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Zdzieszynski A., Skowron J., 
Niznikowski T., Boloban W. The ex-
perimental reason of  the  author’s 
programme of the development and 
improvement of images of the mo-
tive students AWF of first near the 
teaching of gymnastic practices. The 
low level of the quality of the teaching 
of gymnastic practices was affirmed on 
practical occupations from gymnastics 
at students awF. It was established on 
the basis of conducted investigations 
and experts opinion that the insufficient 
development was one of causes at the 
students of motive  images about made 
gymnastic practices. The author’s pro-
gramme of the development was cre-
ated and the improvement of the mo-
tive images which was introduced on 
practical occupations near the teaching 
of gymnastic practices. author’s pro-
gramme turns on four programmes of 
practices. They have aims, tasks, cen-
tres, the elements of control and control 
and adequate names to their aims: „The 
time of the movement”, „The sense of 
the movement”, „Spatial orientation”, 
„The control of the pose of the body”. 
Introduced author’s programme differ-
entiated the efficiency of teaching and 
the realization of gymnastic practices 
on the advantage of the experimental 
group on the end of the experiment in-
deed (p < 0,05). 

Здзієшинскі А., Сковрон Я., Нижни-
ковскі Т., Болобан В.М. Експеримен-
тальне обґрунтування авторської 
програми розвитку й удоскона-
лювання рухових уявлень у сту-
дентів першого курсу АФВ при 
навчанні гімнастичним вправам. 
На практичних заняттях з гімнастики 
студентів АФВ групою експертів заре-
єстрований не досить високий рівень 
оволодіння гімнастичними вправами, 
через низьку якість рухових уявлень 
про вправи, що розучують. На осно-
ві проведених досліджень розробле-
на авторська програма розвитку й 
удосконалювання рухових уявлень у 
студентів при навчанні гімнастичним 
вправам. Авторська програма вклю-
чає чотири програми вправ, кожна 
з яких має мету, завдання, засоби, 
елементи регламентації й контр-
олю, а назви програм відповідають 
цілям розвитку рухових уявлень: 
«Час руху», «Почуття руху», «Орієн-
тування в просторі», «Регуляція пози 
тіла». По завершенню педагогічного 
експерименту встановлена достовір-
на ефективність підвищення якості 
навчання гімнастичним вправам сту-
дентів експериментальної групи на 
основі розвитку й удосконалювання 
рухових уявлень у порівнянні з контр-
ольною групою(Р<0,05).

Здзиешынски А., Сковрон Я., Нижников-
ски Т., Болобан В.Н. Эксперименталь-
ное обоснование авторской программы 
развития и совершенствования двига-
тельных представлений у студентов 
первого курса АФВ при обучении гим-
настическим упражнениям. На практи-
ческих занятиях по гимнастике студентов 
АФВ группой экспертов зарегистрирован 
не достаточно высокий уровень овладения 
гимнастическими упражнениями, по при-
чине низкого качества двигательных пред-
ставлений о разучиваемых упражнениях. 
На основе проведенных исследований 
разработана авторская программа разви-
тия и совершенствования двигательных 
представлений у студентов при обучении 
гимнастическим упражнениям. Авторская 
программа включает четыре программы 
упражнений, каждая из которых имеет 
цели, задачи, средства, элементы регла-
ментации и контроля, а названия программ 
соответствуют целям развития двигатель-
ных представлений: «Время движения», 
«Чувство движения», «Ориентировка в 
пространстве», «Регуляция позы тела». 
По завершению педагогического экспери-
мента установлена достоверная эффек-
тивность повышения качества обучения 
гимнастическим упражнениям студентов 
экспериментальной группы на основе раз-
вития и совершенствования двигательных 
представлений, по сравнению с контроль-
ной группой(Р<0,05).
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Wstęp. 1

Postawienie problemu badawczego. 
W większości przypadków ćwiczenia gimnastycz-

ne charakteryzują się acyklicznym charakterem ruchów. 
Ćwiczenia gimnastyczne są nowymi ruchami dla wszyst-
kich. Uczeń nie spotkał się z nimi w swym życiu codzien-
nym. To są pierwsze spotkania tego rodzaju. Ćwiczenia 
gimnastyczne znajdują się na  różnym poziomie trudno-
ści, w różnych  strukturach ruchów:
- ćwiczenia łatwe (elementarne): przykład – pozy ciała, 

położenia ciała, zwisy, podpory, skłony,  przetoczenia, 
przewroty i inne;

- ćwiczenia średniej trudności: wspierania, kołowroty, 
przerzut bokiem, zeskoki; – ćwiczenia trudne: przerzuty 
w przód i w tył, salta, stania na rękach, elementy z 
puszczaniem i ponownym chwytaniem przyrządu i 
inne;

- ćwiczenia wyższej trudności: przelot Tkaczowa, skok 
Blanika, salto Delczewa i inne. 
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Charakterystyczny jest styl gimnastyczny wykona-
nia ćwiczeń. 

Elementy określające styl gimnastyczny wykonywa-
nych ćwiczeń to:
-dynamiczna postawa ciała;
-zachowanie prostych nóg i obciągniętych palców u stóp;
-obszerna amplituda ruchów;
-demonstracja wysokiego poziomu zdolności 

koordynacyjnych podczas wykonania ćwiczeń;
-tempo-rytm wykonania ćwiczeń;
-choreografia i artyzm przy wykonaniu ćwiczeń;
-łączenie ruchów z muzyką.

Cele i zadania przy nauczaniu i demonstracji ćwi-
czeń gimnastycznych.

Cele: a) edukacyjno-rozwojowy charakter wpływu na 
organizmy ćwiczących poprzez wykonywane ćwiczeń, 
harmonijny rozwój funkcji organizmu, doskonalenie ko-
ordynacji ruchów, przygotowanie fizyczne;
b) pozytywny wpływ wykonywanych ćwiczeń 

gimnastycznych na zdrowie człowieka, skuteczne 
podwyższenie działalności życiowej organizmu, 
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rehabilitacja i rekreacja dla wzmocnienia zdrowia, 
leczenie zawodowych chorób;

c) kształtowanie umiejętności ruchowych, nawyków 
ruchowych przystosowawczego charakteru do 
przygotowania zawodowego;

d) wychowanie kulturalnych, estetycznych, wolicjonalnych 
jakości ćwiczących gimnastykę;

e) opracowanie i wykonanie programów ćwiczeń 
gimnastycznych z różnych typowych strukturalnych 
grup;

f) realizacja warunków skutecznego nauczania ćwiczeń.
Zadania: a) znać podstawowe środki gimnastyczne;

b) władać metodyką nauczania ćwiczeń gimnastycznych;
c) rozwijać fizyczne jakości ćwiczących;
d) kształtować ruchowe umiejętności, ruchowe nawyki 

wykonania ćwiczeń gimnastycznych z różnych 
typowych strukturalnych grup trudności;

e) wykorzystać w trakcie opanowania ćwiczeń 
gimnastycznych techniczne środki nauczania;

d) opanować warunki skutecznego nauczania ćwiczeń 
gimnastycznych (efektywne działania nauczyciela, 
trenera w trakcie nauczania, wykorzystania 
współczesnych pedagogicznych technologii; 
przygotowania ćwiczącego do nauczania konkretnemu 
ćwiczeniu gimnastycznych);

f) skutecznie wykorzystać metody i środki gimnastyczne 
w swojej pracy zawodowej.
Metodyczne szczegóły i osobliwości gimnastyki 

jako systemy ruchów.
Gimnastyka – system uniwersalnych środków wy-

chowania fizycznego człowieka. Specyficzna osobliwość 
ćwiczeń gimnastycznych przy ich wykonaniu – to jest 
przejawianie koordynacyjnych zdolności motorycznych z 
dokładnie określaną charakterystyką ruchów: podane po-
łożenie ciała wejściowe i końcowe ćwiczącego, kierunek 
i amplituda ruchów, charakter działania mięśni. To daje 
możliwość standaryzowania programów ruchów, pod-
niesienia warunków nauczania i kształtowania ćwiczeń, 
przejście od irradiacji działań ruchowych do ich koncen-
tracji i stabilizacji w Centralnym Układzie Nerwowym.

