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ZAGADNIENIA KULTUROWE 

WSTĘP 

  „ Jest więc sport dzieci i młodzieży etapem nierozdzielnego perspektywicznego procesu 

szkolenia, obejmując pierwsze jego lata. Jego efektywności nie należy oceniać na podstawie osiągnięć 

etapowych, doraźnych - lecz wyłącznie na podstawie stopnia osiągnięcia celów strategicznych” 

(Sozański) 

 Podsumowując sport dzieci i młodzieży, którym my się zajmujemy na co dzień mieści się w 

problematyce przede wszystkim pedagogicznej a nie technologicznej i należy go traktować jako element 

rzeczywistego życia młodego człowieka.(Ulatowski 1981) 

 
 Poprzez niniejszy program nasz Klub zamierza zaproponować instytucji przedszkolnej 

wprowadzenie fascynującej dyscypliny sportowej o tysiącletniej tradycji, mających swój początek w 

różnych epokach, miejscach i kulturach. 

 Jesteśmy zdania, że wprowadzenie specyfiki karate Shotokan (karate bezkontaktowe) spotka się 

zainteresowaniem wszystkich dzieci i może wzbogacić edukacyjne działania przedszkola. 

 Program ten odróżnia, dostosowuje i kształtuje treści dyscypliny karate, chce tym samym wnieść 

wkład w całościowy i harmonijny rozwój osobowości najmłodszych ludzi, popiera ich inicjatywy i 

pomaga im określić własną tożsamość poprzez poznanie takich form aktywności, które w historii 

człowieka dawały mu gwarancję przeżycia i zmiany warunków życia. 

 Proponowane bodźce zachęcające, wyraźne, postępujące i stopniowe, zostały dostosowane do 

zadań metodycznych odpowiednich do wieku przedszkolnego. 

 Opisane części programu, stanowią propozycję zabawnych i bezpiecznych zajęć przed-

sportowych i sportowych, które mogą być: 

- sposobem na osiągnięcie dobrego samopoczucia psycho-fizycznego i stałym nawykiem 

kulturowym; 

- środkiem rozwoju umiejętności motorycznych i funkcji poznawczych; 

- okazją do ekspresji, upowszechniania i rywalizacji; 

- momentem uważnego, umotywowanego i zaangażowanego uczestnictwa przy pełnym 

poszanowaniu reguł; 

 

DYSCYPLINA SPORTOWA – KARATE SHOTOKAN 

Alfabet motoryczny karate składa się z szerokiej gamy czynności związanych z obroną i z 

atakiem. By posiąść tak szeroką i rozmaitą gamę specyficznych umiejętności ruchowych, konieczne jest 

posiadanie odpowiednich predyspozycji funkcyjnych i strukturalnych oraz dobrze rozwinięte zdolności 

ruchowe. Sprawą o podstawowym znaczeniu, przed rozpoczęciem fazy poznawania specyficznych 

cech dyscypliny, staje się praca przygotowawcza o charakterze ogólnym. Należy jednak zaznaczyć, 

że ze względu na konkretną wartość wychowawczą karate Shotokan skutecznie współdziałają w 

kształtowaniu i w rozwoju ogólnym, o którym mowa wcześniej. 

Na pierwszy rzut oka stwierdzenie to może zdawać się sprzeczne, ale w rzeczywistości takie nie 

jest.  W dyscyplinie tej, bowiem, wykonywanie technik powoduje optymalny i równomierny rozwój 

zdolności ruchowych. Prawidłowe ustalenie struktury programu kształcącego oznacza więc 

zharmonizowanie licznych ogólnorozwojowych ćwiczeń stymulujących z zakresu sportowej zręczności 

ruchowej, czyli z tym czynnościami, które współgrają i stymulują osiągnięcie celu stawianego przez 

każdy program edukacyjny i kształcący.  

 

Fundament, na którym tworzą się predyspozycje funkcyjne (całość indywidualnych warunków 

neuro-fizjo-psychologicznych) oraz predyspozycje strukturalne (indywidualne warunki fizjogenetyczne, 

organiczne, somatyczne), które należy wykształcić koniecznie w wieku rozwojowym, bowiem - zgodnie z 

powszechną opinią - w późniejszym okresie jest to możliwe tylko częściowo; oznacza to, że wówczas 

”fundament” nie pozwoli na optymalny rozwój bardziej ewoluowanych zdolności i umiejętności 

koniecznych do uprawiania sportu. I to nie wszystko. Poważniejszym problemem jest fakt, że osoba taka 
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nie będzie już zdolna wypracować umiejętności pozwalających na skuteczną interakcję z otoczeniem we 

wszystkich sytuacjach, będzie więc miała osłabione funkcje zmysłowo-motoryczne i percepcyjne. 

Należy jasno rozróżnić między założeniami, a predyspozycjami. Założenia (o predyspozycjach już 

mówiliśmy) są to te warunki-wartości, które należy spełnić, by rozwinąć specyficzne zdolności ruchowe, 

czyli inaczej jest to zdolność osiągania wyników w określonej dyscypliny. Oznacza to, iż kształtowanie 

założeń odbywa się w funkcji tego, co znajduje się powyżej. Założenia koordynacyjne i warunkowe 

dyscyplin sportowych o znaczeniu jakościowym różnią się znaczenie od tych, które dotyczą sportów o 

charakterze cyklicznym lub sytuacyjnym, wystarczy pomyśleć  o aktywności neuro-psychicznej o 

wydolności układu mięśniowego w znaczeniu biomechanicznym i bioenergetycznym. W istocie założenia 

są to adaptacje poznawcze, koordynacyjne, morfologiczne i funkcyjne planowane i realizowane 

poprzez ukierunkowane treningi, zmierzające do późniejszego zdobycia specyficznych kompetencji 

ruchowych. 

Na wyższym poziomie znajduje się technika sportowa, zbiór rozmaitych działań pozwalających 

osiągnąć cele sytuacyjne. Technika jest to ruch zaprojektowany, zaplanowany, zorganizowany w czasie i 

przestrzeni przez umysł oraz układ nerwowy i zrealizowany przez układ mięśniowy poprzez skurcze 

mięśni i przesunięcie dźwigni. 

Ponieważ czynności ruchowe (techniki walki) są wynikiem silnej integracji zdolności 

poznawczych (aktywności neuro-psychicznej wyprzedzającej sfinalizowany ruch) i parametrów 

wykonawczych (koordynacyjnych i warunkowych) tegoż ruchu, by móc osiągnąć najwyższy poziom, 

konieczne jest dysponowanie poważnymi założeniami. W sportach walki techniki są bardzo liczne i 

zróżnicowane, muszą bowiem sprostać bardzo różnym wymogom sytuacyjnym; powoduje to niemałe 

problemy z ich opanowaniem i wymaga posiadania umiejętności poznawczych na dobrym poziomie oraz 

długiego czasu ich poznawania. 

Pośpieszne budowanie fundamentów, niedokładne realizowanie założeń i natychmiastowe 

przechodzenie do specyfiki dyscypliny prowadzi do początkowo szybkiego opanowania techniki, a więc i 

do pierwszych rezultatów, lecz bez perspektyw na przyszłość. Wówczas po zdobyciu pierwszych 

nagradzanych wyników dalsze postępy są niewidoczne lub niezadowalające. Zdarza się, że wobec sporej 

ilości roztrwonionej energii psycho-fizycznej osiąga się bardzo słabe wyniki.   

Taktyka w tym momencie staje się prawie niedostępna lub może zaistnieć tylko na poziomie 

podstawowym, gdyż korzystając z techniki jako ze środka znajduje się w niej i w jej założeniach 

czynnik ograniczający. 

 

Podsumowując można stwierdzić, ze  duży wysiłek i słabe rezultaty stwarzają sytuację nie do 

wytrzymania, powodują spadek motywacji i – skutkiem tego – porzucenie sportu. 

