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Integracja w edukacji wczesnoszkolnej traktuje dziecko jako podmiot i w centrum 
uwagi nauczyciela. Dziecko poznaje świat, przeżywa zmiany i zależności między 
faktami tworząc scaloną rzeczywistość.

Integracja dokonuje się w psychice dziecka, w relacjach z zespołem klasowym, 
w treściach i formach pracy oraz współpracy dydaktyczno - wychowawczej 
z rodzicami i wspomagającymi placówkami oświatowymi. Współczesna szkoła 
integruje zamierzenia wspomagające rozwój dziecka, uwzględnia jego potrzeby 
i zainteresowania, wyzwala aktywność, rozwija sprawność fizyczną i inte
lektualną.

Celem kształcenia i wychowania jest wspomaganie wszechstronnego i harmo
nijnego rozwoju dziecka. Edukacyjne treści zgrupowane są  wokół kompetencji, 
które są  przewidziane do realizacji w klasach I -  III.

„Kompetencja (łac. competentia -  odpowiedzialność, zgodność), to zakres 
wiedzy, umiejętności, i odpowiedzialności uprawniającej jednostkę do wykonania 
określonej czynności” 1.

Dobry nauczyciel jes t organizatorem i kierownikiem procesu dydaktycznego 
oraz zajęć pozalekcyjnych. Nabywanie kompetencji wiąże się z wykorzystaniem 
własnych zdolności, z pozytyw ną motywacją, systematyczną pracą nad sobą, 
trudem i wysiłkiem.

Irena Oksińska stwierdza, że „kompetencje są  strukturą, którą tw orzą wartości, 
wiedza i specyficzne umiejętności2.

W zakresie wychowania fizycznego także zawarte zostały cele, umiejętności 
i kompetencje uczniów. Według Osińskiego „wychowanie fizyczne stanowi zamie
rzoną i świadomą działalność ukierunkowaną na wytwarzanie właściwego zespołu 
postaw i nastawień. Przekazywanie podstawowych wiadomości, hartowanie na 
bodźce środowiska oraz zdobywanie motorycznej sprawności, poprawę wydolności 
i postawy ciała to kategorie, które wyznaczają zachowanie człowieka w stosunku do 
jego fizycznej postaci”3.

1J. H anisz., P rogram  w czesnoszkolnej zintegrow anej edukacji XXI wieku. W arszawa 1999. s. 5.
2 l. O ksińska, O  kluczow ych kom petencjach  i um iejętnościach nauczyciela, W: N auczanie początkowe.

Z. 5 K iclcc 1997/1998
3 M. B ronikow ski, M etodyka w ychow ania  fizycznego w  reform ow anej szkole. Poznań 2002, s. 12,
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Przygotowanie do świadomego uczestnictwa w kulturze fizycznej jest zada
niem szkoły, a w klasach początkowych powinno pełnić funkcje rozwojowe
0 charakterze kształcenia propedeutycznego. Podstawowym założeniem programu 
w klasach I — III jest dążenie do zaspakajania ogromnej potrzeby ruchu, stymulacja 
rozwoju fizycznego i psychoruchowego, kształtowanie sprawności motorycznej
1 umiejętności ruchowych poprzez gry i zabawy, rozbudzenie zainteresowania 
sportem, opanowanie nawyku kontrolowania postawy ciała oraz przestrzegania 
zasad bezpieczeństwa i higieny. Zawarte w programie (“Edukacja Smyka” 
-M E N  1999) kompetencje i umiejętności uczniów w klasach I uw zględniają 
poszczególne działy programowe w  zakresie:
1) Psychomotoryki -  rozróżniania biegów, zachowania równowagi, celności 

rzutów i samokontroli w trakcie ich wykonywania.
2) Cech motorycznych -  reagowania na sygnały, rozumienia poleceń, poko

nywania przeszkód, rozumieniu pojęcia startu i biegu na 30 m, wyczuwaniu 
siły i ciężaru.

3) Gier i zabaw ruchowych -  przestrzeganie zasad i przepisów, właściwy dobór 
rodzaju piłki do gier, rozróżniania rzutu, chwytu i uderzenia.

