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Ministerstwo Edukacji Narodowej podejmuje działania zmierzające do 
podkreślenia znaczenia ruchu w życiu młodego człowieka i kształtowania u niego 
zdrowych nawyków. Wprowadzona w 2009 roku podstawa programowa umożliwia 
zainteresowanie dzieci sportem i organizowanie wychowania fizycznego zgodnie        
z lokalnymi tradycjami i warunkami. „Każda szkoła ma swobodę w organizacji lekcji 
wychowania fizycznego. Przygotowując program nauczania, nauczyciel wychowania 
fizycznego ma prawo poszerzania treści kształcenia, uwzględniając możliwości, 
potrzeby i zainteresowania uczniów”. 

W 2009 roku MEN upowszechniło publikację „Podstawa programowa                   
z komentarzami, Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa           
w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum”. Odbyły się także informacyjne 
posiedzenia rad pedagogicznych, dotyczące reformy kształcenia ogólnego. W 2012 
roku opublikowano poradnik dla dyrektorów i nauczycieli dotyczący metod 
prowadzenia edukacji zdrowotnej, a w 2013 roku po trzy modelowe programy 
nauczania przedmiotu dla danego typu szkoły oraz poradnik dla nauczycieli. 

Minister Edukacji Narodowej ogłosił rok szkolny 2013/2014 Rokiem Szkoły w 
Ruchu (RSR) dostrzegając konieczność wzmacniania kondycji fizycznej i psychicznej 
oraz promowania aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia wśród dzieci                    
i młodzieży.  

Również świętokrzyskie środowisko nauczycielskie przyłączyło się do 
programu. W dniu 5 listopada 2013 roku zorganizowana została dla ponad 250 
nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz studentów kierunków pedagogicznych 
konferencja „Ucieknijmy przed otyłością – wychowanie fizyczne w edukacji 
wczesnoszkolnej". Organizatorem  jej było Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli w Kielcach wraz z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego i Kuratorium 
Oświaty w Kielcach.  

Epidemia otyłości zapanowała nie tylko w Polsce, zmaga się z nią większość 
rozwiniętych państw. Jak wynika z amerykańskich badań – obecne dzieci są 
pierwszym pokoleniem, które będzie bardziej chore i będzie żyło o 5 lat krócej niż ich 
rodzice. Warto więc przekonywać dzieci do aktywności fizycznej, ponieważ prawie co 
trzeci uczeń szkoły podstawowej w województwie ma nadwagę lub otyłość. Tak 
wynika z pilotażowych badań, którymi objęto ponad czterysta dzieci z klas czwartych. 
Badania w 15 losowo wybranych szkołach prowadził Uniwersytet Jana 
Kochanowskiego, Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty oraz Świętokrzyskie Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli.  



W czasie konferencji do aktywności ruchowej przekonywali również m.in.: prof. 
dr hab. Jacek Semaniak, rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach; 
Jacek Wołowiec, dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli               
w Kielcach; Krzysztof Słoń, senator RP; Grzegorz Świercz, wicemarszałek 
województwa świętokrzyskiego; Grzegorz Bień, wicekurator świętokrzyski; Stanisław 
Góźdź, dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. Zebrani uczestnicy mogli 
wysłuchać kilku ciekawych wykładów dotyczących żywienia, stylu życia i aktywności 
fizycznej zaprezentowanych przez: dietetyk Dorotę Wawrzycką z Centrum 
Medycznego Zdrowe Dziecko, dr Magdalenę Lelonek z Uniwersytetu Jana 
Kochanowskiego, Tomasza Kościaka ze Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli, Ewę Ziemkiewicz z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej            
w Kielcach oraz Jadwigę Zapałę ze Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. Natomiast 
dr Robert Dutkiewicz ze Studium Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Jana 
Kochanowskiego w Kielcach zaprezentował wyniki badań przeprowadzonych               
w świętokrzyskich szkołach, dotyczące realizacji podstawy programowej w zakresie 
w-f w klasach I-III.  