 

Jest to szczególnie widoczne, kiedy młodzi sportowcy przechodzą do wyższych grup wiekowych, 

gdzie wymagane są o wiele większe umiejętności; w sposób niedwuznaczny wychodzi wówczas na jaw 

niedostosowanie ich umiejętności do poziomu koniecznego we współzawodnictwie, a w nich samych 

rodzi się przeświadczenie o braku realnych perspektyw. 

Sytuacja taka jest wynikiem błędnego projektowania i planowania oraz niejasnej koncepcji 

„możliwości względnych”  w poszczególnych fazach procesu przyswajania wiedzy. Proces przyswajania 

wiedzy opiera się na określonych fazach i celach częściowych wymagających wkładu energii, a nagrodą 

jest osiągnięcie wytyczonego celu „umiejętności-zdolności”, czyli dostrzeganie własnych  postępów we 

„możliwościach względnych” i  przyswajanie ich w procesie kształtowania możliwości wyższych. 

Jest to iście wirtuozerskie koło posiłkujące się przyjemnością z czynionych postępów. Tylko pod 

takim warunkiem można wymagać coraz większego zaangażowania, zmobilizowania większych 

pokładów psycho-fizycznych i tylko wtedy można doprowadzić początkujących do poziomu możliwości 

wymaganych we współzawodnictwie. Realizowanie ruchowo-sportowej koncepcji wychowawczej 

oznacza więc prowadzenie ucznia w stronę samorealizacji w ramach wybranej dyscypliny sportu i 

ewentualnie w stronę jego  wyczynowego uprawiania. 
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CHARAKTERYSTYKA DYSCYPLINY 

Karate było i jest drogą w historii Japonii ,odbiciem jej tradycji ,kultury i  mentalności , 

karate jest sztuką - samurajską drogą harmonii pomiędzy sprawnością a mądrością ,  

karate jest sportem - rodzajem współzawodnictwa walki , porażki i zwycięstwa  

ale przede wszystkim karate jest drogą do pokonania własnego zmęczenia , bólu , zniechęcenia , jest 

drogą do pokonania własnego siebie .   

        

SHOTOKAN - ( Shoto -przydomek Gichina Funakoshiego , Kan - szkoła ) styl karate uważany  wśród 

innych szkół i stylów za abecadło karate obejmujące techniki Okinawy i nowoczesnego karate 

sportowego.   

Uznany za twórcę nowoczesnego karate Gichin Funakoshi po raz pierwszy zaprezentował  karate w 

Japonii w 1921 roku, dając serię pokazów , wykładów , owocem tego było zdobycie w Japonii wielkiej 

popularności karate. Wówczas to mistrz Funakoshi zmieniła chińską nazwę to-de ( chińskie ręce) na 

japońska karate ( puste ręce). 

 Postawy, w których ćwiczą karatecy są niskie „szerokie i twarde”, przejścia między nimi - 

dynamiczne i silne. Ręce spoczywają zazwyczaj na biodrach, ataki wyprowadza się po liniach skośnych 

do środkowej linii ciała. Techniki nożne wykonywane wysoko muszą opierać się na względnie niskich i 

stabilnych pozycjach . 

W karate istnieje hierarchia stopni szkoleniowych (uczniowskich) kyu oraz mistrzowskich DAN. Aby 

startować w zwodach sportowych zawodnik musi posiadać odpowiedni stopień kyu (poziom wyszkolenia 

technicznego). Stopnie kyu nadają tzw, egzaminatorzy ustalani w przez Komisję Shotokan i po 

wykupieniu obowiązkowej licencji. Natomiast egzaminy na stopnie mistrzowskie (DAN) przeprowadza 

komisja w  skład której wchodzą osoby posiadające wysoki stopień DAN oraz uznany autorytet karate z 

zagranicy uznany przez Polski Związek Karate. Do wszystkich egzaminów kyu i Dan przygotowują 

zawodników instruktorzy, trenerzy z macierzystych klubów Karate.  

Cechy motoryczne: 

1. Koordynacja ruchowa, szybkość, wytrzymałość ogólna, siła, gibkość, duża dynamika. 

2. Charakterystyczny wysiłek- praca wytrzymałościowo-szybkościowa. 

3. Struktura ruchu – acykliczna 

4. Dominujący rodzaj intensywności – zmienna 

5. Wymagania funkcjonalne: 

- Wysoka sprawność układu nerwowego. 

- Orientacja w przestrzeni. 

- Pamięć ruchowa 

 

TRENING – WYCHOWANIE – SOLIDARNOŚĆ 

Trening jest to zespół zajęć zaprojektowanych, zaplanowanych i zorganizowanych zgodnie z 

poprawnymi metodologicznie procedurami zależnymi od ogólnych i szczegółowych celów sportowych. 

Jest to kontekst wysoce specjalistyczny, ale realizujący także bardzo ważną funkcję społeczną i 

socjologiczną. Wychowywać znaczy bowiem modyfikować zachowanie uczniów w sposób ciągły i 

społecznie akceptowalny, zgodnie z wymogami wykraczającymi poza kontekst właściwy.  

Ponieważ idea wychowania wiąże się z ideą osobowości i uspołecznienia, jednostka wchodzi 

bowiem w interakcje z innymi jednostkami, a idea socjalizacji wyraża zespół procesów interakcyjnych 

jednostki wewnątrz społeczności przekształcającej genotyp w fenotyp społeczny, to w konsekwencji 

prawidłowe prowadzenie treningu jest bezsprzecznie działaniem wychowawczym. 

Najważniejszą konotacją o najwyższej wartości edukacyjnej i socjologicznej jest  organizowanie 

zachowań ruchowych wyrażanych za pomocą działań symbolicznie agresywnych. Warunek ten 

realizowany jest poprzez surową kontrolę ataków i obrony, aktywnej i pasywnej, zapewniającą 

wysoki poziom bezpieczeństwa. Uruchomione zostają następujące mechanizmy: 

a) Interakcja psycho-ruchowa. W zachowaniach psycho-ruchowych jednostki w akcji - w kontekście 

treningu i zawodów – stale obecne są składniki symboliczne i rytualne, co stwarza sytuację 

skłaniającą ćwiczących do przyswojenia zachowań, w których agresja wyrażona jest w formie 

wzajemnego  uszanowania nietykalności i godności.   
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Skodyfikowanie dozwolonych akcji i akceptowalnych zachowań oraz usytuowanie ich w funkcji 

osiągnięcia przewagi/punktów utrzymuje interakcję opozycyjną w ramach realistycznej symulacji 

walki starożytnej. 

 

b) Współpraca i zaufanie. By przeprowadzić w pełni bezpieczny trening, tak jak i w innych 

dyscyplinach sportu sytuacyjnego, tak i w sportach walki konieczne jest wytworzenie wśród 

trenujących stosunku wzajemnego zaufania (poszanowania reguł) i skutecznej współpracy. Im 

bardziej i im lepiej spełni się sytuacyjne warunki złożoności i dynamizmu ruchowego zbliżonego do 

granicy nasilenia, lecz w zachowaniu pełni bezpieczeństwa, tym bardziej i tym lepiej zdoła się 

osiągnąć postępy w nabywaniu poszczególnych umiejętności. 

Oznacza to, że skuteczny trening zakłada zdolność spełnienia warunków pozwalających na 

tworzenie, w miarę potrzeb, sytuacji złożonego i dynamicznego ruchu bliskiego wartościom 

granicznym, które występują podczas zawodów. 

  By móc trenować w takich warunkach uczniowie muszą stopniowo nabywać umiejętności 

całkowitej samokontroli, po to, by nie przekroczyć granicy bezpieczeństwa oraz muszą umieć 

pogodnie przyjmować drobne wypadki podczas treningów, traktując je jako błędy, a nie jako groźby 

przeciwko ich nietykalności 

 

c) Solidarność. Świadomość znaczenia partnera-przeciwnika i jego wartości w procesie osobistego 

czynienia postępów w zdobywaniu umiejętności, wytwarza układ bardzo ścisłej współpracy, 

dotykający również wymiaru uczuciowo-moralnego osobowości i doprowadzający do wytworzenia 

głębokiej więzi solidarności, która rzadko ustępuje nawet wówczas, gdy partner-przeciwnik z treningu 

staje się przeciwnikiem na zawodach. 