6) Ćwiczeń korygujących wady postawy -  przyjmowania prawidłowej postawy 
podczas ćwiczeń, profilaktyczne ćwiczenia stóp (chwytanie palcami, ryso
wanie).

7) Rytmiki z elementami tańców regionalnych -  manewrowanie w rytm muzyki, 
reagowanie na dźwięk i rytm, odtwarzanie rytmu ruchem.

8) Ćwiczeń terenowych i rekreacyjnych, - reagowanie na sygnalizację świetlną, 
opanowanie jazdy na sankach, utrzymanie się na lodzie, organizowaniu 
aktywnego wypoczynku z zachowaniem bezpieczeństwa.

W klasie II dziecko powinno w zakresie:
1) Psychomotoryki -  opanować podstawowe formy w ruchu, doskonalić 

samokontrolę, tak, przeskakiwać przez niskie przeszkody.
2) Gimnastyki -  poprawnie przyjmować pozycje, wykonywać przewroty w 

przód z marszu, podciągać się oburącz, wskakiwać na skrzynię, utrzymać 
równowagę na ławeczce.

3) Lekkiej atletyki -  biegi na krótkich dystansach, skoki w dal i wzwyż, oceniać 
w łasną sprawność.

4) Gier i zabaw ruchowych -  przestrzeganie przepisów i bezpieczeństwa, rzuty 
do kosza i do bramki z miejsca i biegu, kozłowanie lew ą i praw ą ręką.

5) Czynności ruchowych z m uzyką i tańcem -  reagowanie na dźwięki i zmianę 
rytmu, ilustracja ruchem rytmu lub piosenki, opanowanie kroku wybranego 
tańca.

6) Ćwiczeń terenowych -  pokonywanie przeszkód w terenie, bezpieczne zacho
wanie na ulicy, reakcja na sygnały wzrokowe i słuchowe.
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7) Ćwiczeń kształtujących postawę -  kontrola postawy ciała, regulacja oddechu 
podczas ćwiczeń, ćwiczenia korekcyjne stóp.

Umiejętności i kompetencje uczniów klasy III obejmują:
1) Psychom otorykę -  reagowanie na działanie współpartnerów i przedmiotów 

w m chu, opanowanie różnych kombinacji ruchowych, rzucanie na odległość 
docelow ą i pchanie piłki lekarskiej, opanowanie orientacji przestrzennej 
i koordynacji ruchowej.

2) G imnastykę -  sprawność wykonywania ustawień, poprawne wykonanie 
przewrotu w przód i w tył, zwisy.

3) Lekkoatletykę -  poznanie zasad pomiaru czasu, skok w dal i wzwyż z pra
widłow ym  odbiciem  i lądowaniem, przestrzeganie zasad koordynacji ru
chowej w czasie rzutu.

4) Gry i zabawy ruchowe -  przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i „fair play” , 
oraz w łaściwej postawy, opanowanie chwytów, rzutów, podań.

5) A tletykę te reno w ą-rek reac jc -p o zn an ie  terenu, sprawdzenie swojej kondycji 
i sprawności, w ybieranie bezpiecznych miejsc do zabaw na śniegu i lodzie, 
sygnalizow anie zm ian kierunku jazdy  na rowerze, rolkach, bezpieczeństwo.

6) Rytm ikę i tańce — reagow anie na zmiany rytmu, reakcja na dźwięki, 
opanow anie kroków  w ybranego tańca regionalnego i współczesnego.

7) Ćw iczeń korekcyjnych -  opanow anie nawyku w  przyjm ow aniu prawidłowej 
postawy.

Do kom petencji uczniow skich m ożna zaliczyć: uczenie się, myślenie,
poszukiw anie, doskonalenie się, komunikowanie, w spółpraca, działanie. W ra
m ach tychże uczeń pow inien:

zdobyć- w iadom ości o budow ie i funkcjonowaniu swego organizmu, 
rozum ieć- potrzebę aktyw ności ruchow ej, 
rozum ieć-, co to znaczy odżyw iać-się regularnie, 
w iedzieć-o chorobach i hartow aniu,
posługiw ać-się term inolog ią  zw iązaną z poznanym i form am i aktywności, 
zastosow ać- poznane przybory i sprzęt sportowy, 
dobrać-ć-w iczenia służące odprężeniu i relaksowi, 
zachow yw ać-praw id łow ą postaw ę w czasie siedzenia i chodzenia, 
w spóhiczestn iczyć-zgodnie z przepisam i w grach ruchow ych i zabaw ach, 
inicjow ać-różne gry i zabawy, 
uczestn iczyć-w  rajdach i w ycieczkach,
sam odzieln ie w ykonyw ać- i rozw iązyw ać-różne zadania ruchow eJ.