Wychodząc naprzeciw potrzebom nauczycieli została przygotowana 
bibliografia, która zawiera pozycje dotyczące nauczania wychowania fizycznego           
w edukacji wczesnoszkolnej. Poniższy wykaz literatury opracowano na podstawie 
bazy bibliograficznej artykułów z czasopism – Edukacja – Dolnośląskiej Biblioteki 
Pedagogicznej, katalogu głównego Biblioteki Narodowej, katalogu komputerowego 
książek i czasopism Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach i katalogu 
komputerowego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Zestawienie 
zostało podzielone na trzy działy główne:  

- Wychowanie fizyczne – zagadnienia ogólne 

- Metodyka wychowania fizycznego 

- Edukacja zdrowotna. 

W obrębie działów zastosowano układ alfabetyczny oraz podział na wydawnictwa 
zwarte i ciągłe. Pozycje dostępne w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej zostały 
oznaczone sygnaturą. 

 
 



Wychowanie fizyczne – zagadnienia ogólne 
 
Wydawnictwa zwarte                  
         
1. Blecharz, Jan: Mój sport, moja radość! : 10 zasad treningu dla dzieci 
uprawiających sport / Jan Blecharz, Małgorzata Siekańska ; il. Monika Pollak. – 
Gdańsk ; Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2009. – 50, [2] s. : il. ; 24 
cm 
 
2. Cieśla, Elżbieta : Zmiany poziomu wiadomości w zakresie wychowania fizycznego 
dzieci klas III // W: Kształcenie wczesnoszkolne w perspektywie zmian w polskim 
systemie oświatowym / pod red. Zdzisława  Ratajka. – Kielce : Wyższa Szkoła 
Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego, 1993. – S. 218-228 
 
Sygn. 214869, 214870 Wypożyczalnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w 
Kielcach 
 
3. Czerepaniak, Maria : Prawo dziecka do rozwoju // W: Prawo dziecka do zdrowia / 
pod red. Jadwigi Bińczyckiej. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2007. – S. 
131-148 
Sygn. 243355 Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach 
Sygn. 243356, 249196 Wypożyczalnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej  
w Kielcach 
 
4. Czyż, Stanisław : Nabywanie umiejętności ruchowych : teoria i praktyka w zarysie 
/ Stanisław Czyż. – Wrocław ; Długołęka : MWW Mirosław Matoga, 2013. – 187, [1] s. 
: il. ; 23 cm. – Bibliogr. s. 173-184 
 
5. Demel, Maciej : Repetycje : wybrane zdania o kulturze fizycznej, o zdrowiu  
i wychowaniu / Maciej Demel. – Warszawa : Wydawnictwo Akademii Wychowania 
Fizycznego, 2008. – 66 s. : il. ; 24 cm. – (Studia i Monografie / Akademia 
Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie). – Bibliogr. prac  
M. Demela s. 65-66 
 
6. Dutkiewicz, Waldemar : Diagnoza i ewaluacja w wychowaniu fizycznym / 
Waldemar Dutkiewicz. – Kielce : Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2004. – 
222, [2] s. : rys., wykr. ; 21 cm. – Bibliogr. s. 213-222 
Sygn. 238179 Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach 
Sygn. 238221 Wypożyczalnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach 
 
7. Gwozda, Mariusz: Od kształcenia szkolnego do edukacji permanentnej. Społeczny 
wymiar sportu // W: Edukacja w przebiegu życia : od dzieciństwa do starości / red. 
nauk. Mirosław Kowalski, Agnieszka Olczak. – Kraków : Oficyna Wydawnicza 
„Impuls”, 2010. – S. 67-76 
Sygn. 249738 Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach 
Sygn. 249739, 249740 Wypożyczalnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w 
Kielcach 
 



8. Holt, John Caldwell : Zamiast edukacji : warunki do uczenia się przez działanie / 
John Holt ; przekł. z jęz. ang. Dorota Konowrocka. – Kraków : Oficyna Wydawnicza 
„Impuls”, 2007. – 300 s. ; 25 cm. - Bibliogr. s. 295-298 
Sygn. 243470 Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach 
Sygn. 243471 Wypożyczalnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach 
 