„Wspólne poty”, bycie „atakowanym” i „atakowanie”, „przegrywanie” lub „bycie górą” podczas 

celowo kształtowanego procesu „wspólnego czynienia postępów” sprawia, że uczeń ma uznanie dla 

drugiej osoby i dla jej wartości, a to stanowi podstawę więzi solidarnościowej między partnerami o 

widocznej wartości wychowawczej. Ciągłe sprawdzanie podczas treningu własnej wartości i 

własnych ograniczeń oraz świadomość konieczności współpracy z partnerem-przeciwnikiem w celu 

ich pokonania, uruchamiają bardzo skuteczny proces komunikacji i socjalizacji, dodatkowo 

umocniony ideą sportowego braterstwa.   

Podsumowując należy wyciągnąć wniosek, że ćwiczenie zachowań i czynności początkowo 

agresywnych, lecz nie gwałtownych, w ramach kontekstu sportowo-rytualnego podporządkowanego 

bardzo dokładnym i surowym regułom, powoduje, iż uczniowie przyswajają wartości, które jak 

widać, leżą dokładnie na przeciwległych biegunach względem socjopatycznego modelu męskiej 

agresywności, proponowanego przez niektóre, niestety bardzo rozpowszechnione,  rodzaje 

kinematografii. 

ZAGADNIENIA TECHNICZNE 
 

WYCHOWANIE RUCHOWE 

 

 Afirmacja nowego znaczenia cielesności, ruchu i sportu w kulturze współczesnej objawia się na 

płaszczyźnie personalnej i społecznej jako wymóg oraz jako rosnąca potrzeba aktywności ruchowej i 

czynnego uprawiania sportu. 

 Przedszkole, w ramach wychowania ukierunkowanego na poznanie wartości własnego ciała, 

rozumianego jako wyrażenie osobowości, warunek kształtowania relacji, komunikatywności i działań, 

powinno wspierać aktywność ruchową i zabawy sportowe. 

 Promując taką aktywność, przedszkole traktuje ruch, tak samo jak i inne narzędzia 

porozumiewania się, jako integralną część procesu dojrzewania odrębności osobistej i wyznacza 

następujące cele kształcące, odnoszące się do wszystkich wymiarów osobowości: 

 

- morfologiczno-funkcyjny; 

- intelektualno-poznawczy; 
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- uczuciowo-moralny; 

 

- socjalny. 

 

Wychowanie ruchowe proponuje następujące cele: 

 

- popierać rozwój zdolności dotyczących funkcji zmysłowo-percepcyjnych, z którymi związany 

jest proces docierania i analizy bodźców i informacji; 

 

- konsolidować i udoskonalać, na poziomie konkretu, statyczne i dynamiczne schematy 

motoryczne, niezbędne do kontrolowania ciała i do organizowania ruchów; 

 

- uczestniczyć w rozwijaniu poprawnych zachowań międzyludzkich poprzez sprawdziany w 

formie zabaw sportowych, w rozwijaniu potrzeby istnienia reguł i ich poszanowania oraz 

zdolności podejmowania inicjatywy i rozwiązywania problemów; 

 

- wiązać ruch z nabywaniem umiejętności komunikowania się gestem i mimiką, 

dramatyzowania, łączenia ruchu z muzyką w celu poprawienia wrażliwości ekspresyjnej i 

estetycznej; 

 

Wymienione cele wpływają na rozwój cech morfologiczno-biologicznych i funkcyjnych ciała oraz 

na sprawność fizyczną w sensie globalnym i analitycznym. 

 Działania wychowawcze skierowane na sprawność fizyczną zakładają znajomość ruchu w punktu 

widzenia strukturalnego, sposobów jego wykonywania oraz jego rozwijania. 

 Strukturę ruchu stanowią jednostki podstawowe, odnoszące się do schematów motorycznych i 

schematów dotyczących postaw. Umożliwiają one wszystkie, nawet najbardziej złożone działania 

funkcyjne i stanowią zaplecze niezbędne nie tylko do wykonywania lub hamowania ruchów, lecz także 

do przyjmowania postaw i zachowań. 

 Schematy motoryczne są schematami dynamicznymi, które są realizowane poprzez chodzenie, 

bieganie, skakanie, łapanie, rzucanie, czołganie się, turlanie się, wspinanie się; schematy dotyczące 

postaw są schematami statycznymi i są realizowane poprzez zginanie, pochylanie, otaczanie, skłanianie 

się, podnoszenie, wyciąganie, przywodzenie, obracanie, kołysanie itp. i mogą dotyczyć ruchów całego 

ciała lub jego odcinków.  

 Tak schematy motoryczne jak i te dotyczące postaw zmieniają się zgodnie z procesem 

rozwojowym w poszczególnych okresach dojrzewania. 

 Konieczne jest więc, by w każdej fazie rozwoju ucznia, nauczyciel spełniał warunki konieczne do 

jak największego poszerzania gamy schematów ruchów i postaw.  

 Osiągnięcie jak najszerszej podstawy motorycznej stanowi więc cel wychowawczy i dydaktyczny 

wychowania ruchowego. 

 

ZADANIA I TREŚCI 

 

 Ruch, podobnie jak każda inna funkcja osobowości, rozwija się w ciągłym związku z otoczeniem, 

za pomocą zachowań modyfikowanych pod wpływem doświadczeń; tymczasem jego funkcje edukacyjne 

podlegają mechanizmom percepcji, koordynacji, selekcji i wykonania , obecnym w każdym celowym 

działaniu ruchowym. 

 Zadaniem nauczyciela jest przygotowanie każdego ucznia, zgodnie z indywidualnym poziomem 

rozwoju biologiczno-psychologicznego, do stopniowego i celowego kontrolowania zachowań ruchowych. 

 Różny stopień rozwoju uczniów przedszkola wymaga więc zróżnicowanego czasu i metod 

programowych oraz wprowadzania ćwiczeń ruchowych w sekwencjach zgodnych ze strukturalnym 

rozwojem dziecka oraz z funkcjonalnym rozwojem jego sprawności fizycznej. 

 Ćwiczenia ruchowe pozwalają na wykonanie pierwszej serii zadań dotyczących  zdolności 

zmysłowo-percepcyjnej, wzrokowej, słuchowej, czuciowej i kinestetycznej.  
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 Począwszy od przedszkola, a w zasadzie między 5 a 7 rokiem życia, dziecko musi rozwinąć 

zdolności percepcji, analizy i selekcji informacji pochodzących od organów analizujących. 

 Organizacja i regulacja ruchu stawia kolejną serię zadań, jaką jest rozwijanie  zdolności 

koordynacyjnych związanych z wyborem ruchu, z jego kierunkiem i kontrolą nad nim. 

 Zdolności te rozwijają się najintensywniej między 6 a 11 rokiem życia i można je opisać w sposób 

następujący: 

 

a) percepcja, znajomość i świadomość ciała 

 

Poprzez doświadczenia wynikające z eksploracji i odkrywania ciała, nabyte za pomocą dotyku, 

badania, wskazywania, używania poszczególnych części ciała, zabawy i posługiwania się przedmiotami, 

ułatwia się stopniowe tworzenie schematu cielesnego, rozumianego jako przedstawienie obrazu ciała w 

jego różnych aspektach : globalnym i segmentowym, statycznym i dynamicznym. 

W obrazie tym łączą się z sobą aspekty relacji z innymi, emocji, uczuć i motywacji, kształtując 

pełną świadomość swego ciała. 