Dla wykonania ćwiczeń gimnastycznych charaktery-
styczne są:
a) wszechstronność wpływu ćwiczeń gimnastycznych na 

organizm;
b) różnorodność środków – ćwiczeń gimnastycznych;
c) wybór wpływów ćwiczeń gimnastycznych na organizm 

ćwiczących;
d) reglamentacja zajęć i rzetelna regulacja obciążeń 

wykonywanych ćwiczeń na organizm;
e) możliwości podwyższenia złożoności wykonywanych 

ćwiczeń i tworzenia z nich układów ćwiczeń i 
kombinacji;

f) wykorzystanie tych samych ćwiczeń w różnych 
warunkach przy różnych zadaniach.
Podstawowe środki gimnastyki: a) ćwiczenia 

porządkowo – dyscyplinujące: kolumny do prowadzenia 
ćwiczeń gimnastycznych, musztra;
b) ćwiczenia ogólnorozwojowe: obręczy barkowej 

i ramion, szyi, tułowia, nóg i bioder, formujące 
postawę;

c) ćwiczenia stosowane: chód i bieg, równoważne, 
wspinaczkowe, rzuty i chwyty, podnoszenie i 
przenoszenie, czołganie, skoki proste;

d) ćwiczenia na przyrządach gimnastycznych – męskich: 
ćwiczenia wolne, koń z łękami, kółka, skok przez stół, 
poręcz symetryczne, drążek;

przyrządach)
e) ćwiczenia na przyrządach gimnastycznych – żeńskich: 

skok przez stół, poręcze asymetryczne, równoważnia, 
ćwiczenia wolne;

f) ćwiczenia akrobatyczne: przetoczenia, przewroty, 
przerzuty, stania, salta, ćwiczenia dwójkowe i 
zespołowe;

g) skoki na trampolinie;
h) ćwiczenia gimnastyki artystycznej: ćwiczenia bez 

przyborów, ćwiczenia ze skakanką, piłką, obręczą, 
wstążką, maczugami.
Formy zajęć z wykorzystaniem ćwiczeń 

gimnastycznych: lekcja wychowania fizycznego 
w szkole, pozalekcyjne zajęcia, zajęcia treningowe, 
aerobik, fitness, bodybalance, capoeira, parkour, pilates; 
rozgrzewka w sporcie dla wszystkich; rozgrzewka 
w sporcie wyczynowym i in. Wykonywanie ćwiczeń 
gimnastycznych na zajęciach praktycznych ze studentami 
daje możliwość podniesienia ich aktywności fizycznej, 
kształtowania umiejętności, nawyków ruchowych w 
procesie szkolenia.  

Gimnastyka sportowa jest dosyć szczególną 
dyscypliną, w której dokładność, precyzja, jakość i 
estetyka ruchów mają zasadnicze znaczenie w końcowym 
etapie szkolenia, którego efekty obserwujemy w czasie 
zawodów. W tej dyscyplinie sportu mamy do czynienia z 
ćwiczeniami akrobatycznymi, skokami złożonymi oraz z 
ćwiczeniami na przyrządach. Gimnastyka sportowa należy 
do dyscyplin, w których wymagana jest bardzo duża 
dokładność ruchu w bardzo krótkim czasie przy niezwykłej 
złożoności ruchu we wszystkich płaszczyznach. W 
ostatnim dwudziestoleciu nastąpił bardzo szybki rozwój 
gimnastyki pod względem trudności wykonywanych 
elementów i układów ćwiczeń, skoków akrobatycznych 
i skoków. Wiąże się to oczywiście z wysokim ryzykiem 
i niebezpieczeństwem podczas treningów i zawodów. 
Obecnie w przepisach występuje aż 6 grup trudności 
elementów przy czterech przed dwudziestu laty. Szybki 
rozwój niewątpliwie ma miejsce dzięki postępowi w 
technologii produkcji sprzętu gimnastycznego, ale jeszcze 
większe znaczenia ma przygotowanie zawodników i 
zawodniczek pod wszystkimi względami. Imponujące 
jest przygotowanie fizyczne; siła, skoczność, szybkość, 
gibkość, koordynacja ruchowa, ale nie należy również 
zapominać o przygotowaniu psychologicznym jako 
równie ważnym zarówno w procesie treningu jak i w 
czasie zawodów.  Występuje wiele różnorakich metod 
i technologii nauczania ćwiczeń gimnastycznych, lecz 
analiza dostępnej literatury świadczy o tym, że metody 
kształtowania wyobrażeń ruchowych nie zajmują 
należnego im, odpowiednio istotnego miejsca w procesie 
szkolenia [2,8,9,18].

Wyobrażenia ruchowe w strukturze wykonania 
ćwiczeń gimnastycznych: modalne komponenty 
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psychomotoryki i sensomotoryki człowieka. „Tylko 
wyobrażenie ruchu może być wystarczającym bodźcem 
do prób jego wykonania” (Carpenter, za  [8]). Te słowa 
wypowiedziane jeszcze w 19-tym wieku świadczą o bardzo 
wczesnym zainteresowaniu zależnościami pomiędzy 
psychiką, układem nerwowym, fizjologią, psychologią, 
budową anatomiczną a fizyczną formą ukierunkowanej 
aktywności człowieka, do której możemy niewątpliwie 
zaliczyć gimnastykę sportową, sport wyczynowy czy 
uprawiany rekreacyjnie. Czym są wyobrażenia ruchowe?  
Czy wyobrażeniami jest tylko świadoma i nieświadoma 
wiedza o przebiegu określonych ruchów? Czy są raczej 
połączeniem współpracy wiedzy i kinestetycznego 
różnicowania ruchów dla dokładnego odtworzenia zadania 
ruchowego. Umiejętność uruchomienia odpowiedniej ściśle 
wymaganej siły w odpowiednim czasie przy wymaganej 
prędkości z zakładaną częstotliwością itd. To właśnie za 
pomocą wyobrażeń ruchowych, przy wykorzystaniu czucia 
mięśniowo-ruchowego jesteśmy w stanie kontrolować, czy 
też korygować ruch w czasie jego trwania.

W procesie nauczania ćwiczeń gimnastycznych i 
akrobatycznych uczeń i nauczyciel przechodzą trzy 
kluczowe etapy: etap formowania wyobrażeń ruchowych 
początkowego nauczania ćwiczeń, etap pogłębionego 
nauczania ćwiczeń, etap umacniania i doskonalenia 
ćwiczeń [4,5,7,8,9,18,19]. Autorzy eksperymentalnie 
uzasadnili kolejność pedagogicznego procesu 
formowania wyobrażeń ruchowych przy nauczaniu 
ćwiczeń gimnastycznych i akrobatycznych. Podmiotem 
w tym procesie jest oczywiście student zajmujący 
się gimnastyką, poziom przygotowania fizycznego, 
technicznego, psychicznego, niezbędnych do nauczanych 
ćwiczeń przy dydaktycznych objaśnieniach o podstawach 
techniki sportowej ćwiczeń; stworzenie wizualnego 
obrazu ruchu. Pokaz ma na celu zapoznanie studenta 
z nauczanym ćwiczeniem i położeniami ciała, fazami 
ruchów, sterowniczymi ruchami, dynamiczną postawą 
oraz węzłowymi elementami techniki sportowej. Do 
najważniejszych należy rozpoczęcie procesu formowania 
wyobrażeń ruchowych przy wykorzystaniu specjalnie 
opracowanych celowych programów, takich jak orientacja 
przestrzenna na podłożu i w locie, czucia krótkotrwałego, 
średnio trwałego i długotrwałego wykonania ruchów, 
odpowiedniej siły, kinestetycznego różnicowania ruchów, 
przedsionkowej wrażliwości i stabilności.

