
 

KONFERENCJA METODYCZNA  
dla 

nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego 

„Aktywność fizyczna dziecka  
warunkiem zdrowia i sukcesów w nauce”    

 

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach  
zaprasza  

dyrektorów szkół i przedstawicieli samorządów,  
nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz wychowania fizycznego  

na konferencję poświęconą roli wychowania fizycznego  
w edukacji wczesnoszkolnej. 

 

 
 

 PROGRAM „Sportowy elementarz” 
„Poznaj świat gier zespołowych” 

Sport–Odpowiedzialność–Wiedza–Aktywność 
 

 
 
 
  

 

                                                                    

 

 
Wychowanie fizyczne dzieci  

jest tak samo ważne jak nauka czytania i pisania.  

 
 
                                Organizatorzy                                                                           Patronat honorowy 

                                                                                   

15 października 2019 roku, godzina 13.00                                                                                                             

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Świętokrzyska 15, budynek G,  aula B1 

Aktywność fizyczna  

wpływa na poprawę wyników w nauce.  

 



 

Spotykamy się, ponieważ:  

 zależy nam na zdrowiu społeczeństwa, a aktywność fizyczna jest fundamentem strategii prozdrowotnych, 

 wyniki najnowszych badań naukowych wskazują, że następne pokolenia w wyniku braku aktywności fizycznej 

będą żyły coraz krócej, 

 wychowanie fizyczne w najmłodszych klasach staje się najważniejszym elementem kształtowania 

prozdrowotnych postaw. 

Cele programu 

 Wsparcie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie poprawy jakości zajęć wychowania fizycznego – 

rozwój kompetencji metodycznych. 

 Zaprezentowanie rozwiązań promujących aktywność fizyczną wśród uczniów klas I–III. 

 Kształtowanie postaw prozdrowotnych w kontekście utrzymywania aktywności fizycznej przez całe życie. 

Założenia programu 

 Objęcie doskonaleniem nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej województwa świętokrzyskiego. 

 Włączenie dyrektorów szkół i przedstawicieli samorządów w działania na rzecz tworzenia warunków 

sprzyjających podejmowaniu aktywności fizycznej przez szkolne społeczności − dzieci, nauczycieli i rodziców. 

Oczekiwane efekty 

 Podniesienie poziomu jakości wychowania fizycznego w najmłodszych klasach. 

 Zwiększenie różnorodności zajęć wychowania fizycznego. 

 Uatrakcyjnienie lekcji wychowania fizycznego. 

 Wydłużenie czasu przeznaczonego na aktywność fizyczną dzieci. 

 Zwiększenie aktywności dzieci na świeżym powietrzu. 

 Wskazanie sposobów adaptacji klasy lekcyjnej, korytarza, przestrzeni wokół szkoły na potrzeby zajęć 

ruchowych. 

 Pokazanie sposobów prowadzenia lekcji w klasach I–III z wykorzystaniem ruchu, np. edukacji matematycznej. 

 Ograniczanie czasu spędzanego przez dzieci przed komputerami i telewizorami do dwóch godzin dziennie. 

 Podniesienie poziomu wiedzy nauczycieli oraz rodziców na temat potrzeb ruchowych dzieci i ich znaczenia dla 

zdrowia. 

 Podniesienie poziomu wiedzy przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego na temat potrzeb 

ruchowych dzieci i ich znaczenia dla zdrowia społeczeństwa. 

 Poznanie sposobów aktywizowania społeczności szkoły. 

 Ewaluacja dokonań. 

 

Warsztaty dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej 

 Kształtowanie umiejętności ruchowych nauczycieli, sposobów asekuracji dzieci w czasie wykonywania 

ćwiczeń. 

 Przygotowanie zasobów ćwiczeń − gier zespołowych, gimnastyki, lekkoatletyki, gier terenowych, 

moderowania swobodnej zabawy. 

 

 

 

 


