanie piłki prawą i lewą ręką. Wyścigi rzędów z wykorzystaniem piłek. 
Elementy gry w minipiłkę ręczną (chwytanie piłki w miejscu, w marszu, w biegu). Zabawy 

budujące zaufanie w grupie (spacer z zamkniętymi oczami, marionetka). Warunki bezpiecznej 
zabawy. Podania piłki w parach (w miejscu, w marszu, w biegu). Elementy meczu minipiłki 

ręcznej. Zasady sportowej rywalizacji 
Rzuty papierowymi kulami – bitwa śniegowa. Rzuty piłką do celu ruchomego z małej i dużej 

odległości – zabawa „Śnieżki na niby”. Gra w dwa ognie. Rzuty do partnera w marszu i w biegu. 
Berki 

Skakanka 
taniec przy muzyce 

piłka nożna 
Kształtowanie zwinności, szybkości i siły z wykorzystaniem przyborów 

Skoki zawrotne wzdłuż ławeczki, czworakowanie po ławeczce 
Gry i zabawy ruchowe 0,29% 2 

Ćwiczenia usprawniające motorykę dużą 
Zabawa polowanie na zająca 

Zabawa piłka goni piłkę 
Magnesy 

Tunel 
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Gra do trzech podań 
Ćwiczenia, gry i zabawy z piłką- doskonalenie rzutów do kosza. 

Zabawy i wyścigi rzędów z piłką do kosza. 
Gry i zabawy skoczne ze skakanką- kształtowanie skoczności. 

Kozłowanie i rzuty piłki jednorącz i oburącz do celu. Zabawa zespołowa "Rzuć do celu". 
Skoki na skakance w miejscu i w biegu. 

Rzuty do celu 0,29% 2 
Zabawy ruchowe z piłka 

Nauka przewrotu w przód. 
Zabawy ze skakankami. 

Gry i zabawy bieżne, skoczne i rzutne 
Ćwiczenia oswajające z piłką w miejscu i w ruchu, kozłowanie piłki z utrudnieniem 

Trafianie piłką do bramki różnymi sposobami (ręką, nogą głową). 
Pokonywanie torów przeszkód. 

Podania i chwyty piłki oburącz w miejscu i w ruchu. 
Zabawy bieżne z elementami skoku, slalomu pełzania. 

Kozłowanie piłki, podania, rzuty do kosza 
Ćwiczenia umiejętności rzucania i chwytania ringo 

Ćwiczenia równoważne z przyborami 
Sprawnościowy tor przeszkód 

Nauka kozłowania piłki jednorącz i oburącz w miejscu i w ruchu. 
Podania piłki zza głowy oburącz i jednorącz do partnera. 

Podania i chwyty piłki w miejscu i w ruchu. 
Podania i chwyty piłki w parach w miejscu, w marszu i w biegu. 

Rzuty piłką jednorącz i oburącz do dowolnego celu, bramki z miejsca. 
Zabawy bieżne kształtujące siłę (podciąganie się na ławeczkach) 

Baśniowy tor przeszkód – zabawy bieżne z przyborami, ze zmianą kierunku, biegi na 
czworakach (nawiązujące do przygód bohaterów z popularnych baśni) 

Zabawy muzyczno- ruchowe , nauka tańca Owczareczek. 
Wyścigi, zabawy bieżne z przyborami – rozkładanie i zbieranie krążków, nakładanie krążków 

na drążek, slalom między przyborami. 
..Zabawy na świeżym powietrzu (plac zabaw na terenie szkoły lub w sąsiedztwie) 

Zabawy związane z elementami mocowania i równowagi. 
Ćwiczenia gimnastyczne kształtujące prawidłową postawę ciała. 

Bieg wahadłowy na czas. 
Gry i zabawy ruchowe. Wyścigi rzędów. 

Rzuty i chwyty piłką. Dwa ognie. Zwisy na drążku. 
Literkowe wyścigi-ćwiczenia z poznanymi literami. 