W pedagogicznym postępowaniu student powinien 
wykonywać oddzielne części ćwiczenia, fazy ćwiczenia 
pod ciągłą świadomą kontrolą i z pomocą trenera, 
kopiując pokaz i korygując wykonanie z własnymi 
wyobrażeniami oraz czuciem ruchu. Wykonując pierwsze 
próby ćwiczeń z celowych programów oraz ćwiczeń 
przygotowawczych, pomocniczych i imitacyjnych proces 
formowania wyobrażeń ruchowych przebiega jakby po 
spirali, podstawą, której są modalne komponenty [8]. 
Termin modalne komponenty wyobrażeń ruchowych 
wyjaśniają za na przykładzie cytryny. Z czego składa się 
nasze wyobrażenie o cytrynie? Ze wzrokowego wrażenia 
(kolor żółty, kształt elipsy), węchowego wrażenia 
(aromat), mięśniowo – ruchowego odczucia powstającego 
przy próbie zważenia cytryny na dłoni, odczucia poprzez 

zmysł dotyku jej chropowatej powierzchni. Wszystko to 
modalne komponenty, z których w świadomości formuje 
się obraz tego, co my nazywamy cytryną. Przy formowaniu 
wyobrażenia ruchu dochodzi do czegoś analogicznego, 
jak w przypadku z cytryną.

Jakie mogą być modalne komponenty ćwiczenia 
gimnastycznego z pozycji wyobrażeń ruchowych? 
Naukowcy wskazują na obiektywne i subiektywne 
modalne komponenty. Obiektywne – to biomechaniczne 
parametry i ich wskaźniki: kinematyka zmiany pozy ciała, 
przemieszczanie się ciała, czasowe parametry ruchu, 
wskaźniki wysiłków mięśniowych, siły współdziałania, 
wskaźniki wewnętrznych sił, kontakt z podłożem, 
strukturalne wskaźniki ruchów. Subiektywne – to 
sensomotoryczna integracja na podstawie funkcjonowania 
zmysłów wzroku, słuchu, dotyku, przedsionkowego, 
oraz tworzenia pamięciowej struktury ruchu. Pomiędzy 
obiektywnymi i subiektywnymi modalnymi komponentami 
wyobrażeń ruchowych dochodzi do współzależności, 
dających możliwości skutecznej realizacji (na najwyższym 
poziomie) ideomotorycznych form ruchu.

Ideomotoryka –  to nauczanie ruchu przez wyobrażenia. 
Ideomotoryczny akt to proces przejścia od wyobrażeń 
ruchowych o ćwiczeniu do realnych myślowych procesów 
o ćwiczeniu czy też układzie ćwiczeń.

Zjawisko ideomotoryki zapoczątkował angielski 
lekarz David Gartli. Ideomotoryka była opracowywana 
przez angielskiego psychologa B. Carpentera i  następnie 
rozwinięta przez Anochina, Bernstejna, Puni i in. Trening 
myślowy powoduje mikroruchy, emocje, podwyższenie 
temperatury ciała, ciśnienia krwi, tętna i wzmożoną 
potliwość. Metoda ideomotoryki daje pozytywne 
ukierunkowanie na efektywne wykonanie ćwiczenia na 
treningach i zawodach. Poznanie ideomotoryki  to dobry 
trening własnej pamięci, czucia i zmysłów. Ideomotoryka  
podnosi dokładność, szybkość, siłę mięśniową a na 
zawodach może zamienić się w specjalną rozgrzewkę. 
Pozwala nam to zrozumieć wagę wyobrażeń ruchowych 
jako podstawy działań ideomotorycznych.

Niżej podano elementy struktury pedagogicznej 
technologii formowania wyobrażeń  ruchowych. Opinie 
opracowane przez [5,7,9,19], mają za zadanie określenie 
następujących elementów: 
a) cel – kształcenie wyobrażeń ruchowych początkowego 

nauczania ćwiczeń
b) pedagogiczne zadania
d) dydaktyczne zasady
e) wieloaspektowe (polidyscyplinarne) osobliwości 

kształtowania wyobrażeń ruchowych początkowego 
nauczania ćwiczeń: biologiczne, biomechaniczne, 
regulacyjne, pedagogiczne [5,7].

f) metody nauczania
g) celowe programy kształtowania wyobrażeń 

ruchowych
h) środki nauczania ćwiczeń gimnastycznych i 

akrobatycznych
i) warianty nauczania ćwiczeń
j) kolejność nauczania ćwiczeń:
k) nauczanie o charakterze oszczędnym (ćwiczenia łatwe 

do wykonania) i -intensywnym (ćwiczenia, które swoją 
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strukturą są zbliżone do wymogów techniki sportowej)
l) usuwanie błędów
ł) reglamentacja w procesie nauczania
m) kontrola jakości nauczania, korekta
n) formy zajęć i sposoby organizacji ćwiczących.

Prawidłowo przeprowadzony pierwszy etap 
(formowanie wyobrażeń ruchowych – początkowe 
nauczanie ćwiczeń) gwarantuje zarówno poprawność 
jak i skrócenie procesu uczenia i utrwalania ćwiczeń 
gimnastycznych i akrobatycznych. 

Charakterystyka treści Programów nauczania 
studentów AWF ćwiczeń gimnastycznych i 
akrobatycznych w strukturze zajęć kierunkowych. 
W roku 2009 Rada Wydziału Wychowania Fizycznego 
AWF Warszawa zatwierdziła nowy program nauczania 
przedmiotu „Gimnastyka” dla studentów pierwszego roku 
studiów stacjonarnych pierwszego stopnia. Program ten 
zawiera pewne różnice w odniesieniu do kobiet i mężczyzn, 
spowodowane specyfiką dyscyplin gimnastycznych obu 
płci. Ze względu na znacznie większy zasób ćwiczeń z 
zakresu gimnastyki sportowej w programie mężczyzn, 
skupimy się na tym właśnie programie. Przedmiot 
„Gimnastyka” jest realizowany w dwóch pierwszych 
semestrach studiów w wymiarze 50 godzin, po 25 w 
każdym z semestrów. Zaliczenie przedmiotu wiąże się ze 
zdaniem egzaminu praktycznego po drugim semestrze. 
Do wymagań programowych obok ćwiczeń i elementów 
akrobatycznych czy na przyrządach znajdują się również: 
zaliczenie terminologii, zaliczenie prowadzenia z grupą 
ćwiczeń w różnych formach bez i z przyborem. Z uwagi 
na przedmiot badań zajmiemy się jedynie elementami 
akrobatycznymi i ćwiczeniami gimnastycznymi na 
przyrządach. Generalnie wszystkie elementy programowe 
dzielą się na ćwiczenia akrobatyczne, skoki, ćwiczenia na 
poręczach, na drążku i kółkach. Większość z elementów 
zaliczana jest w skali trzystopniowej z uwzględnieniem 
trudność formy ich wykonania, forma łatwa na ocenę 
dostateczną, trudniejsza na ocenę dobrą i najtrudniejsza 
na ocenę bardzo dobrą (najwyższą). Wszyscy studenci 
mają obowiązek wykazać się umiejętnością wykonania 
wszystkich elementów w formie najłatwiejszej na najniższą 
ocenę zaliczającą (ocena dostateczna), oraz zapoznają się z 
metodyką nauczania elementów w pozostałych formach, co 
umożliwia ich ewentualne zaliczenie na wyższe oceny w 
zależności od możliwości osobistych studentów. Z zakresu 
metodyki nauczania wszystkich form elementów studenci 
rozliczani są poprzez egzamin. Ćwiczenia zwinnościowo 
– akrobatyczne wykonywane na ścieżce akrobatycznej lub 
na planszy do ćwiczeń wolnych to: przewroty w przód i 
w tył, stanie na rękach, przerzut bokiem, stanie na głowie, 
przerzut w przód, salto w przód. Przewroty: 