 

b) koordynacja wzrokowo-manualna i segmentowa 

 

Należy już od początku zwracać szczególną uwagę na rozwijanie tych zdolności poprzez proste 

ćwiczenia manualne z małymi przedmiotami, zabawkami i kierować działania na określenie lateralizacji 

oraz na umocnienie strony dominującej, co ułatwia kształtowanie poczucia regularności, precyzji, 

płynności gestów ruchowych i umiejętności graficznych. 

 

c) organizacja przestrzenno-czasowa 

 

Należy planować i wdrażać działania, które począwszy od odkrywania otoczenia i uczestnictwa 

w zabawach zorganizowanych wpływać będą na stopniowe kształtowanie i organizację przestrzeni 

fizyczno-geometrycznej i relacyjnej oraz na wstępną intuicję następstwa czasowego zdarzeń. 

Używając wszystkich struktur motorycznych statycznych i dynamicznych w zabawach 

ruchowych, na bazie schematów wolnych lub ustalonych, z przyrządami lub bez, w formie indywidualnej 

lub zespołowej, ułatwiać się będzie dziecku przyswojenie koncepcji przestrzeni i orientacji 

(blisko/daleko, nad/pd, przed/za, nad/pod, krótki/długi, duży/mały, lewo/prawo) oraz koncepcji czasu i 

struktur rytmicznych (przed/po, jednocześnie/razem, wolno/szybko); 

 

d) ogólna  koordynacja dynamiczna 

 

Łącząc w sobie poprzednie zdolności koordynacyjne, ogólna koordynacja dynamiczna sprawuje 

kontrolę nad ruchem i pozwala dziecku osiągnąć coraz większą i coraz bardziej harmonijną sprawność 

ruchową tak pod względem ekspresji, jak i skuteczności. 

Zdolność ta będzie się rozwijać stopniowo poprzez coraz bardziej złożone zabawy i aktywność, 

które około 9-10 lat połączą się w sposób naturalny z podstawowymi gestami zabaw sportowych.  

 

WSKAZÓWKI  DYDAKTYCZNE 

 

Planowanie działań dydaktycznych musi uwzględniać różne sytuacje wyjściowe i różny poziom 

początkowy funkcji zmysłowo-percepcyjnych i motorycznych każdego z dzieci w chwili rozpoczęcia 

szkoły. Tę wstępną ocenę powinny ułatwić wskazówki udzielone przez rodzinę, przedszkole i terenowe 

jednostki opieki zdrowotnej. 

Aktywność ruchowa, by być funkcjonalną i pozytywnie wpływać na wszystkie wymiary 

osobowości, musi mieć charakter zabawowy, zróżnicowany, wielofunkcyjny, musi mieć odpowiedni czas 

trwania i znaczące urozmaicenia, dostosowane do poszczególnych przedziałów wiekowych. 
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Początkowo więc (6-7 lat) odniesieniem będzie cała, szeroka gama zabaw ruchowych, będących 

owocem spontanicznej i naturalnej sprawności ruchowej, nawiązujących do przeżytych doświadczeń, do 

czystej tradycji ludowej i wykorzystujących zabawy symboliczne, naśladownictwo  oraz  wyobraźnię.  

Zabawy w wychowaniu ruchowym odpowiadają pierwotnej potrzebie dziecka, jaką  jest 

nagradzana i motywowana forma aktywności. Należy więc zawsze inicjować i podtrzymywać wszelkie 

formy zabaw (inwencyjne, sytuacyjne, z podziałem na role, z zasadami itp.) . Zadaniem nauczyciela jest 

planowanie i podpowiadanie zabaw najbardziej odpowiednich z punktu widzenia ustalonych zadań. 

 Nie powinno to stanowić pretekstu do przedwczesnego wdrażania do uprawiania dyscyplin 

sportowych, ani być wyjątkowym, epizodycznym doświadczeniem przedszkolnym, lecz specyficznym 

działaniem wychowawczym ukazującym prawdziwe znaczenie społeczne i kulturowe sportu. 

 Czas przeprowadzenia sprawdzianu i oceny umiejętności zostanie ustalony na podstawie 

systematycznej obserwacji zachowań ruchowych uczniów z odniesieniem do ich punktu wyjścia, do 

różnych doświadczeń i odmiennego rytmu rozwoju indywidualnego.  

 W sytuacji, gdy niektórzy uczniowie wykazują trudności motoryczne, należy dostosować 

działania wynikające z treści nauczania, oraz z czasu do efektywnych możliwości i potrzeb każdego 

dziecka. 

 Idealnym miejscem do prowadzenia aktywności ruchowej są sala gimnastyczna, przestrzeń 

otwarta wyposażona lub nie w przyrządy, lecz odpowiednio przygotowana do tego celu. Pamiętać należy 

o podejmowaniu wszelkich działań zmierzających do jak najlepszego wykorzystania istniejących struktur 

i zasobów przedszkola odpowiadających minimalnym wymogom sprawności i bezpieczeństwa 

prowadzonych lekcji. Szczególną uwagę należy przywiązywać do posługiwania się pomocami i 

przyrządami tradycyjnymi lub innymi nadającymi się do tego celu ( kolorowe piłki, piłki do gry,  słupki, 

koła, pałeczki,  taśmy elastyczne, przeszkody, ławki, materace, kłody, dywany, itp.). 

 

KARATE I  WIEK PRZEDSZKOLNY 
 

Definicja Wychowania Ruchowego ... 

„wychowanie ukierunkowane także na uświadomienie sobie wartości ciała, rozumianego jako 

wyrażenie własnej osobowości, warunek kształtowania relacji, komunikatywności i działań... 

traktujące ruch, tak samo jak i inne narzędzia porozumiewania się, jako integralną część procesu 

dojrzewania odrębności osobistej, wyznaczające następujące cele kształcące, odnoszące się do 

wszystkich wymiarów osobowości: 

 

- morfologiczno-funkcyjny; 

- intelektualno-poznawczy; 

- uczuciowo-moralny; 

- socjalny”. 

 

narzuca bardzo głęboką refleksję nad tym, w jaki sposób uprawianie sportu może wnieść istotny wkład w 

realizację procesu wychowawczego i kształcącego tak złożonego, jak w przedszkolu. Jest to nieuniknione 

przed przystąpieniem do planowania pracy dydaktycznej z wpisaną weń problematyką, zachowującą 

programowe cele Wychowania Ruchowego... 

 

 Wychowanie ruchowe stawia sobie następujące cele:  

 

- popierać rozwój zdolności dotyczących funkcji zmysłowo-percepcyjnych, z którymi 

związany jest proces docierania i analizy bodźców i informacji; 

 

- konsolidować i udoskonalać, na poziomie konkretu,  statyczne i dynamiczne schematy 

motoryczne, niezbędne do kontrolowania ciała i do organizowania ruchów; 
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- uczestniczyć w rozwijaniu poprawnych zachowań międzyludzkich poprzez 

sprawdziany w formie zabaw sportowych, w rozwijaniu potrzeby istnienia reguł i ich 

poszanowania oraz zdolności podejmowania inicjatywy i rozwiązywania problemów; 

 

- wiązać ruch z nabywaniem umiejętności komunikowania się gestem i mimiką, 

dramatyzowania, łączenia ruchu z muzyką w celu poprawienia wrażliwości ekspresyjnej 

i estetycznej; 

 

Wymienione cele wpływają na rozwój cech morfologiczno-biologicznych i funkcyjnych ciała 

oraz na sprawność fizyczną w sensie globalnym i analitycznym. 

 Działania wychowawcze skierowane na sprawność fizyczną zakładają znajomość ruchu w 

punktu widzenia strukturalnego, sposobów jego wykonywania oraz jego rozwijania. 

 

W największej syntezie, chcąc posłużyć się językiem używanym w świecie sportu, cele stawiane przed 

uprawiającymi Karate są następujące: 

 

1) Rozwój Zdolności Poznawczych, rozumianych jako indywidualna zdolność skutecznej interakcji z 

otoczeniem, stopniowego zmieniania własnych zachowań na bazie wcześniejszych doświadczeń. 

