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Cele wprowadzenia innowacji: 
. 

 stworzenie uczniom warunków do nabywania szeregu umiejętności i 
wiadomości z zakresu piłki nożnej i badmintona. 

 przejście szeregu szczebli wtajemniczenia  począwszy od klasy IV szkoły 
podstawowej, 

 piłka nożna, jest i będzie jedną z najlepszych lecz niełatwych dróg 
realizacji celów wychowawczych i sportowo – edukacyjnych, 

 badminton jako rozwijająca się dyscyplina sportowa daje szansę 
młodym adeptom na rozwijanie indywidualnych cech motorycznych i 
koordynacji ruchowej. 

 przygotowanie uczniów do dalszej specjalizacji sportowej. 
 

Cele edukacyjne: 

 

 zakorzenienie w uczniu odpowiedzialności za własne ciało i 
kondycję fizyczną oraz wyzwolenie potrzeby dbałość o nie 
wynikającej ze świadomości współzależności zdrowia fizycznego 
z rozwojem intelektualnym, psychicznym, społecznym i 
duchowym, 

 pogłębienie wiedzy i umiejętności dotyczy prawidłowej postawy 
ciała, odchyleń od normy, układu krążeniowego, oddechowego, 
nerwowego, ich poziomu wydajności, 

 przygotowanie organizmu do funkcjonowania w środowisku i 
klimacie, w którym przyszło uczniowi się rozwijać poprzez zajęcia 
w warunkach naturalnych (teren, powietrze, słońce), 

 badanie uzdolnień motorycznych zgodnie z potrzebami i 
możliwościami indywidualnymi ucznia, 

 poznanie i nabycie wiedzy i umiejętności ruchowych 
umożliwiających uczestnictwo w formach aktywności fizycznej 
indywidualnej i zespołowej, 

 współdziałanie w zespole, akceptacja siebie i innych, stosowanie 
zasady „fair play”, poszukiwanie barier swoich możliwości, 
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 rozładowanie napięć i energii nagromadzonej podczas pobytu w 
szkole, wprowadzenie w pogodny nastrój, 

 wyrabianie poczucia własnej wartości, kultury osobistej oraz 
szacunku dla innych osób, zwłaszcza słabszych i mniej 
sprawnych. 

Opis zasad wprowadzenia innowacji z zajęć edukacyjnych wychowania 

fizycznego: 
 

 

 innowacja obejmuje ogólne szkolne zajęcia edukacyjne tj. wychowanie 
fizyczne, 

 dostosowanie programu do potrzeb i zainteresowań uczniów, 

 dwie godziny z czterech w tygodniu poświęcone na zajęcia piłki nożnej i 
badmintona. 

 zajęcia prowadzone w gimnazjum w klasach I-III oraz w szkole 
podstawowej w klasach IV-VI, 

 zajęcia SKS prowadzone w ramach artykułu 42, 

 spotkania i zajęcia UKS prowadzone społecznie, 
 współpraca z klubem sportowymi ŁKS  Łęknica,  

 

 Zadania: Główne założenia szkoleniowe – sprawność, technika i 
taktyka: 

1. Kształtowanie i rozwijanie wydolności i potencjału motorycznego 
organizmu, 

2. rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej w formach obwodu 
stacyjnego i strumieniowej, 

3. nauczanie i doskonalenie umiejętności technicznych, 
4. rozwijanie możliwości indywidualnych oraz umiejętności gry 1x1, 
5. wprowadzenie małych gier (2x2 – 5x5) na ograniczonej 

przestrzeni, których głównym zadaniem jest kształtowanie 
nawyków i umiejętności takich jak: 
o agresywne krycie przeciwnika i uwalnianie się od 

przeciwnika, 
o doskonalenie uderzeń głową i nogą, różne formy gry 1x1, 

gry ciałem i odbioru piłki, 
o współdziałanie w grze zawodników, formacji i całego 

zespołu, 
o kształtowanie właściwych zachowań – właściwa ocena 

sytuacji w grze, szybkość i skuteczność działania, 
umiejętność rozegrania sytuacji 1x1, 2x1, 3x2, 4x3, 
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o nauczanie i doskonalenie rozegrania stałych fragmentów 

gry. 

Jednym z najszybszych sportów tzw. "rakietowych" jest badminton. Choć 

często kojarzony jest z kometką , to ma niewiele z nią wspólnego. W latach 60 

- tych znany propagator gimnastyki zespołowej Jerzy Fazanowicz zauważył 

podobieństwo lotki do komety i chcąc wprowadzić polski odpowiednik słowa 

badminton zaproponował "kometkę". Obecnie kometka jest grą rekreacyjną 

a wręcz plażową, zaś badminton bardzo dynamiczną wymagającą potężnej 

szybkości, precyzji i wytrzymałości grą. O wysiłku jaki trzeba włożyć w grę, 

świadczyć może rekord szybkości, jaki osiągnęła lotka - leciał ona z prędkością 

332 km/h. W trzysetowym meczu zawodnicy potrafią przebiec ok. 2 

kilometrów, odbijając lotkę średnio 400 razy, a badmintonista musi wykonać 

dwa razy więcej ruchów niż tenisista. 

Propagując badminton należy wyliczyć jego zalety: 
 zwiększa się ogólna i wszechstronna sprawność fizyczna, 
 poprawia się wydolność naszego organizmu, 
 sprzęt do gry jest lekki, dzięki czemu nie ma żadnego ujemnego wpływu 
na organizm zawodnika, 

 treningi prowadzone są dynamicznie, 
 nie stosuje się ćwiczeń statycznych i nie stosuje się dużych obciążeń 
siłowych, które są niekorzystne dla organizmu, 

 najważniejszą zaletą tej dyscypliny jest jej wpływ na prawo ciążenia, 
otóż prawo to działa niekorzystnie na układ kostny, na wzrost i rozwój 
ciała ludzkiego natomiast podczas gry w badmintona działamy 
przeciwstawnie do prawa ciążenia, czyli wykonujemy ruchy do góry 
odciążając w ten sposób układ kostny, 

 badminton odciążą układ kostny, a zwłaszcza kręgosłup niweluje i 
przeciwdziała skrzywieniom kręgosłupa, 

 
 

 