w przód z postawy do przysiadu podpartego• 
w przód z postawy do rozkroku podpartego• 
w przód z postawy do postawy o nogach prostych i • 
złączonych
w tył z postawy o nogach prostych do przysiadu • 
podpartego
w tył z postawy o nogach prostych z wyprostem pod • 
kątem min. 45°
w tył z postawy o nogach prostych przez stanie na • 

rękach
Stanie na rękach:• 
z uniku podpartego lub postawy zamach do stania na • 
rękach i przewrót w 
przód• 
z uniku podpartego lub postawy zamach do stania na • 
rękach z zaznaczeniem 
wytrzymania poniżej 1s• 
z uniku podpartego lub postawy zamach do stania na • 
rękach wytrzymane 2s
Przerzut bokiem:• 
z postawy z ramionami w górze przerzut do rozkroku z • 
ramionami w bok
z postawy z ramionami w górze dwa przerzuty połączone • 
do rozkroku z 
ramionami w bok  • 
z postawy z ramionami w górze przerzut bokiem do • 
rozkroku z ramionami w bok 
oraz drugi przerzut bokiem wykonany w drugą stronę  • 

Skoki: kuczny i rozkroczny. Ćwiczenia na poręczach: 
zamachy w podporze, zeskoki (odwrotny, odwrotny 
z ½ obrotu, zawrotny), stanie na barkach, wspierania z 
oparcia na ramionach do podporu, przewroty. Ćwiczenia 
na drążku: wymyk przodem do podporu, przedmachy, 
kołowroty, zeskoki podmykiem, wspieranie wychwytem. 
Ćwiczenia na kółkach: wspierania ciągiem ze zwisu do 
podporu . 

Niemal wszystkie wymienione elementy gimnastyczne 
i akrobatyczne są zawarte w programie nauczania szkół 
podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. Opanowanie 
w najlepszym z możliwych sposobów ich wykonania jest, 
więc jednym z czynników umożliwiających prawidłowe, 
szybkie i bezpieczne przeprowadzenie procesu nauczania 
w szkołach. Zapoznanie studentów z całą gamą ćwiczeń i 
metod kształtowania wyobrażeń ruchowych jako początku 
procesu nauki nawyków ruchowych, daje możliwość 
stosowania ich w innych dziedzinach pracy przyszłych 
nauczycieli w odniesieniu do różnych dyscyplin i 
dziedzin wychowania fizycznego. Dodatkowo obserwacje 
uczniów pod kątem szybkości i dokładności opanowania 
elementów, umożliwia podejmowanie bardziej trafnych 
decyzji dotyczących ewentualnego doboru uczniów dla 
poszczególnych dziedzin sportu czy rekreacji.

Cel badań. Ocena poziomu wyobrażeń ruchowych 
studentów AWF wykonujących podstawowe ćwiczenia 
gimnastyczne na zajęciach praktycznych oraz 
kształtowanie wyobrażeń ruchowych początkowego 
nauczania ćwiczeń.

Pytania badawcze.
Jaki poziom wyobrażeń ruchowych wykazują studenci 

przy nauczaniu ćwiczeń gimnastycznych zawartych w 
programie pierwszego roku studiów AWF?

Jak powinien być przygotowany autorski program 
rozwoju i doskonalenia wyobrażeń ruchowych studentów 
przy nauczaniu ćwiczeń gimnastycznych zawartych w 
programie pierwszego roku studiów?

Jaki efekt dla rozwoju i doskonalenia wyobrażeń 
ruchowych studentów przy nauczaniu ćwiczeń 
gimnastycznych zawartych w programie pierwszego 
roku studiów daje zastosowanie opracowanego przez nas 
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Autorskiego programu?
Metody i techniki badań. Sondaż diagnostyczny ma 

na celu monitoring rozwoju i doskonalenia wyobrażeń 
ruchowych przy nauczaniu studentów ćwiczeń 
gimnastycznych zawartych w programie pierwszego 
roku studiów. Techniki badań: analiza literatury, 
obserwacja, ankieta, testy motoryczne jako techniki badań 
pedagogicznych, analiza dokumentów państwowych, 
protokołów z zawodów. Ocena ekspertów – wyrażenie w 
skali od 0 do 10 punktów opinii o skali poziomu wyobrażeń 
ruchowych studentów przy wykonaniu wybranych 
ćwiczeń gimnastycznych zawartych w programie 
pierwszego roku studiów. Technika badań – komisja 
sędziów sportowych. Eksperyment pedagogiczny – ocena 
rozwoju i doskonalenia wyobrażeń ruchowych studentów 
przy nauczaniu ćwiczeń gimnastycznych zawartych w 
programie pierwszego roku studiów. Techniki badań: 
technika grup równoległych (ocena za wykonanie 
ćwiczeń na zajęciach praktycznych, ocena semestralna 
z przedmiotu), analiza statystyczna wybranych ćwiczeń 
na początku i na końcu eksperymentu (przewrót w przód, 
przewrót w tył, stanie na rękach, przerzut bokiem, skok 
kuczny przez skrzynię, wymyk przodem na drążku). 

Wideo komputerowa analiza wybranych ćwiczeń 
gimnastycznych pod względem jakości ich wykonania 
w grupach równoległych na końcu eksperymentu 
pedagogicznego (przerzut bokiem, salto w przód, skok 
kuczny przez skrzynię, przerzut w przód przez skrzynię, 
zeskok odwrotny z ½ obr. z poręczy, przewrót w tył na 
poręczach, kołowrót w tył w podporze na drążku, zeskok 
podmykiem z drążka).

Zakładamy, że skuteczne podniesienie poziomu 
opanowania podstawowych ćwiczeń gimnastycznych 
zawartych w programie nauczania studentów pierwszego 
roku AWF nastąpi poprzez kształcenie wyobrażeń 
ruchowych z wykorzystaniem autorskiego programu. 
Program ten zawiera elementy rozwoju i doskonalenie 
jakości oceny orientacji przestrzennej, czasu 
wykonywania ćwiczeń, kinestetycznego różnicowania 
ruchów, regulacji pozy ciała  oraz skuteczność 
wykorzystania siłowych parametrów i wskaźników 
ruchu. Grupa badanych studentów liczyła 128 osób 
(grupy eksperymentalna-65 i kontrolna-63), z których 
64 czynnie uprawia sport (różne dyscypliny, średnio 
7,92 roku, średni wiek 19,32 roku, średni ciężar ciała 
76,22 kg i średnia wysokość ciała 181,66 cm), świadczą 
o ponadprzeciętnych możliwościach badanych. Początek 
eksperymentu przeprowadzono w październiku 2008, 
koniec eksperymentu w maju 2009.

Eksperymentalnym elementem oceny jest ankieta 
przeprowadzona wśród studentów pierwszego roku, na 
temat osobistego odczucia stopnia trudności opanowania 
poszczególnych ćwiczeń akrobatycznych, ćwiczeń na 
przyrządach i skoków gimnastycznych, poprzez ocenę 
czucia przestrzeni, czasu i kinestetycznego różnicowania 
ruchów (6 podstawowych ćwiczeń). Własna ocena 
trudności polegała na wypełnieniu ankiety, w której 
studenci mieli za zadanie określić w skali od 1 do 5 trudność 
jaką sprawiło im opanowanie lub próba opanowania 6-stu 
ćwiczeń programowych: 1 – bardzo łatwe, 2 – łatwe, 3 – 

optymalnej trudności, 4 – trudne, 5 – bardzo trudne
Kolejnym elementem pracy są testy służące do 

określenia zdolności odtworzenia konkretnych zadań 
ruchowych przy zaburzeniu układu przedsionkowego 
i układu kinestetycznego różnicowania ruchów, oraz 
poziom statycznej i dynamicznej  równowagi ciała i  
koordynacji sensomotorycznej. 