Pokonujemy sztuczne przeszkody. 
Zabawy doskonalące równowagę i zwinność. 
Zabawy bieżne ze świątecznymi rekwizytami 

Rzucam i chwytam - zabawy z piłka. 
Gry i zabawy 0,29% 2 
Gimnastyka 0,29% 2 

Zabawy z tańcem 
Unihokej 

nauka tańca -krok dostawny 
gry i zabawy bieżne 

ćwiczenia kształtujące nawyk prawidłowej postawy 
Gry i zabawy rekreacyjne w terenie 

Ćwiczenia równoważne z przyborami i z użyciem ławeczki. 
Ćwiczenia elementów technicznych w grach i zabawach ruchowych 

Ćwiczenia na drabinkach 
Rzuty piłką jednorącz i oburącz do dowolnego celu, bramki, z miejsca, marszu i biegu. 

Podrzuty i chwyty piłki indywidualne w miejscu, marszu i biegu. 
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Zabawa Twierdza 
mini hokej 

Zabawa Mur 
Zabawa Dwa ognie 

doskonalenie samodzielnego utrzymywania się na wodzie w 
leżeniu na piersiach i na grzbiecie, 

0,29% 2 

Metodyka nauczania przewrotu w przód 
Ćwiczenia wzmacniające siłę mięśni posturalnych ciała 

Zabawy rozwijające szybkość 
Zwinnościowe tory przeszkód 
Zabawy rozwijające szybkość 

Ćwiczenia wzmacniające mięsnie posturalne ciała 
Gry i zabawy orientacyjno-przestrzenne 

Rozwijanie zdolności motorycznych wyścigi w rzędach 
Zabawy ruchowe z kozłowaniem piłki. 

Zabawowy tor przeszkód. 
Ćwiczenia korekcyjne. 

Zabawy rzutne - podanie i chwyt piłki. 
Nauka postaw wyjściowych do ćwiczeń-z=ćwiczenia równoważne 

Ćwiczenia zwinności i orientacji w przestrzeni z elementami przetaczania i kołysania. 
Miniolimpiada -kształtowanie szybkości i siły ,wprowadzenie do sportowej rywalizacji. 

Gonitwy ,ucieczki, skradanie się -gry i zabawy bieżne. 
Ćwiczenia oswajające z piłką-toczenie, podrzucanie, chwytanie, rzucanie do celu. 

Gry i zabawy na śniegu-rozwijanie zręczności i zwinności. 
Łączenie skoku i biegu w zabawach i na torze przeszkód 

Nauka podań i chwytów w piłce ręcznej 
Ćwiczenia rozwijające zwinność, zręczność i skoczność - zabawy z woreczkami 

gimnastycznymi 
Gry i zabawy rzutne 

wszystkie dotyczą mini piłki nożnej 
Ćwiczenia oswajające ze skakanką 

przewrót w przód 
przewrót w tył 
gra w zbijaka 

ćwiczenia z ławeczką gimnastyczną 
ćwiczenia z piłkami 

Rozwijanie ogólnej sprawności w ćwiczeniach i zabawach ze współćwiczącym. 
Zabawy ruchowe na boisku szkolnym. 

Rozwijanie koordynacji ruchowej w zabawach z przyborem -kółko ringo. 
Zabawy na czworakach. Łączenie czworakowania z przewrotem w przód. 
Rozwijanie motoryki w zakresie zwinności i zręczności - zabawy z szarfą. 

Siłacze: Przepychanie i przyciąganie partnera. 
Lekkoatleci i gimnastycy: Przyjmowanie pozycji niskich, poruszanie się w różnych pozycjach. 

Sprinterzy i skoczkowie: Ćwiczenia skoczne i bieżne. 
Jesteśmy drużyną: Piłka ręczna. 
Sprinterzy: Sztafeta 4 razy 10 m. 

lekkoatletyka, zabawy ruchowe z wykorzystaniem szarf i skakanek 
Zabawy orientacyjno-porządkowe z wykorzystaniem szarf i woreczków. 

Ćwiczenia i zabawy równoważne.  Zabawy – biegi do wyznaczonego miejsca, omijanie 
przeszkód. 

