
Podstawa programowa przedmiotu 

wychowanie fizyczne

II etap edukacyjny: klasy IV–VIII



Personalistyczna koncepcja 
wychowania 

Zadaniem wychowania w świetle teorii 

personalistycznej jest wprowadzanie dziecka     

w świat wartości, w świat kultury i praw 

rządzących społeczeństwem, aby przez              

to rozbudzić w dziecku pragnienie osiągnięcia 

pełni człowieczeństwa, pragnienie do rozwijania 

się we wszystkich wymiarach życia: fizycznym, 

moralnym, duchowym, intelektualnym, 

społecznym.
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Założenia nowej podstawy programowej 

wychowania fizycznego oparte są na: 

1. Personalistycznej koncepcji wychowania 

2. Koncepcji sprawności fizycznej 

ukierunkowanej na zdrowie                        

(ang. health-related fitness).
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Personalistyczna koncepcja 
wychowania 

Wyznacznikiem personalizmu jest przekonanie, 

że to właśnie świat wartości jest tym kanałem, 

poprzez który dziecko kształtuje swoją 

osobowość. Według założeń personalistycznych 

konieczne są trzy podstawowe płaszczyzny         

w procesie wychowawczym: wychowanie 

fizyczne, wychowanie intelektualne                       

i wychowanie moralne , których zadaniem          

jest rozwijanie człowieka jako osoby.



Personalistyczna koncepcja 
wychowania 

Najskuteczniejszym sposobem wychowywania 

do wartości jest przykład własnego życia, 

autorytet moralny. 

Wszystkie inne metody,  czy to pogadanki, czy 

dyskusje, czy analizy postaw, powierzanie 

zadań, wzmacnianie pozytywne mogą tylko 

pełnić rolę pomocniczą w wychowywaniu do 

wartości. 
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Personalistyczna koncepcja 
wychowania 

Wychowanie fizyczne, 

jest drogą do ukazywania 

wartości wysiłku fizycznego

szacunku należnego swojemu ciału



Health Related Fitness

Według koncepcji Health Related Fitness 

celem wykonywania aktywności fizycznej    

jest dobre zdrowie psychofizyczne pomagające 

zapobiegać chorobom związanym z siedzącym 

trybem życia, oraz pomoc w pozytywnym 

podchodzeniu do codziennych wyzwań. 



Health Related Fitness

Helath Related Fitness to koncepcja, w której 

człowiek aktywny fizycznie charakteryzuje się: 

dużą siłą mięśni, dobrą sprawnością układu 

krążeniowo-oddechowego, odpowiednią 

kompozycją ciała, dobrą elastycznością            

i gibkością, wytrzymałością na dużym 

poziomie.



Health Related Fitness

Mierniki i współczynniki, określające i warunkujących cechy 

osoby sprawnej fizycznie. Są to m.in: 

• w zakresie motoryki mięśni – koordynacja układu nerwowego 

z mięśniowym, stabilizacja ciała, postawa, reakcja na bodźce, 

• w zakresie składu ciała – BMI, ilość tkanki mięśniowej, 

gęstość kości i zawartość tkanki tłuszczowej, stosunek 

szerokości bioder do talii,

• w zakresie elastyczności i sprawności mięśni – gibkość, 

elastyczność, zdolność rozciągania kończyn, siła kończyn, 

siła nacisku, 



Health Related Fitness

• w zakresie sprawności układu krążenia – zdolność 

oddechowa, maksymalna pojemność płuc                 

(TLC – total lungs capacity), pułap tlenowy, tętno 

minimalne i maksymalne (max HR), prawidłowe 

ciśnienie krwi     

• w zakresie sprawności układu nerwowego –

odpowiedź hormonalna na bodźce, samopoczucie, 

zdolność koordynacji układu mięśniowego z 

nerwowym (podnoszenie dużych ciężarów), profil 

lipidowy.



Zasadnicze różnice dotychczasowej 
i nowo opracowanej podstawy programowej 

• zmodyfikowano dotychczasowy podział treści 

wymagań szczegółowych; 

• wymagania te odnoszą się do zajęć prowadzonych 

w czterech blokach tematycznych (w porównaniu 

do układu treści z dotychczasowej podstawy 

zrezygnowano z 6 bloków w zakresie wiedzy i 

umiejętności. 



BLOKI TEMATYCZNE 

1. Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna. 

2. Aktywność fizyczna. 

3. Bezpieczeństwo w aktywności fizycznej. 

4. Edukacja zdrowotna. 

5. Kompetencje społeczne 



Zasadnicze różnice dotychczasowej i nowo 
opracowanej podstawy programowej 

• opis wiadomości i umiejętności zdobytych 

przez ucznia w szkole podstawowej jest 

zgodny z ideą europejskich ram kwalifikacji 

i sformułowany jest w języku efektów 

kształcenia; 

• zgodnie z tą ideą określono także 

kompetencje społeczne, jakie powinien 

nabyć uczeń na tym etapie edukacyjnym; 



Zasadnicze różnice dotychczasowej i nowo 
opracowanej podstawy programowej

• wymagania szczegółowe w zakresie wiadomości i 

umiejętności w blokach tematycznych zostały 

podzielone  z uwzględnieniem charakterystyki 

rozwojowej i zasady stopniowania trudności; 

• jedynie kompetencje społeczne sformułowano dla 

całego etapu edukacyjnego, gdyż kształtowanie 

postaw   to proces długotrwały i wymagający 

wielokierunkowych działań. 



ETAPY ROZWOJOWE 

• KLASA IV 

• KLASY V- VI 

• KLASY VII - VIII 



TREŚCI KSZTAŁCENIA 

Treści kształcenia wzbogacono o zagadnienia

• wykorzystania środków dydaktycznych: 

• nowoczesnych form aktywności fizycznej, 

• form aktywności fizycznej pochodzących          

z regionu zamieszkania, innych krajów 

europejskich oraz pozaeuropejskich, 

• monitorowania poziomu aktywności fizycznej  

z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. 



Realizacja podstawy programowej w zakresie edukacji 

zdrowotnej powinna być dostosowana do potrzeb uczniów 

oraz możliwości organizacyjnych szkoły. 

Edukacja zdrowotna powinna być integrowana z treściami 

innych przedmiotów  np. biologii, wychowania do życia             

w rodzinie, wos, edukacji dla bezpieczeństwa.

Nauczyciel musi wspierać ucznia o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych. 

Oceniając należy uwzględnić nie tylko zdobyte przez ucznia 

umiejętności i wiadomości wskazane w podstawie 

programowej wychowania fizycznego, lecz także powinno się 

eksponować jego wysiłek i zaangażowanie.



Proponuje się następujący model organizacji zajęć                         

z wychowania fizycznego w szkole podstawowej:

 Klasa IV - 4 godziny w systemie klasowo-lekcyjny

 Klasy V-VI – 3+1 (3 godziny systemie klasowo-lekcyjnym,    

1 godzina do wyboru przez ucznia)

 Klasy VII-VIII – 2+2 (2 godziny w systemie klasowo -

lekcyjnym, 1 godzina do wyboru przez ucznia)

• Zajęcia do wyboru powinny odbywać się w grupach 

zainteresowań zgodnie z wyborem dokonanym przez ucznia. 

Zajęcia takie mogą być prowadzone w grupach 

międzyoddziałowych lub międzyklasowych.