Wszystkie wymienione elementy pracy zostały 
przeprowadzone ponownie po zakończeniu semestru 
drugiego w końcu maja 2009, czyli z momentem 
zakończenia programu nauczania przedmiotu. 

Każdorazowo w części wstępnej realizowane są po 
2-3 ćwiczenia z czterech opracowanych programów: czas 
ruchu, czucie ruchu, orientacja przestrzenna i regulacja 
pozy ciała.

Wyniki badań. Z analizy ankiet wynika 
jednoznacznie, że studenci uważają za trudne elementy 
o bardzo złożonej strukturze ruchu, o średnim i długim 
czasie trwania. Zaskakujące jest, iż bardzo mały odsetek 
studentów potraktował ćwiczenia które z założenia były 
najtrudniejsze jako bardzo trudne do opanowania. Chodzi 
o ćwiczenia złożone o krótkim czasie trwania. Świadczy 
to o błędnych wyobrażeniach ruchowych ćwiczeń 
gimnastycznych.

Odpowiedź na pytanie nr 1: ”Jaki poziom wyobrażeń 
ruchowych wykazują studenci przy nauczaniu ćwiczeń 
gimnastycznych zawartych w programie pierwszego roku 
studiów AWF”?

Analiza i porównanie uzyskanych rezultatów 
pozwalają na stwierdzenie skuteczności realizowanego 
programu autorskiego. Z badań przeprowadzonych na 
studentach AWF w Warszawie wynika, że nie mają oni 
wystarczająco wykształconych wyobrażeń ruchowych do 
wykonywania ćwiczeń (średnie ocen  od 3,27 do 6.69 w 
skali do 10 pkt.), słabo opanowali technikę sportową oraz 
wykazują niski poziom sensomotorycznej koordynacji. Te 
wszystkie czynniki składają się na poziom i skuteczność 
realizacji programu nauczania i osiąganych wyników. 
W pięciu z wykonywanych ćwiczeń różnice pomiędzy 
ocenami średnimi w grupach były nieistotne t<2, p>0,05. 
Jedynie w ocenie wykonania przerzutu bokiem wystąpiła 
znacząca różnica (t=2,183), p<0,05, ryc. 1.

W teście polegającym na ocenę kinestetycznego 
różnicowania siły dłoni w pozycji zwisu na podudziach 
w badaniu na początku eksperymentu okazały się 
nieistotne, wynik grup: kontrolnej wyniósł 292,5 N, 
eksperymentalnej 290,3 N. Istotność różnic t=0,15, 
p>0,05. W teście polegającym na ocenie orientacji 
przestrzennej i kinestetycznego różnicowania siły dłoni w 
locie przy zeskoku z wysokości 200cm grupa kontrolna 
uzyskała wynik 306,9N, eksperymentalna 288,3N; t=1,31; 
p>0,05 co również świadczy o nieistotności różnic między 
grupami, ryc.2.

Zadaniem było wywarcie nacisku na dynamometr 
jedną ręką o sile 200 N. Początek eksperymentu 
pedagogicznego

Odpowiedź na pytanie badawcze nr 2: „ Jak 
powinien być przygotowany autorski program rozwoju 
i doskonalenia wyobrażeń ruchowych studentów przy 
nauczaniu ćwiczeń gimnastycznych zawartych w 
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Ryc. 1 Oceny ekspertów za wykonanie wybranych ćwiczeń w skali od 1 do 10 pkt. 
 na początku eksperymentu pedagogicznego: 

1-przewrót w tył, 2-wymyk, 3-przerzut bokiem, 4-stanie na rękach, 5-skok kuczny, 6-przewrót w przód

Ryc.2 Wyniki testów sensomotorycznej koordynacji przy zaburzeniu działania układu przedsionkowego przy 
użyciu dynamometru w zwisie na podudziach oraz przy zeskoku z wysokości 200cm.
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programie pierwszego roku studiów”?
 Na podstawie badań własnych [9] oraz analizy 

literatury [4,6,10,11,12,13,15,16,17,18,19] opracowaliśmy 
autorski program ćwiczeń do rozwoju i doskonalenia 
wyobrażeń ruchowych studentów przy nauczaniu ćwiczeń 
gimnastycznych zawartych w programie pierwszego roku 
studiów. 

Autorski program ćwiczeń jest przeznaczony dla 
studentów I roku AWF w Warszawie. Zestawy ćwiczeń 
mają swoje cele, tekstowe opisy, reglamentację, wskazówki 

metodyczne. Realizacja zestawów ćwiczeń przez grupę 
eksperymentalną odbyła się na każdej z pięćdziesięciu 
godzin zajęć programowych z gimnastyki, gdzie studenci 
wykonali od dwóch do trzech ćwiczeń z każdego zestawu w 
rozgrzewce oraz części głównej. Grupa kontrolna realizuje 
na zajęciach program AWF w Warszawie z gimnastyki dla 
I roku w sposób tradycyjny przy zachowaniu identycznej 
do grupy eksperymentalnej objętości pracy w nauczaniu 
ćwiczeń gimnastycznych. Obydwie grupy odbywają 
zajęcia na tej samej sali gimnastycznej. Autorski program 
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jest podzielony na cztery programy ćwiczeń, mający  
różnie cele. Pierwszy program to „Czas ruchu”, mający 
na celu rozwój i doskonalenie poczucia czasu w trakcie 
wykonywanych ruchów; drugi program – „Czucie ruchu”, 
mający na celu rozwijanie i doskonalenie kinestetycznego 
różnicowania ruchów wykonywanych na zajęciach 
praktycznych z przedmiotu gimnastyka; trzeci program 
– „Orientacja przestrzenna” mający na celu rozwijanie 
i doskonalenie orientacji przestrzennej na podłożu i w 
locie, treningiem układu przedsionkowego; czwarty  – 
„Regulacja pozy ciała” mający na celu rozwijanie i 
doskonalenie ruchowych wyobrażeń regulacji pozy ciała za 
pośrednictwem wykonywanych ćwiczeń, równoważnych 
statycznych i równoważnych dynamicznych. W tabeli 
1 podano programy ćwiczeń autorskiego programu 
formowania ruchowych wyobrażeń u studentów przy 
nauczaniu ćwiczeń gimnastycznych zawartych w programie 
studiów pierwszego roku.

W tabeli 2 podany algorytm, jako dydaktyczny 
mechanizm, wykorzystania zestawów ćwiczeń do rozwoju 
i kształtowania wyobrażeń ruchowych w strukturze 
wykonania ćwiczeń gimnastycznych przez studentów 
AWF w Warszawie.

Odpowiedź na pytanie badawcze nr 3: ” Jaki efekt dla 
rozwoju i doskonalenia wyobrażeń ruchowych studentów 
przy nauczaniu ćwiczeń gimnastycznych zawartych w 
programie pierwszego roku studiów daje zastosowanie 
autorskiego programu”?  Na zakończenie eksperymentu 
pedagogicznego przeprowadzone ponownie testy w grupach 
równoległych wykazały znaczące różnice w zmianie ocen 
ekspertów za wykonywane ćwiczenia (poprawa techniki 
sportowej) jak i sensomotorycznej koordynacji. Wyraźnie 
uwidoczniła się poprawa w ocenie ekspertów zarówno grupy 
kontrolnej jak i grupy eksperymentalnej. Najniższa średnia 
ocena na początku eksperymentu w grupie kontrolnej 
to 3,27pkt. Natomiast w grupie eksperymentalnej 4,28. 
Najwyższe noty to odpowiednio 6,12 w kontrolnej i 6,69 w 
eksperymentalnej ( tab. 3). 