Oznacza to, że ciało, jest w pewnym sensie bohaterem ruchu (aktywność neurologiczno-

psychologiczno-motoryczna), lecz że ruch jest ostatecznym wynikiem całej serii funkcji i procesów 

obejmujących jednostkę we wszystkich jej wymiarach. W ramach ogólnych zdolności poznawczych 

rozwijają się szczególne sprawności poznawcze, odnoszące się do procesów uruchamianych podczas 

uprawiania Karate, czyli zespół kompetencji poznawczo-motorycznych właściwych dla dziecka. 

 

2) Rozwój Zdolności Motorycznych: 

- Koordynacyjnych, polegających na umiejętności organizowania segmentów ciała w 

przestrzeni i w czasie; 

- Warunkowych, czyli zależnych od czynników energetycznych. 

 

3) Przyswojenie specjalnych umiejętności ruchowych (Karate). Ponieważ chodzi o sport sytuacyjny, 

podstawowe znaczenie pełni tu zachowanie taktyczne (zdolności poznawcze ogólne i szczególne), w 

konsekwencji na pierwszym miejscu stawiana jest umiejętność rozwiązywania problemów . W 

sportach sytuacyjnych bowiem wartością nadrzędną jest umiejętność zastosowania w każdej sytuacji 

racjonalnych i kreatywnych zachowań taktycznych, czyli zdolność percepcji, rozumienia, 

decydowania i szybkiego działania. Oczywiście używanym alfabetem ruchowym (sprawność ruchowa 

specjalna) jest alfabet skodyfikowany w tej dyscyplinie sportu i jest on przedmiotem szczególnej 

uwagi, gdyż  stanowi jednocześnie środek umożliwiający rozwijanie określonych funkcji 

neurologiczno-psychologiczno-motorycznych oraz zadanie – jest bowiem pożądaną sprawnością. 

 

ZADANIA I TREŚCI 

 „Ruch, podobnie jak każda inna funkcja osobowości, rozwija się w ciągłym związku z 

otoczeniem, za pomocą zachowań modyfikowanych pod wpływem doświadczeń; tymczasem jego 

funkcje edukacyjne podlegają mechanizmom  percepcji, koordynacji, selekcji i wykonania , 

obecnym w każdym celowym działaniu ruchowym. 

Zadaniem nauczyciela jest przygotowanie każdego ucznia, zgodnie z indywidualnym poziomem 

rozwoju biologiczno-psychologicznego, do stopniowego i celowego kontrolowania zachowań 

ruchowych”. 

 Różny stopień rozwoju i dojrzałości uczniów szkoły podstawowej wymaga więc 

zróżnicowanego czasu i metod programowych oraz wprowadzania ćwiczeń ruchowych w 

sekwencjach zgodnych ze strukturalnym rozwojem dziecka oraz z funkcjonalnym rozwojem jego 

sprawności fizycznej. 
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Można ponownie stwierdzić, że cele Wychowania Ruchowego i cele uprawiania Karate nie różnią się, 

gdyż by przyswoić jakąkolwiek szczególną sprawność, należy odpowiednio rozwinąć funkcje 

neurologiczno-psychologiczno-motoryczne, posługując się podstawowymi schematami ruchowych, które 

pozwalają jednostce wchodzić w relacje ze środowiskiem naturalnym, miejskim, sportowym i zwrócić 

następnie uwagę na specyficzne nazewnictwo ruchowe. 

Może się jednak zdarzyć, że charakterystyczne dla Karate posługiwanie się gestami będzie 

wykorzystane jako narzędzie rozwoju pola morfologiczno-funkcyjnego oraz wyżej opisanych 

funkcji. Jest to możliwe, gdyż uprawianie tego sportu odbywa się na bazie naturalnej, a właściwy alfabet 

ruchowy pobudza rozwój koordynacji segmentowej oraz funkcji zmysłowo-percepcyjnych 

propriocepcyjnych i exterocepcyjnych (analizator kinestetyczny), w wyniku czego rozwija się i 

skutecznie kształtuje schemat ciała.  

Podstawowe zadania wymienione w programie dotyczą : 

 

a) percepcji, znajomości i świadomości ciała; 

b) koordynacji wzrokowo-manualnej i segmentowej; 

c) organizacji czaso-przestrzennej; 

d) ogólnej koordynacji dynamicznej. 

 

Poza wymienionymi zadaniami uprawianie Karate pozwala dodatkowo na osiągnięcie w punkcie b) 

koordynacji wzrokowo-nożnej, która w ćwiczeniach wykonywanych kończynami dolnymi znaczenie 

pobudza rozwój koordynacji segmentowej oraz ogólnej koordynacji dynamicznej; ruchy te są bowiem 

skierowane na określony cel i wykonywane z zachowaniem równowagi na jednej nodze.  

Te i inne zadania są realizowane w „Programie Karate” za pomocą różnorodnych bodźców, dotykających 

funkcji neurologiczno-psychologiczno-motorycznych lub, dokładniej, całego ludzkiego układu 

biologicznego. 

 

... Planowanie działań dydaktycznych musi uwzględniać różne sytuacje wyjściowe i różny poziom 

początkowy funkcji zmysłowo-percepcyjnych i motorycznych każdego z dzieci w chwili rozpoczęcia 

szkoły ... Aktywność ruchowa, by być funkcjonalną i pozytywnie wpływać na wszystkie wymiary 

osobowości, musi mieć charakter zabawowy, zróżnicowany, wielofunkcyjny, musi mieć odpowiedni 

czas trwania i znaczące urozmaicenia, dostosowane do poszczególnych przedziałów wiekowych. 

Początkowo więc (5-7 lat) odniesieniem będzie cała, szeroka gama zabaw ruchowych, będących 

owocem spontanicznej i naturalnej sprawności ruchowej, nawiązujących do przeżytych 

doświadczeń, do czystej tradycji ludowej i wykorzystujących zabawy symboliczne, naśladownictwo, 

wyobraźnię, itp. ...   

Z perspektywy dotyczącej kształcenia zyskują na znaczeniu wszystkie działania 

wielofunkcyjne (tory, okrążenia itp.) i gry drużynowe mające reguły ustalone przez uczniów lub 

przyjęte z zewnątrz... 

Nie powinno to stanowić pretekstu do przedwczesnego wdrażania do uprawiania dyscyplin 

sportowych, ani być wyjątkowym, epizodycznym doświadczeniem szkolnym, lecz specyficznym 

działaniem wychowawczym ukazującym prawdziwe znaczenie społeczne i kulturowe sportu. 

 

CELE I STRUKTURA PROGRAMU KARATE 
 

Najważniejsze jest dostarczenie narzędzi mogących wykształcić zdolności wykraczające poza zakres 

ruchowy, czyli rozwinąć umiejętność szybkiego, skutecznego i kreatywnego wykonywania czynności o 

charakterze poznawczym, w których sytuacyjność jest cechą charakterystyczną. Celem jest więc 

wykształcenie jednostek potrafiących skutecznie integrować się ze sobą i z otoczeniem, zgodnie z 

ustalonymi regułami. Przyjęcie wartości i zastosowanie wysoce społecznych zachowań inspirowanych 

ideą fair-play pozwalają uprawiać sport w sposób coraz bardziej satysfakcjonujący i czynić postępy w 

zdobywaniu kompetencji motorycznych. 
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Poza tymi celami, będącymi częścią bardziej ogólnego projektu edukacyjnego, projekt Karate 

proponuje proces dydaktyczno-kształcący o określonych zadaniach i treściach, realizowanych za pomocą 

odpowiednich środków i metod. 