Wśród kompetencji nauczycieli pracujących z dziećmi w młodszym wieku
szkolnym K. Denek wyróżnia:

1 M , Jonki.sz, M . L e w a n d o w sk i. W y ch o w an ie  i k sz ia icc n ic  w  z re fo rm o w an e j szko le . W rocław  2 0 0 1, s. 77.
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interpretacyjne (ustawiczna aktualizacja, doskonalenie i konstrukty
wna krytyka wiedzy ogólnej -  przedmiotowej; nauczyciela cechuje duża 
aktywność nowatorska),
autokreacyjne (nauczyciel jest tw órcą własnej wiedzy pedagogicznej, 
osadza ją  w systemie wartości, prowadzi badania naukowe związane 
z doskonaleniem własnej aktywności edukacyjnej) 
realizacyjne (czynności nauczyciela rzutujące na realizację celów i wartości 
edukacjnych dają się sprowadzić do podmiotu i przedmiotów na które są 
skierowane tj. na ucznia zespół uczniów, klasę oraz całą szkołę)5. 

Literatura i obserwacja pozw alają wyodrębnić trzy grupy kompetencji zawo
dowych nauczyciela:

specjalityczne (wiedza i umiejętności), która trzeba nieustannie dosko
nalić,
dydaktyczne (wiedza i umiejętności pedagogiczne nabywane podczas 
studiów),
psychologiczne (umiejętność inspirowania, motywowania uczniów, in
tegrowania ich w zespół, pozytywne nastawienie do dzieci, rodziców, 
umiejętność porozumiewania się w ogóle i kontrolowania emocji)6.

Rolą współczesnego nauczyciela jest dostarczenie programów do potrzeb 
i zainteresowań uczniów, polepszenie jakości procesu wychowania fizycznego 
i sprawności fizycznej dzieci oraz podniesienia wskaźnika aktywności dzieci 
w kulturze fizycznej. W trakcie realizacji kształcenia nauczycieli uwzględnia 
się planowanie pracy w rocznym cyklu kształcenia i wychowania, racjonalnie 
dostosowując formy aktywności do pór roku, z zachowaniem obowiązujących 
zasad -  systematyczności i stopniowania wysiłku. Zadania szczegółowe powinny 
uwzględniać elementy takie jak: zorganizowanie grupy, motywacja do zajęć, 
rozgrzewka, kształtowanie umiejętności i sprawności, rozwijanie zdolności 
twórczych i uspokajanie organizmu. Zintegrowane zajęcia w klasach I -  III oparte 
są na zabawach i mini grach mchowych, których znajomość oraz organizacja jest 
obligatoryjna w pracy nauczyciela. W  realizacji zadań nauczyciela z wyborem 
sposobu postępowania wiąże się znajomość i dobór metod według określonej 
klasyfikacji:
a) wymagające sterowania zewnętrznego -  reproduktywne odtwórcze,
b) częściowo określone -  preaktywne, usamodzielniające,
c) problemowe, wymagające samodzielności uczniów -  kreatywne, twórcze.

s Κ.. D enek, K ształcenie  i doskonalenie  nauczyciela  w kontekście rozw oju  jeg o  tw órczości. W: Tw órczy 
rozw ój nauczyciela, Red. S. Juszczyk, K raków  J996, s. 36.

6 P. Kow olik, K om petencje zaw odow e n a u c z y c ie li . ..  W: K om petencje nauczycieli w  reform ow anej szkole, 
Red. M ichałow ska M.T. i P. K ow olik, K atow ice 2003, s. 22.
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Zadania realizowane metodami twórczymi dają dużą swobodę uczniom, 
pobudzająwyobraźnię, w ymagają pomysłowości, wzbogacają osobiste przeżycia 
dziecka (Labana, Orffa).Ruch Rozwijający Weroniki Sherbome pozwala na 
budowanie relacji i przełamywanie dystansu pomiędzy nauczycielem i uczniem 
oraz dzieckiem i grupą.