Na zakończenie eksperymentu widzimy znaczącą 
poprawę i tak odpowiednio najniższe noty to 5,80 w grupie 
kontrolnej oraz 6,76 w grupie eksperymentalnej, najwyższe 
7,03 w kontrolnej (ryc.3) i 8,56 w eksperymentalnej ( 
tab. 3). W grupie eksperymentalnej zaszły wiarygodne 
zmiany. Różnice w ocenach ekspertów we wszystkich 
wykonanych ćwiczeniach były istotne: przewrót w tył 
– t=3,458, p<0,01, wymyk- t=2,178, p<0,05, przerzut 
bokiem-t=4,707, 0<0,001, stanie na rękach- t=2,052, 
p<0,05, skok kuczny- t=2,627, p<0,05, przewrót w przód- 
t=3,322, p<0,01 

Wyniki testów oceny różnicowania czucia czasu 
w trakcie wykonywanych ćwiczeń wykazały większą 
poprawę w grupie eksperymentalnej. Różnice okazały się 
istotne. Test polegający na wykonaniu trzech przewrotów 
w przód w czasie 3s: grupa kontrolna 3,72s, grupa 
eksperymentalna 3,39s, t=2,27, p<0,05. Wykonanie 
trzech przewrotów w czasie 6s: grupa kontrolna 5,53s, 
grupa eksperymentalna 5,16s, t=2,17, p<0,01. Wykonanie 
trzech przewrotów w czasie 9s: grupa kontrolna 7,68s, 
grupa eksperymentalna 7,24, t=2,11, p<0,01 (ryc. 4).

Wykonane testy do oceny zdolności kinestetycznego 

różnicowania w pozycji zwisu na podudziach oraz testy 
do oceny orientacji przestrzennej w locie przy zeskoku z 
wysokości 200cm wykazały większą poprawę w grupie 
eksperymentalnej która we wszystkich próbach uzyskała 
wyniki bliższe wartości 200N. W teście polegającym 
na ściskaniu dynamometru z siłą 200N w zwisie na 
podudziach grupa kontrolna uzyskała średni wynik 
252,10N, grupa eksperymentalna 226,20N gdzie t=2,15, 
p< 0,01. W teście polegającym na ściskaniu dynamometru 
z siłą 200N wykonanym przy zaskoku z wysokości 200 
cm grupa kontrolna uzyskała średni wynik 271,50N, 
grupa eksperymentalna 240,00N gdzie t=2,20, p<0,01 
(ryc. 5).

Zadaniem było wywarcie nacisku na dynamometr jed-
ną ręką o sile 200 N. Koniec eksperymentu pedagogicz-
nego

Przed rozpoczęciem i na zakończenie eksperymentu 
pedagogicznego przeprowadzono również badania zdol-
ności motorycznych poszczególnych grup. Wykonano 
sześć prób sprawdzających siłę, skoczność, szybkość. 
Uzyskane wyniki potwierdzają brak istotnych różnic na 
początku jak i na końcu eksperymentu. Wyniki wykazują 
brak istotnej poprawy w wynikach uzyskanych przez stu-
dentów na zakończenie eksperymentu (tab. 4).

Wnioski.
1. Poziom wyobrażeń ruchowych u studentów AWF 

wykonujących ćwiczenia gimnastyczne z programu 
studiów okazał się niedostateczny, co odzwierciedla 
niska ocena za wykonanie ćwiczeń na zajęciach 
praktycznych i zawodach. Z pośród 15 analizowanych 
ćwiczeń aż 14 zostało opanowanych z poważnymi 
technicznymi błędami. Brak umiejętności oceny i 
wyobrażenia ruchu pod względem fazowej struktury 
ćwiczenia, pozy ciała, położenia ciała oraz ich 
multiplikacji i czasu wykonywania utrudnia i znacznie 
opóźnia proces opanowania prawidłowej i skutecznej 
techniki. Posiadanie takich umiejętności jest szczególnie 
istotne w początkowym etapie nauczania ćwiczeń 
gimnastycznych. W celu zmiany istniejącej sytuacji 
został stworzony autorski program ćwiczeń formowania 
ruchowych wyobrażeń studentów przy nauczaniu 
ćwiczeń gimnastycznych zawartych w programie 
pierwszego roku studiów AWF w Warszawie. 

2. Na początku eksperymentu pedagogicznego 
przeprowadzono szereg badań i testów określających 
poziom wyobrażeń ruchowych u studentów pierwszego 
roku w grupach równoległych, następnie w trakcie 
trwania roku akademickiego na każdych zajęciach 
grupy eksperymentalnej, z przedmiotu „Metodyka 
gimnastyki” w części wstępnej był realizowany autorski 
program. Na zakończenie drugiego semestru ponownie 
przeprowadzone zostały testy sprawdzające poziom 
wyobrażeń ruchowych w grupach równoległych. Po 
analizie wyników badań końcowych można wysnuć 
wniosek o poprawie wyników w grupach, jeżeli 
chodzi o oceny ekspertów za wykonywane ćwiczenia 
akrobatyczne, skoki oraz ćwiczenia na drążku jak i w 
przeprowadzonych testach zdolności kinestetycznego 
różnicowania.

3. Znacząco lepsze wyniki uzyskała grupa eksperymentalna 
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Tabela 1
Autorski program ćwiczeń formowania ruchowych wyobrażeń studentów przy nauczaniu ćwiczeń gimnastycznych 

zawartych w programie pierwszego roku studiów AWF w Warszawie

RODZAJ PROGRAMU REGLAMEN-
TACJA WSKAZÓWKI METODYCZNE

1 2 3

I. PROGRAM – CZAS RUCHU
Cel. Rozwój i doskonalenie poczucia czasu w trakcie wykonywanych ruchów.
- ruch krótkotrwały
- ruch średniotrwały 
- ruch długotrwały 

LP         Treść programu (ćwiczenia, układy ćwiczeń)                  Reglamentacja   Wskazówki metodyczne

1.1 Muzyka i ruch. Ćwiczenia w rytmie ¼, 1/8, 1/16. Początek, zakończenie, zachowanie 
prawidłowego tempo-rytmu.

1.2 Przemieszczanie się podskokami tempowymi (falsety) na 
dystansie 10 i 15 metrów w różnych okresach.

10m x 9
15m x 9

1.3
Pw. Postawa zasadnicza: wykonać 5 wyskoków w górę z 
zamachem RR przodem w górę.
W okresie 5s, 7s, 10s

5 x 3 Wykonanie ćwiczenia na trampo-
linie

1.4
Pw. Leżenie tyłem RR w górze. Wykonać siad równoważny 
skulony:
W czasie 0.5s, 1s, 1.5s, 2s

4 x 4 Ćwiczenie wykonujemy w blokach 
po cztery 

1.5

Pw. Przysiad podparty. 
Wykonanie przewrotu w przód: 05s, 1s, 1.5s
Wykonanie dwóch przewrotów w przód: 2s, 3s, 4s
Wykonanie trzech przewrotów w przód: 3s, 5s, 7s

3 x 9
3 x 6
3 x 6

Prawidłowa technika przewrotu

1.6

Pw. Zwis na drążku w nachwycie: wykonywanie podciągnięć 
(broda na wysokości drążka)
3 x w czasie 3s
3 x w czasie 6s
3 x w czasie 9s

1 x 5
1 x 5
1 x 3

Wykonujemy w blokach

1.7

Pw. Leżenie tyłem: wykonanie siadu równoważnego.
10 x w ciągu 7s
10 x w czasie 8s
10 x w czasie 9s 
10 x w czasie 10s

1 x 4
1 x 4
1 x 5
1 x 5

Prawidłowa technika siadu równo-
ważnego.