 

CELE 

- Rozwój funkcji zmysłowo-percepcyjnych 

- Umocnienie i doskonalenie schematów motorycznych; 

- Stopniowa zmiana zachowań dotyczących relacji z innymi; 

- Karate, nowy język ruchu 

w dziedzinie ogólnorozwojowej: 

- poprawa koordynacji ruchowej; 

- wykorzystanie elementów gimnastyki korekcyjnej;  

- wykorzystanie elementów gimnastyki ruchowej zbliżonej do podstawowych technik karate; 

- gry i zabawy;   

 w dziedzinie samoobrony: 

- nauka podstawowych pozycji stosowanych w karate; 

- nauka podstawowych technik karate; 

- nauka układów technicznych KATA; 

- przygotowanie do nauki sportu karate w Klubie Karate Shotokan. 

 w dziedzinie psychologicznej: 

- poprawa koncentracji; 

- ćwiczenie pamięci; 

- ćwiczenia medytacyjne (równowagi i spokoju); 

- nauka słów z terminologii japońskiej; 

 

ZADANIA 

- Rozwijanie zdolności odróżniania percepcyjnego (exterocepcyjnego i propriocepcyjnego) ze 

szczególnym uwzględnieniem rozwoju „propriocepcyjnego„  czyli integracji funkcji układu 

kinestetycznego; 

- Koordynacja wzrokowo-manualna, wzrokowo-nożna i segmentowa; 

- Organizacja kategorii czasu i przestrzeni; 

- Ogólne zdolności koordynacyjne; 

- Ruchomość kończyn; 

- Podstawy Karate; 

 

Zadania dydaktyczne (specjalne) całego procesu są oczywiście ustalane po dokładnej analizie sytuacji 

wyjściowej. 

 

 

ŚRODKI I METODY 

- Ćwiczenia na odróżnianie i rozdzielanie poszczególnych segmentów ciała (w pozycji leżącej i w 

ruchu, itp.), przedmiotów i kolegów w ruchu, itp.; 

- Ćwiczenia wykorzystujące podstawowe schematy ruchowe zmienione w różny sposób; 

- Ćwiczenia z piłką, ćwiczenia segmentowe będące wprowadzeniem do Karate; 

- Ćwiczenia interaktywne z użyciem różnych przyrządów; 

- Ćwiczenia na aktywną i pasywną ruchomość kończyn; 

- Tory mieszane zawierające podstawowe schematy ruchowe; 

- Bardzo podstawowe ćwiczenia na okrążeniach; 

- Podstawowe zabawy sytuacyjne; 

- Specjalne nazewnictwo ruchowe (pozycja, garda, przesunięcia, blok, pusty atak, itp.) 

 

Najskuteczniejszymi metodami realizacji wyznaczonych zadań są: 

- Metoda zabaw; 
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- Metoda wolnej eksploracji; 

- Metoda ukierunkowanego odkrywania (w bardzo prostej formie); 

- Metoda serii powtórzeń (karate). 

 

ZAKRES CZASOWY SZKOLENIA i SPRAWDZIANÓW 

SPECJALISTYCZNYCH 
Uwaga: jest to przykładowy zakres szkolenia specjalistycznego, który w trakcie szkolenia będzie 

modyfikowany i w zależności od potrzeb może ulec zmianom.  

 
 

 

 

Zakres czasowy Zakres techniczny Ćwiczenia pomocnicze Błędy, które nie powinny 

się pojawić 
9.I Kyu 

3 miesiące od 

momentu rozpoczęcia 

treningów 

 

biały pas z jednym 

czarnym paskiem. 

 

WRZESIEŃ  

PAŹDZIERNIK 

LISTOPAD 

 

biały pas z jednym czarnym 

paskiem. 

KIHON 

1. Musubi Dachi 

2. Hachiji Dachi 

3. Zen Kutsu Dachi 

4. Oi Zuki/KIba Dachi 

5. Gedan Barai/KIba Dachi 

 

1. Przysiady - 10 razy. 

2. Skłony do kolan 

("pompki") - 5 razy. 

 

 

1. Ugięta noga tylna w Zen 

Kutsu Dachi. 

2. Ukłon Tashi Rei w 

rozkroku 

9.II Kyu 

 

3 miesiące od 

momentu zdania 

egzaminu na 9.I 

 

biały pas z dwoma 

czarnymi paskami 

 

GRUDZIEŃ 

STYCZEŃ  

LUTY 

  

KIHON 

1. Gedan Barai/Kiba Dachi 

2. Oi Zuki/Kiba Dachi 

3. Age Uke/Kiba Dachi 

4. Soto Uke/Kiba Dachi 

5. Mae Geri/Zen Kutsu 

Dachi / w miejscu / 

KATA – skrócona wersja 

Taikyoku Shodan lub Mały 

Smok 

 

1. Przewrót w przód lub 

turlanie się . 

2. Przysiady - 15 razy. 

3. Ugięcia ramion w podporze 

przodem  na kolanach 

("pompki") - 10 razy. 

 

 

 

1. Uniesienie pięty w Kiba 

Dachi. 

2. W Age Uke wyprostowana 

ręka blokująca. 

9.III Kyu 

 

3 miesiące od 

momentu zdania 

egzaminu na 9.II Kyu 

 

biały pas z trzema 

czarnymi paskami 

 

MARZEC 

KWIECIEŃ 

MAJ 

KIHON 

1. Oi Zuki/Zen Kutsu Dachi 

2. Age Uke/Zen Kutsu Dachi 

3. Soto Uke/Zen Kutsu Dachi 

4. Uchi Uke/Zen Kutsu Dachi 

5. Gedan Barai/Zen Kutsu 

Dachi 

6. Mae Geri/Zen Kutsu Dachi 

KATA 

Taikyoku Shodan  

KUMITE 

Gohon Kumite: 

atak: Chudan Oi Zuki obrona: 

Soto Uke 

(obaj partnerzy w poz. Zen 

Kutsu Dachi,  

5 ataków i bloków)  

Bez kontrataku na końcu !! 

 

1. Ugięcia ramion w podporze 

przodem na kolanach  

("pompki") - 10 razy. 

2. W leżeniu tyłem 

przenoszenie nóg za głowę 

("nakrywki") - 5 razy. 

3. Przysiady – 20  razy. 

 

 

 

 

 

1. Pięść w bloku Soto Uke i 

Uchi Uke powyżej barków.  

2. Pięść w Hikite nie przylega 

do boku. 

3. Kontratak w Gohon Kumite 

za daleko od partnera. 

 

 

 

CZERWIEC 

ORGANIZACJA  ZAWODÓW 

 p/n /PREZENTACJA „WESOŁEJ SZTUKI SAMOOBRONY DLA PRZEDSZKOLAKÓW” 
 

Wszystkie startujące dzieci zostają nagrodzone medalami, dyplomami, nagrodami rzeczowymi. 
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OCENA 

Jest to szczególnie ważny moment określający poziom realizacji zadań ustalonych w programie. W 

ocenianiu posługujemy się danymi uzyskanymi poprzez: 

- Obserwację treningów, czyli rodzaju zachowań dostosowawczych przyjmowanych przez 

grupę i przez jednostki w odpowiedzi na zadane bodźce; 

- Okresowy zapis wyników testów ruchowych; 

- Podstawy Karate; 

- Zabawę sportową Kihon. 

 

Interpretacja danych i uregulowanie procesu są konieczne dla skuteczności działań edukacyjnych. 

 

Pozostaje jednakże ważna zasada, według której specyficzność dyscypliny jest środkiem, a nie celem. 

 

Z dziećmi należy pracować umożliwiając im: 

 dobre porozumiewanie 

 współpracę z otoczeniem 

 rozwijanie umacnianie u dziecka poczucia własnej wartości 

 rozwijanie aktywności twórczej 

Instruktor pracuje z dziećmi: 

 wg potrzeb i możliwości dziecka 

 odpowiednio dobieramy dynamikę i strukturę zajęć  

 pamiętamy o tym co przyciąga a co odpycha 

 emocjonalny aspekt zajęć 

 uczymy jak pokonywać trudności 

 umiemy być dorosłym wśród dzieci. 