W procesie kształcenia i wychowania dobra organizacja zajęć odgrywa ważną 
rolę. Umiejętność stosowania przez nauczyciela form pracy tj. formy pracy 
uczniów, porządkowych i formy prowadzenia zajęć zapewniają ład i porządek, 
racjonalnie wykorzystują czas i m ają wpływ na zdyscyplinowanie i bezpie
czeństwo podczas zajęć.

Duże znaczenie ma także znajomość i umiejętność doboru i zastosowania przez 
nauczyciela środków dydaktycznych, konwencjonalnych i niekonwencjonalnych. 
Ćwiczenia ruchowe z przyborem są celowym źródłem inspiracji i aktywności 
dziecka, uatrakcyjniają i intensyfikują zajęcia.

W trakcie realizacji zajęć mchowych nauczyciel ma duży wpływ na rozwój 
motoryczności dziecka. Powinien poprzez dobór zadań ruchowych wpływać na 
rozwijanie takich cech motorycznych jak: szybkość, siła, wytrzymałość, gibkość, 
koordynacja ruchowa, zwinność oraz kształtować wyczucie rytmu i kształtować 
umiejętności szybkiej reakcji na ruchy w różnych płaszczyznach i pozycjach. 
W procesie nauczania należy uwzględnić zasady doboru gier i zabaw ruchowych, 
które w wychowaniu fizycznym mogą odgrywać rolę podstawową lub pomocniczą.

Metodyka prowadzenia zabawy lub gry mchowej składa się z czterech podstawo
wych etapów: przygotowania, organizacji, przeprowadzenia i zakończenia. W meto
dyce nauczania zabaw i gier uwzględnia się zasady dydaktyczne i podział na zabawy 
ze śpiewem i przy muzyce, orientacyjno -  porządkowe, zabawy i gry na czworakach, 
rzutne, bieżne, kopne, skoczne oraz zabawy i gry z mocowaniem i dźwiganiem.

Okres nauczania w klasach I -  III jest etapem wielokierunkowego wspierania 
aktywności, zachowań oraz wyposażenia dziecka w wiadomości z zakresu 
rozbudzania potrzeb stałej aktywności i wdrażania do aktywnego trybu życia.

Przygotowanie metodyczne nauczyciela dotyczy dobom metod, środków 
i form organizacyjnych. Wybór postępowania metodycznego powinien sprzyjać 
wyzwalaniu aktywności i kreatywności, właściwego porozumiewania się 
nauczyciel -  uczeń i współdziałania w sytuacjach pedagogicznych.

Podstawowymi elementami działania pedagogicznego są czynności, które 
dotyczą wykonawstwa konkretnych zadań związanych z realizacją jednostki 
metodycznej. Do tych czynności zalicza się czynności nauczyciela i ucznia 
i obejmują one czynności: przygotowawcze, motywujące, naprowadzające, kon
trolne, korekcyjne, zabezpieczające.

Codzienny kontakt nauczyciela z uczniem daje możliwości pełnej obserwacji 
rozwoju dziecka i oceny usprawniania ciała. Sposób oceny ucznia i koncepcja
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oceny na poziomie edukacji początkowej proponowana jest jako ocena wielo
aspektowa. W jej składowej uwzględnia się rozwój społeczny, podejście do pracy, 
podstawowe wiadomości o wychowaniu fizycznym i zdrowiu, usprawnianie 
własnego ciała7.

Uczelnia wyższa przygotowująca nauczycieli (studentów) do realizacji treści 
wychowania fizycznego zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej winna realizować 
je  w trakcie teoretycznego kształcenia w ramach przedmiotu metodycznego
i podczas śródrocznych praktyk pedagogicznych. Zakłada się bowiem, że zajęcia 
mchowe powinny przygotować ucznia do aktywnego udziału w kulturze fizycznej 
przez całe jego życie.
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