Ćwiczenie wykonujemy w blokach.

1.8

Pw. PZ: wykonanie wyskoku skulonego w górę
10 wyskoków w czasie 7s
10 wyskoków w czasie 10s
10 wyskoków w czasie 12s

1 x 3
1 x 4
1 x 5

Wyskok z chwytem za podudzia.
Ćwiczenie wykonujemy w blokach.

1.9

Na kółkach przechodzenie ze zwisu przodem do zwisu tyłem 
o nogach ugiętych.
5 x w czasie 10s
5 x w czasie 15s
5 x w czasie 20s

1 x 3
1 x 4
1 x 5

Wykonanie prawidłowego zwisu 
tyłem.

Ćwiczenie wykonujemy w blokach.

1.10

W podporze na niskich poręczach, wykonywanie ½ obr. 
poprzez podpór na jednej żerdzi.
Wykonanie 5 obr. w czasie 20s
Wykonanie 10 obr. w czasie 20s

1 x 3
1 x 5

W dowolną stronę.
RR wyprostowane.

1.11

Z odbicia obunóż skok w dal.
10 skoków w czasie 10s
10 skoków w czasie 7s
10 skoków w czasie 5s

Całkowity 
dystans 10m

Skoki rytmiczne o nogach złączo-
nych.

II. PROGRAM – CZUCIA RUCHU
Cel. Rozwijanie i doskonalenie kinestetycznego różnicowania ruchów wykonywanych na zajęciach     

praktycznych z przedmiotu gimnastyka.
LP         Treść programu (ćwiczenia, układy ćwiczeń)                  Reglamentacja   Wskazówki metodyczne

2.1 Ocenić ciężar 5kg, 10kg, 15kg, 20kg 1 x 5

2.2. Przenoszenie ciężaru 10kg, 15kg, 20kg na odległość 10m, 
15m, 20m. 1x 7

2.3.

Dynamometr.
Nacisk maksymalny (100%)
Nacisk średni (50%)
Nacisk mały (25%)

1 x 10
1 x 10
1x  10

Wykonujemy w postawie
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1 2 3

2.4.

Skok w dal z odbicia obunóż.
Skok maksymalny (100% możliwości)
Skok średni 50% skoku maksymalnego
Skok na odległość 25% skoku maksymalnego

1 x 7
2 x 7
2 x 7

Skok wykonujemy na planszy 
ćwiczeń wolnych

2.5.

Amplituda ruchów ramion.
Pw. PZ
1. RR w bok w dół (45°)
2. RR w bok.
3. RR w górę zewnątrz (45°)
4. RR w górę 

1x 10
1x 10
1x 10
1x 10

RR proste. Postawa prawidłowa

2.6.

Amplituda ruchów nóg.
1. PN w przód (45°)
2. PN w bok (45°)
3. PN w tył (45°)                                                                                           
4. LN w przód (45°)
5. LN w bok (45°)
6. LN w tył (45°)

1x 10
1x10
1x 10
1x 10
1x 10
1x 10

Noga postawna wyprostowana

2.7. Połączenie ćwiczeń numer 5 i 6 Wykonywanie ruchów w różnych 
konfiguracjach.

2.8. Zwis na ugiętych RR (90°) Wytrzymanie 
3-9s

2.9.

Ćwiczenia dwójkowe.
Pw. Dolny – postawa przodem do drabinek 
       Górny – postawa na ramionach dolnego.
Przemieszczanie się na dystansie 2 -5 m z obrotem o 360°

2 x 180°

Obr. 360°

Ćwiczenia wykonujemy z aseku-
racją

2.10. Marsz po trampolinie.

2.11. Przemieszczanie się podskokami obunóż po trampolinie i 
zatrzymywanie się. 1x2-3 min x2

2.12. Pw. PZ wytrącanie z równowagi przez delikatne uderzenie 
przez współćwiczącego w plecy 1x 7 Próba powrotu do pozycji wyjścio-

wej bez przemieszczania stóp.

III. PROGRAM – ORIENTACJA PRZESTRZENNA
Cel. Rozwijanie i doskonalenie orientacji przestrzennej na podłożu i w locie, treningiem układu przedsionkowego.

LP         Treść programu (ćwiczenia, układy ćwiczeń)                  Reglamentacja   Wskazówki metodyczne
3.1. Skłony głowy w przód, w tył, w bok(1 blok) 1 x 7-10 Postawa zasadnicza
3.2. Krążenie głowy  1 x 10-15 Postawa zasadnicza
3.3. Skłony głowy w przód, w tył, w bok (1 blok) 1  x 7-10 W marszu

3.4. Krążenia głowy w marszu 30s-1 min x 
3-5

Na ławeczce gimnastycznej.  
Ramiona w bok

3.5. Trzy przewroty w przód zakończone wyskokiem w górę i 
lądowaniem (1 blok) 1 x 5-7 Prawidłowa poza modelowa  

przy lądowaniu

3.6. Przewrót w przód, wyskok w górę z ½ obrotu do przysiadu 
podpartego i przewrót w tył ( 1 blok) 1  x 4-6 W wyskoku ramiona w górze

3.7. Ze skrzyni (5 części), z półprzysiadu, RR w tył, zeskok w 
pozycji wyprostowanej i lądowanie. 1x 10 Lądowanie w półprzysiad 

3.8. Ze skrzyni (pięć części) zeskok w pozycji kucznej i lądowanie. 1 x 10 Lądowanie w półprzysiad
3.9. Zeskok w pozycji wyprostowanej z wysokości 1,5 m 1 x 7-9 NN złączone i wyprostowane
3.10. Zeskok w pozycji kucznej z wysokości 1,5 m 1 x 5-7 Pozycja kuczna prawidłowa
3.11. Wyskok z ½ obrotu w pozycji wyprostowanej 1 x 3-7 Nogi złączone, ramiona w górze
3.12. Wyskok z ½ obrotu w pozycji kucznej 1 x 3-5 Pozycja kuczna prawidłowa
3.13. Wyskok z 1/1 obrotu w pozycji wyprostowanej 1 x 7-9 W wyskoku ramiona w górze
3.14. Wyskok z 1/1 obrotu w pozycji kucznej 1 x 5-7

3.15. Wyskoki na trampolinie bez pracy ramion.
Wyskoki na trampolinie z pracą ramion.

10 skoków
10 skoków

RR w dół.
Ugięte RR przodem do góry.