 

EWALUACJA 

Program będzie podlegał ewaluacji, gdyż trudno jest przewidzieć jak szybko dzieci opanują umiejętności 

ruchowe w karate i czy zadanie nie okaż się trudne bądź zbyt łatwe. Obserwacje będą  odnotowywane w 

dzienniku pracy instruktora. 

 

GRY SPORTOWE 

Próby gier sportowych w przedszkolu zostały opracowane zgodnie z celami wychowawczymi, zawartymi 

w programach dotyczących wychowania ruchowego. W działaniach dydaktycznych wykorzystywać się 

będzie podstawowe techniki, ograniczone tylko do aspektów ułatwiających przyswojenie i umocnienie 

schematu ciała, nacisk będzie zaś kładziony na gry sytuacyjne i tory mieszane na czas. 

W związku z tym próby gier sportowych charakteryzują się cechami zabawowymi i łatwością ćwiczeń i 

oceny, łatwymi mechanizmami zawodów. 

 

PRZYKŁADY 

 

1.0 Tor mieszany na czas: 

Maksymalny czas trwania 20 sekund. 

 Przewidziane schematy motoryczne: bieganie, skakanie, turlanie się. 

 

2.0 Kombinacja technik: 

Cios jednostronny do przodu + cios ramienia przeciwnego. 

Blok jednostronny do przodu + cios ramienia przeciwnego. 

Ćwiczenie wykonuje się na prawą i na lewą stronę. Nauczyciel może wprowadzić kopnięcie 

bezpośrednie, jako technikę początkową przed ciosem jednostronnym. Ocena wiąże się z 

kryteriami próby kata dla początkujących. 

N.B. Tylko w ograniczonych przypadkach można pominąć jedno z dwóch ćwiczeń. 
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ZADANIA I WSKAZÓWKI PROGRAMOWE 

 

1) Wzmocnienie fizjologiczne. 

 

Wzmocnienie fizjologiczne, poza tym, że jest cennym zadaniem samym w sobie, stanowi założenie 

do normalnego prowadzenia wymienionych niżej działań. W tym zakresie należy pracować nad: 

 

a) poprawieniem funkcji krążeniowo-oddechowej. Znane są różne metody działań z następującymi 

elementami wspólnymi: przewagą ćwiczeń z wytrzymałości ogólnej (aerobik); koniecznością 

połączenia ich z minimalnymi, stopniowymi działaniami anaerobowymi; zwracaniem uwagi na 

techniki wyrównawcze. Podkreślamy znaczenie biegów na odpowiednio dobranych dystansach i 

na możliwie zróżnicowanym terenie, w zmiennym rytmie, ze zręcznościowym pokonywaniem 

przeszkód naturalnych i ustawionych; 

b) wzmocnieniem siły mięśni. Siła jest składnikiem determinującym i wpływającym na gest. By 

wzmocnić tę wartość przydatne są ćwiczenia z naturalnym obciążeniem lub z małymi 

obciążeniami (ciężkie piłki, sztabki żelazne, inne dostosowane przyrządy). Wzmocnienie masy 

mięśniowej kończyn nie będzie skuteczne bez jednoczesnego wzmacniania mięśni kręgosłupa, 

ramion i miednicy. W celu zapobiegawczo-korekcyjnym można wzmacniać poszczególne grupy 

mięśniowe. 

c) sprawnością ruchową zręcznością kończyn. Umiejętność wykonywania szerokich ruchów jest 

warunkiem dobrego poruszania się i ułatwia jego opanowanie. Przydatne tu będą ćwiczenia 

powtarzane z małymi i średnim przyrządami, zapewniające prawidłowy ruch kończyn w okresie 

wzrostu długich kości. 

d) prędkością. Rozumiana jako umiejętność wykonywania ruchów w jak najkrótszym czasie, zakłada 

posiadanie wymienionych wcześniej umiejętności i rozwija się wraz z ze skuteczną i oszczędną 

automatycznością gestu. 

2) Umocnienie i koordynacja podstawowych schematów ruchowych. 

 

Kiedy uczeń posiada świadomość własnego ciała, poprawienie schematu ciała dostarcza nowych, 

bogatszych doświadczeń, dotyczących relacji między ciałem a otoczeniem. Należy szczególnie 

poszukiwać sytuacji, które dostarczają nietypowych relacji między ciałem a przestrzenią, jak przewroty, 

różne zachowania w fazie lotu, ćwiczenia wodne (tam, gdzie to możliwe). Wszystkie przyrządy, małe i 

duże, typowe lub okazjonalne, postrzegane są jako dostarczyciele wielorodnych bodźców. Szczególnie 

przydatne może być wykonywanie wybranych ćwiczeń, przejętych w miarę możliwości z dużych gier, a 

mających na celu sprawdzenie i doskonalenie : równowagi pozycyjnej i dynamicznej; koordynacji 

ogólnej; oceny odległości (np. ćwiczenia łączone z poruszającą się piłką, przesunięcia w stosunku do 

pozycji lub do ruchu kolegi lub przeciwnika); percepcji czasowej (np. ćwiczenia rytmiczne i powtarzające 

rytm, ruchy związane z czasem przesuwania się kolegi lub przeciwnika); myślowego przedstawiania 

sytuacji dynamicznych (np. planowanie akcji ataku lub obrony w grach sportowych).  

 Szczególną uwagę należy zwracać na umocnienie lateralizacji zgodnie z funkcjami naturalnymi i 

spontanicznymi. Ćwiczenia z tym związane mogą być przydatne w innych dziedzinach, na przykład w 

wychowaniu drogowym. 

 

3) Sprawność ruchowa jako język 

 

Ruch jest jednym z języków, za pomocą których człowiek wyraża swój świat wewnętrzny i wchodzi 

w relacje z innymi. Język ten musi być wykorzystywany w przedszkolu, równolegle z innymi językami 

werbalnymi, wizualnymi i muzycznymi po to, by umożliwić uczniom poznanie i wartościowanie 

wszystkich środków ekspresji i relacji z innymi. W tym sensie należy więc podejmować wszelkie próby, 

mające na celu indywidualne i grupowe przekazywanie wrażeń, uczuć, obrazów, idei za pomocą 

naturalnych ruchów. 
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4) Aktywność w środowisku naturalnym 

Stanowi szeroki dział aktywności ruchowej, poprzez który przedszkole znajduje związek z życiem i 

odnawia relację człowiek-przyroda. W zależności od otaczającego środowiska, nauczyciel powinien 

preferować lekcje na świeżym powietrzu lub w środowisku naturalnym. Inicjatywy takie, jeśli zostały 

ujęte w programie wychowawczo-dydaktycznym, z jednej strony są  dodatkowym elementem 

kształtującym osobowość uczniów, a z drugiej strony mogą dostarczać konkretnych okazji do 

interdyscyplinarnego przyswajania wiedzy. 

5) Wdrażanie do uprawiania sportu 

 

Wdrażanie do uprawiania sportu harmonijnie wpisuje się w obraz działań wychowawczych, gdyż 

nastawione jest na kształtowanie osobowości ćwiczacych i jest podstawą nawyku aktywności sportowej, 

rozumianej jako zdobywanie równowagi psycho-fizycznej w ramach wychowania zdrowotnego. 

Nauczyciel powinien znaleźć sposób na wprowadzenie do lekcji wychowania fizycznego elementów 

wdrażania do uprawiania sportu. Zajęcia takie mogą później odbywać się w dodatkowych godzinach 

nauczania. 

 

 Wdrażanie do uprawiania dyscyplin sportowych będzie okazją do stosowania lub do całkowitego 

odkrycia zwyczajowych gestów w stale następujących po sobie sytuacjach problemowych. Podejmowane 

starania w poprawianiu wyników wywodzą się z logiki poszukiwania i sprawdzania jak najbardziej 

poprawnego i dokładnego ruchu; w takim rozumieniu sport w przedszkolu staje się dyscypliną 

wewnętrzną, formą panowania nad ciałem, kształcenia i doskonalenia indywidualnych zachowań 

ruchowych. Stale wymagane poszanowanie reguł gier i sportu – skodyfikowanych lub dowolnie 

ustalonych – uczy lojalności i cywilizuje, a zwyczaje z tego wynikające nie wyczerpują się na lekcjach 

szkolnych. Sport oraz gry zespołowe umacniają ponadto zwyczaj wzajemnej współpracy. 