Zabawy oswajające z piłką. Zabawy i gry rzutne, chwytne z celowaniem. 
nie mam tyle lekcji w miesiącu, gdyż 2 godziny to basen 

ćwiczenia z piłką 
mini piłka ręczna 

biegi na czas 
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pokonywanie mini toru przeszkód 
ćwiczenia z piłkami- eduballe 

skoki przez przeszkody 
zabawy ruchowe z reakcją na sygnał 

zabawy z wykorzystaniem piłki koszowej 
ćwiczenia gimnastyczne równoważne 

zabawy rozwijające zwinność i skoczność 
ćwiczenia gimnastyczne z wykorzystaniem woreczków 

Doskonalenie techniki gry w "Dwa ognie" 
Rzuty do celu różnymi przyborami 

Pokonywanie przeszkód w sali gimnastycznej 
Prowadzenie piłki nogą prawą i lewą. 

Mistrz dryblingu. 
Wyskoki, przeskoki, wyskoki na sygnał 

Ćwiczenia równoważne na przyrządach i na podłodze 
Tor przeszkód zwinnościowo- szybkościowy 
Podania i chwyty piłki w miejscu i w ruchu 

Ćwiczenia i zabawy z kozłowaniem prawą i lewą ręką 
Gry i zabawy lekkoatletyczne 

Pokonywanie przeszkód - tor z przeszkodami 
Ćwiczenia na zwinność i gibkość 

Doskonalenie rzutów i chwytów piłki 
Ćwiczenia i zabawy utrwalające kierunki: w prawo, w lewo. 

Pokonywanie naturalnych przeszkód. 
Zabawy orientacyjno-porządkowe. 

Zabawy z nietypowym przyborem - gazetą. 
Zabawy bieżne i rzutne. 0,29% 2 

Siłacze - przepychanie i przeciąganie partnera. 
Ćwiczenia z piłką lekarską. 

Starty z różnych pozycji - zabawa "Berek siadany". 
Gra w pięć podań, piłka ręczna. 

Sprinterzy - tor przeszkód. 
- 0,73% 5 

nauka tańca integracyjnego 
Gry i zabawy ruchowe z piłkami. 

Doskonalenie umiejętności kozłowania. 
Ćwiczenia rozciągające i kształtujące prawidłową postawę ciała. 

Ćwiczenia wprowadzające do przewrotu w przód. 
Lekkoatleci i gimnastycy: ćwiczenia równoważne 

Mini piłka ręczna 
Sprinterzy: sztafeta 4 razy 10 m. 

Ćwiczenia skoczne i bieżne. 
Gra w piłkę chińską. 

Zabawy ruchowe z reagowaniem na sygnały słowne i ruchowe 
Tor przeszkód z elementami wspinania czołgania i rzutu 

Gra terenowa związana z poszukiwaniem skarbu 
Gra zespołowa dwa ognie 

zabawy wprowadzające do unihokeja 
Nauka przewrotu w przód 0,29% 2 

Obwód stacyjny o charakterze zwinnościowo-zręcznościowym 
Mikołajkowy tor przeszkód 

Gry i zabawy rzutne. 
ćwiczenia korekcyjne 

doskonalenie umiejętności związanych ze skokami 
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doskonalenie rzutu i chwytu piłką 
ćwiczenia na drabinkach 

ćwiczenia i zabawy z piłkami 
ćwiczenia gimnastyczne korygujące postawę 

ćwiczenia z piłką – koszykówka 
gry i zabawy rzutne 

ćwiczenia gimnastyczne i pokonywanie toru przeszkód 
ćwiczenia gimnastyczne na materacach 

ćwiczenia z piłką - podania oburącz i chwyty 
ćwiczenia z piłką - rzucanka siatkarska 

Zabawy ruchowe 
Zabawy z piłkami 

Baśniowy tor przeszkód – zabawy bieżne z przyborami 
Chód równoważny po ławeczce gimnastycznej 

Gry i zabawy ruchowe- kulki, plac zabaw 
Zjazd z górki na" jabłku"-zwinność 

Elementy gry zespołowej- hokej na sucho 
Bieg na 60 m – szybkość 

ćwiczenia ogólnorozwojowe 
krótkie biegi na określonym dystansie 

wyścigi rzędów 
podania piłki 

unihokej 
gry zespołowe 

Zabawy integracyjne– poznajemy koleżanki i kolegów z klasy 
Zabawy z mocowaniem się – kształtowanie zwinności, szybkości i siły 