IV. PROGRAM – REGULACJA POZY CIAŁA
Cel. Rozwijanie i doskonalenie ruchowych wyobrażeń regulacji pozy ciała za pośrednictwem wykonywanych ćwiczeń, równo-

ważnych statycznych i równoważnych dynamicznych.
LP         Treść programu (ćwiczenia, układy ćwiczeń)                  Reglamentacja   Wskazówki metodyczne

4.1. Postawa równoważna RR w górze – wytrzymać 2 x 15s Dokładna pozycja ramion.
4.2. Postawa równoważna RR w górze – wytrzymać 10s Wykonanie z oczami zamkniętymi.
4.3. Półwaga bokiem na PN, RR w bok 10s Wykonujemy o NN prostych.
4.4. Półwaga bokiem na LN, RR w bok. 10s Wykonujemy o NN prostych.
4.5. Postawa na LN, PN ugięta w przód, RR w bok. 10s Noga postawna wyprostowana.
4.6. Postawa na PN, LN ugięta w przód, RR w bok. 10s Noga postawna wyprostowana.
4.7. Marsz tyłem po ławeczce gimnastycznej. 3 ławeczki gimnastyczne.
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Tabela 2
Algorytm wykorzystania zestawów ćwiczeń do rozwoju i kształtowania wyobrażeń ruchowych w strukturze wykonania 

ćwiczeń gimnastycznych przez studentów AWF w Warszawie (n= 65)

Zajęcia Zestaw I Zestaw II Zestaw III Zestaw IV
Czas ruchu Czucie ruchu Orientacja przestrzenna Regulacja pozy ciała

1. 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2
2. 1.3 1.4 2.3 2.4 3.3 3.4 4.3 4.4
3. 1.5 1.6 2.5 2.6 3.5 3.6 4.5 4.6
4. 1.7 1.8 2.7 2.8 3.7 3.8 4.7 4.8
5. 1.9 1.10 2.9 2.10 3.9 3.10 4.9 4.10
6. 1.11 2.11 2.12 3.11 3.12 4.11 4.12
7. 1.1 1.2 2.1 2.2 3.13 3.14 4.13
8. 1.3 1.4 2.3 2.4 3.15 4.1 4.2
9. 1.5 1.6 2.5 2.6 3.1 3.2 4.3 4.4

10. 1.7 1.8 2.7 2.8 3.3 3.4 4.5 4.6
11. 1.9 1.10 2.9 2.10 3.5 3.6 4.7 4.8
12. 1.11 2.11 1.12 3.7 3.8 4.9 4.10
13. 1.1 1.2 2.1 2.2 3.9 3.10 4.11 4.12
14. 1.3 1.4 2.3 2.4 3.11 3.12 4.13
15. 1.5 1.6 2.5 2.6 3.13 3.14 4.1 4.2
16. 1.7 1.8 2.7 2.8 3.15 4.3 4.4
17. 1.9 1.10 2.9 2.10 3.1 3.2 4.5 4.6
18. 1.11 2.11 2.12 3.3 3.4 4.7 4.8
19. 1.1 1.2 2.1 2.2 3.5 3.6 4.9 4.10
20. 1.3 1.4 2.3 2.4 3.7 3.8 4.11 4.12
21. 1.5 1.6 2.5 2.6 3.9 3.10 4.13
22. 1.7 1.8 2.7 2.8 3.11 3.12 4.1 4.2
23. 1.9 1.10 2.9 2.10 3.13 3.14 4.3 4.4
24. 1.11 2.11 2.12 3.15 4.5 4.6
25. 1.5 1.7 2.11 2.12 3.13 3.15 4.7 4.8

Tabela 3
Różnice średnich ocen ekspertów pomiędzy wykonaniem elementów na początku i na końcu eksperymentu 

pedagogicznego dla grupy eksperymentalnej (n= 65) i grupy kontrolnej (n= 63)

Element Przewrót 
w tył Wymyk Przerzut 

bokiem
Stanie na 

rękach
Skok 

kuczny
Przewrót 
w przód

Koniec eksperymentu grupa kontrolna 6,27 5,8 6,7 6,4 7,03 6,6

Początek eksperymentu grupa kontrolna 5,12 3,27 5,21 5,41 4,55 6,12

Różnica 1,15 2,53 1,49 0,99 2,48 0,48
Koniec eksperymentu grupa ekspery-
mentalna 8,03 7,31 8,76 6,76 8,22 8,56

Początek eksperymentu grupa ekspery-
mentalna 5,39 4,28 6,69 5,11 5,03 5,92

Różnica 2,64 3,03 2,07 1,65 3,19 2,64

1 2 3

4.8. Marsz przodem po ławeczce gimnastycznej. Oczy zamknięte, RR w bok  
(dwie ławeczki).

4.9. Marsz tyłem po ławeczce gimnastycznej. 1 długość x 10 Oczy zamknięte, RR w bok (1 
ławeczka).

4.10. Marsz przodem po równoważni wys. 1m 1 x 10 RR w górę. (w bok)
4.11. Marsz tyłem po równoważni wys. 1m 1 x 7-9 RR w górę. (w bok)

4.12.

Układ dwunastotaktowy na planszy.
Pw. Postawa równoważna
    – wznos PR w przód
    – wznos PR w górę i LR w przód
    – RR w bok
    – opust RR bokiem w dół
    – podskokiem rozkrok
    – opad T w przód, RR w bok
    – skręt tułowia w prawo
    – skręt tułowia w lewo
    – wyprost tułowia
    – skłon tułowia w lewo
    – skłon tułowia w prawo
    – wyprost tułowia

1 x 5-7 Egzekwujemy dokładność wykony-
wanych ruchów

4.13. Układ dwunastotaktowy(4.12) wykonany na równoważni Pw. 
Postawa zasadnicza 1 x 3-5 Postawa poprzek równoważni.
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Ryc. 4. Różnice ocen czucia czasu 
wykonania trzech przewrotów w 
przód grupy eksperymentalnej i 

grupy kontrolnej na początku i na 
końcu eksperymentu pedagogicznego

Ryc. 5. Wyniki testów sensomotorycznej koordynacji przy zaburzeniu 
działania układu przedsionkowego przy użyciu dynamometru w zwisie na 

podudziach oraz przy zeskoku z wysokości 200cm.

Ryc. 3. Różnice ocen ćwiczeń grupy kontrolnej na początku i na końcu eksperymentu pedagogicznego

1- przewrót  w tył, 2-wymyk, 3-przerzut bokiem, 4-stanie na rękach, 5-skok kuczny, 6-przewrót w przód
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w ocenach ekspertów za wykonywane ćwiczenia 
oraz w większości z testów oceny kinestetycznego 
różnicowania. Jedynym wyjątkiem był test oceny 
czucia czasu gdzie wskazać należy na różnice w 
poszczególnych częściach testu. W krótkotrwałym 
czasie wykonania ćwiczenia (3s), lepsze wyniki uzyskała 
grupa eksperymentalna natomiast w dłuższych czasach 
(6s i 9s), lepsze wyniki uzyskała grupa kontrolna. 
Świadczy to o większym wpływie autorskiego programu 
na kształtowanie wyobrażeń ruchowych dla elementów 
i ćwiczeń o krótkim czasie wykonania, co niewątpliwie 
jest czynnikiem korzystnym dla nauczania ćwiczeń 
gimnastycznych.

4.Stworzony autorski program ćwiczeń formowania 
ruchowych wyobrażeń studentów przy nauczaniu 
ćwiczeń gimnastycznych zawartych w programie dla 
studentów pierwszego roku Akademii Wychowania 
Fizycznego na zajęciach z gimnastyki spełnia swoją 
rolę. Wyniki, jakie uzyskali studenci, z którymi 
przeprowadzono autorski program świadczą o słuszności 
podjętych działań. Potrzebne jest kształtowanie 
wyobrażeń ruchowych z wykorzystaniem autorskich 
programów jako sposobu na efektywniejsze skracające 
proces nauczania.
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Tabela 4
Wyniki sprawdzianu poziomu zdolności motorycznych na początku i na końcu eksperymentu pedagogicznego w grupie 

kontrolnej i  grupie eksperymentalnej

Skok w dal 
(cm)

Siady rów-
noważne 

-ilość(15s)

Klaśnięcia 
w podporze- 

ilość

Podciągania- 
ilość

Sprint – 
20m (s)

Wyskok 
(cm)

Grupa  
kontrolna

Początek eks-
perymentu 234 15 30 9 3,33 46

Grupa  
kontrolna

Koniec ekspe-
rymentu 240 16 32 10 3,23 48

Grupa ekspe-
rymentalna

Początek eks-
perymentu 230 15 29 9 3,42 45

Grupa ekspe-
rymentalna

Koniec ekspe-
rymentu 235 16 32 11 3,23 48