 

 Wdrażanie do uprawiania sportu zakłada oczywiście formy rywalizacji między uczniami. Należy 

tu wyjaśnić, że wyczynowe uprawianie sportu, rozumiane jako wysiłek zmierzający do dawania z siebie 

tego, co najlepsze w stosunku do innych, mieści się w logice edukacji, czyli. Niesie to za sobą 

konieczność posiadania świadomości krytycznej  wobec zachowań obcych dla istoty sportu, takich jak 

osiągnie wyników za wszelką cenę lub przyjmowanie zachowań gwiazdorskich. 

 

 W rzeczywistości osiągnięcia lub wygrana w zawodach mają znaczenie tylko, jeśli stanowią 

oznakę zwycięstwa nad samym sobą lub jeśli są owocem dobrowolnego i wytrwałego wysiłku. 

 

CHARAKTERYSTYKA   ROZWOJU  PSYCHOFIZYCZNEGO  DZIECI   
Wiek      Cechy anatomiczne        Cechy   psychiczne Wskazania i 

przeciwwskazania 

dla instruktora 

5 - 9 

lat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- kościec miękki jeszcze w okresie kostnienia, 

wszystkie połączenia kostne, które będą 

stanowić z czasem stawy lite są jeszcze 

chrząstkowe (stąd wszystkie wypadki w tym 

okresie są niegroźne); 

- przyspieszony wzrost kości w nasadach, w 

ciągu roku może osiągnąć aż 6 cm; 

- delikatny, mało odporny kościec podatny na 

działanie czynników zniekształcających np. 

długie siedzenie, noszenie w jednej ręce 

wszystkich przedmiotów (kościec dziecka nie 

może być silnie umięśniony, gdyż doprowadziło 

by to do zahamowania  wzrostu); 

- tkanka mięśniowa jest jeszcze słabo rozwinięta 

ale podatna na ćwiczenia fizyczne; 

- wzmożenie przyrostu wagi jednak ciężar ciała 

wzrasta wolniej w stosunku do wysokości, 

sylwetki w tym okresie są raczej smukłe; 

-słabe zdolności koordynacyjne są 

-dziecko podlega instynktom i 

popędom; 

- bardzo lękliwe i wrażliwe, 

łatwo poddaje się sugestii; 

-cechuje go żywa wyobraźnia; 

-występuje skłonność do 

naśladowania wszystkiego co 

widzi i słyszy; 

-rozwija się spostrzegawczość 

umiejętność skupiania uwagi, 

reagowania na sygnały; 

-rezygnuje ze stanowiska 

egocentrycznego; 

-duża potrzeba ruchowego 

wyżycia się; 

-skłonność do przodownictwa w 

zabawach, chęć pokazania się; 

-uwaga dziecka w dużej mierze 

jest chwiejna, stąd nie może na 

-występuje zdolność do 

krótkotrwałego wysiłku i ruchu; 

-należy unikać intensywnych 

ćwiczeń siłowych, które mogą 

poprzez wzrost mięśni 

zahamować rozwój kości 

długich; 

-podstawowymi metodami 

treningu są zabawy i gry, które 

w dużym stopniu zapewniają 

wszechstronne rozwijanie 

naturalnych czynności 

ruchowych dziecka; 

-ćwiczenia nie mogą składać się 

z ruchów złożonych i 

precyzyjnych, muszą  być 

proste, rozłożone na wszystkie 

partie mięśniowe; 

-należy podczas ćwiczeń 
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spowodowane nie zakończoną mielinizacją oraz 

nierównomiernym przyrostem wysokości do 

masy ciała; 

-następuje obniżenie się ruchliwości; 

-płuca i serce rozwijają się szybko wyprzedzając 

ogólny rozwój; 

-częstotliwość tętna, oraz pojemność minutowa 

serca u dziecka jest znacznie wyższa niż u 

dorosłych; 

-pojemność oddechowa płuc jest mniejsza niż u 

dorosłych, stąd zachodzi konieczność 

wydatniejszej pracy aby pokryć 

zapotrzebowanie organizmu na tlen (ilość 

oddechów na minutę jest większa niż u 

dorosłego osobnika);  

-różnica w rozwoju dziewcząt i chłopców w tym 

okresie jest niewielka; 

dłużej zatrzymać ją na pewnym 

wybranym ćwiczeniu; 

rezygnować z dokładności na 

rzecz ilości ruchów; 

-nie mogą być stosowane 

ćwiczenia ciągłe, podczas 

których dziecko nie może 

dowolnie regulować swojego 

wysiłku; 

-wskazane jest hartowanie 

dzieci poprzez organizowanie 

ćwiczeń ruchowych na 

powietrzu zimą i latem; 

 

PRZYKŁADOWY PLAN TRENINGU 
 

L.p. 

Czas 

Nazwa zagadnienia TREŚĆ Uwagi 

1. 

2’ 

Część wstępna - dojście do sali gimnastycznej 

- przygotowanie się dzieci do zajęć 

- sprawdzenie obecności 

 

2. 

30’ 

Część zasadnicza 

elementy ćwiczeń 

ogólnorozwojowych 

Rozgrzewka (wymachy i krążenie ramion; krążenie 

biodrami; skłony do lewej i prawej nogi; przysiady; w 

leżeniu na plecach: nożyce pionowe i poziome, podnoszenie 

nóg i rąk do góry, przenoszeni zgiętych nóg na lewa i 

prawą stronę; w leżeniu na brzuchu podnoszenie głowy i 

nóg do góry; kołyska; 

podskoki dookoła własnej osi; ćwiczenie wdech i wydech 

powietrza wraz z podnoszeniem ramion; podnoszenie się na 

palcach i spacer; chodzenie na czworaka) 

Zabawy (kto pierwszy z hulaj hop; łapiemy w kółko 

zwierzątko; kto pierwszy dobiegnie do chorągiewki; mały 

berek; pokonujemy małe przeszkody; zabawa w 

chowanego) 

  

Szczególną uwagę 

przywiązuje do ćwiczeń z 

koordynacji ruchowej 

oraz z gimnastyki 

korekcyjnej. 

elementy ćwiczeń  

z zakresu podstaw karate 

Nauka ukłonu -Tashi Rei; 

Nauka pozycji karate:  do przywitania – Musubi dachi; 

naturalnej – Hachiji Dachi; wykroczna – Zen Kutsu Dachi; 

rozkroczna Kiba Dachi; zakroczna –Kukutsu Dachi; 

Nauka podstawowych technik karate: 

blok wznoszący- Age Uke; blok zewnętrzny 

przedramieniem do środka - Soto Uke; blok zewnętrzny 

przedramieniem od środka - Uchi Uke; blok zmiatający 

Gedan Barai; miękki blok Shuto Uke; cios prosty Oi  Zuki; 

kopnięcie do przodu Mai –Geri 

Nauka oddychania i okrzyku- łączenie oddechu wraz z 

ruchem rąk lub nóg; wydawanie okrzyku przy wykonaniu 

techniki. 

Nauka układu technicznego KATA – układ pamięciowy 

połączonych technik karate np. blok- Gedan Barai i cios - 

OI Zuki  

 Przedstawione elementy 

z zakresu karate nie będą 

stosowane 

w ciągu jednych zajęć. 

Zwracam uwagę na 

poprawność 

wykonywanych technik i 

elementów karate. 

 

W przypadku znudzenia 

w prowadzam zabawę.  

3. 

2’ 

Część końcowa -  odprowadzenie dzieci do sal przedszkolnych.   
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