Toczenie w różnych pozycjach – przygotowanie do przewrotu w przód, kształtowanie 
zwinności i orientacji przestrzennej 

Tor przeszkód – ćwiczenia o charakterze zwinnościowo-zręcznościowym 
Gry i zabawy zwinnościowe – kształtowanie zwinności, zręczności i wyczucia rytmu 

Gry i zabawy orientacyjno-porządkowe. 
Zabawy naśladowcze z czworakowaniem. 

kozłowanie i rzucanie 
pokonywanie przeszkód 

doskonalenie sprawności motorycznej 
Kozłowanie piłką jednorącz. 

Chwyt piłki oburącz. 
Rzuty piłką oburącz 
Zabawy z piłkami. 

Ćwiczenia równoważne po ławeczce. 
ćwiczenia skoczne 

rzut chwyt piłki 
zabawy z piłką 

Zabawy bieżne z rekwizytami świątecznymi. 
Zabawy z piłką - nauka kozłowania. 

Przechodzenie pod przeszkodą i nad nią. 
Ćwiczenia gimnastyczne z elementami czworakowania i wspinania się. 

Gry i  zabawy z wykorzystaniem piłek Eduball. 
Tor przeszkód - kształtowanie zwinności i szybkości. 
Zabawy z reakcją na sygnały wzrokowe i słuchowe. 

Gry i  zabawy z piłką. 
Biegi rzędów 

Mikołajkowe zawody 
gramy kolorami 

Świąteczne rozgrywki 
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Ruch rozwijający 
ruch przy muzyce (KLANZA) 

zabawy taneczne 
zabawy z piłkami Eduball 

celność rzutów 
tory przeszkód z wykorzystaniem elementów gimnastyki 

Zabawy z elementem biegu. 
Mini hokej. 

Mini koszykówka. 
Gry i zabawy porządkowe. 

Nauka pozycji wyjściowych do ćwiczeń 
Poznajemy grę w piłkę nożną. 

Organizujemy mecz w piłkę nożną. 
zapasy na zimę- zabawa czynnościowa z przyborami 

Reagowanie na sygnały wzrokowe, słuchowe i dotykowe - kształcenie koordynacji zmysłów, 
wzroku i słuchu. 

Rzuty jedną ręka małymi przedmiotami na odległość - kształtowanie koordynacji wzrokowo - 
ruchowej oraz siły. 

Wyrabianie orientacji - prawa, lewa strona. 
nauka tańca francuskiego. 

Zabawy i gry kopne 
Zabawy kopnem z wykorzystaniem mini piłki nożnej 

klasowy turniej gry w "Dwa ognie" 
Zabawa rzutna "Piłka w półkolu" 
Doskonalenie gry w "Dwa ognie" 

Biegi z pokonywaniem sztucznych przeszkód-wyścigi 
Ćw. ogólnorozwojowe i gry zespołowe- rzucanka siatkarska 

Rzuty do celu, kozłowanie, odbijanie i prowadzenie piłki 
Ćw. ogólnorozwojowe i wzmacniające przy drabinkach 

Gry zespołowe- "Pięć podań" 
Zabawy orientacyjno-porządkowe 

Współzawodnictwo w grupach - zwinnościowy tor przeszkód 
Ćwiczenia kształtujące na matach 

Zabawy z różnymi przyborami 
Poznajemy zabawy i ćwiczenia wzmacniające mięśnie rąk i pasa barkowego 

Uczymy się poruszania po boisku 
Uczymy się kozłowania piłki jednorącz w miejscu 

Uczymy się marszobiegu terenowego 
Uczymy się rzucania piłką palantowa z miejsca 

- gra w hokeja na sali gimnastycznej 
- ćwiczenia równoważne na ławeczkach 

- skoki obunóż przez przeszkody 
- doganianie się i mijanie zgodnie z zasadami ruchu drogowego 

- bieg sztafetowy 
Zabawy orientacyjno - porządkowe 

Zajęcia taneczne 
Zajęcia z elementami gimnastyki artystycznej 

Obwód stacyjny zwinnościowo – zręcznościowy. 
Rzuty na odległość różnymi przyborami. 

Wypełnienia: 685 
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