9. Kirschner, Michael : Janusz Korczak jako pedagog. Prawo dziecka do zdrowia // 
W: Prawo dziecka do zdrowia / pod red. Jadwigi Bińczyckiej. – Kraków : Oficyna 
Wydawnicza „Impuls”, 2007. – S. 25-35 
Sygn. 243355 Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach 
Sygn. 243356, 249196 Wypożyczalnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej  
w Kielcach 
 
10. Kultura fizyczna i zdrowie w kształceniu zintegrowanym : praca zbiorowa / pod 
red. Anny Niteckiej-Walerych. – Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu 
Gdańskiego, 2007. – 246 s. : il. ; 21 cm. – Bibliogr. przy rozdz. 
Czytelnia Pedagogiczna Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 
 
11. Lewandowska, Bożena: Ruch w życiu młodego człowieka : zestawienie 
bibliograficzne w wyborze / Bożena Lewandowska. – Kielce : Pedagogiczna 
Biblioteka Wojewódzka, 2012. – 4 s.  
Informatorium Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach 
 
12. O pomyślny start szkolny dziecka / pod red. Sabiny Guz, Iwony 
Zwierzchowskiej ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej 
w Warszawie. – Warszawa : WSP TWP, 2010. – S. 266-273 : Sprawność 
motoryczna - ważny element przygotowania dziecka do szkoły 
Sygn. 248424 Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach 
 
13. Pańczyk, Władysław : Wychowanie fizyczne dla zdrowia : aktywność fizyczna  
w plenerze wobec zdrowotnych potrzeb człowieka cywilizacji konsumpcyjnej / 
Władysław Pańczyk. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012 
. – 212 s. : il. ; 24 cm. – Bibliogr. przy rozdz. 
 
14. Pedagogika zdrowia i wychowania fizycznego : teoria i praktyka : praca 
zbiorowa / pod red. Wojciecha A. Turskiego i Edwarda Wilczkowskiego ; Uniwersytet 
Jana Kochanowskiego w Kielcach. Filia w Piotrkowie Trybunalskim. – Piotrków 
Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie Filii Uniwersytetu Jana 
Kochanowskiego, 2012. – 342, [1] s. : il. ; 25 cm 
Materiały z konferencji, 25-27 maja 2010 r., Piotrków Trybunalski. 
Dostępne w Czytelni Pedagogicznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 
 
15. Szymborski, Janusz: Sytuacja zdrowotna dzieci i młodzieży w Polsce i w 
Europie - tezy do dyskusji nad narodowym programem zdrowia // W: Prawo dziecka 
do zdrowia / pod red. Jadwigi Bińczyckiej. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 
2007. – S. 259-298 
Sygn. 243355 Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach 
Sygn. 243356, 249196 Wypożyczalnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej  
w Kielcach 
 



16. Rudek, Iwona: Znaczenie edukacji prozdrowotnej w profilaktyce otyłości u 
dzieci i jej wpływ na dalsze funkcjonowanie społeczne // W: Edukacja w przebiegu 
życia : od dzieciństwa do starości / red. nauk. Mirosław Kowalski, Agnieszka Olczak. 
– Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2010. – S. 291-303 
Sygn. 249738 Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach 
Sygn. 249739, 249740 Wypożyczalnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w 
Kielcach 
 
17. Sport i wychowanie fizyczne w teorii i praktyce : materiały z sesji naukowych 
Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego / pod red. Janusza 
Czerwińskiego i Jerzego Urniaża. – Olsztyn : Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa 
Rusieckiego, 2006. – 119 s. : il. ; 24 cm. – Bibliogr. przy ref. 
Dostępne w Czytelni Pedagogicznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 
 
18. Sport  szkolny w teorii i praktyce : wyniki badań naukowych i ich metodyczne 
aplikacje / red. nauk. Juliusz Migasiewicz, Krystyna Zatoń ; Akademia Wychowania 
Fizycznego. – Wrocław : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2006. – 
337 s. : il. ; 24 cm. – Bibliogr. przy ref.  
 
19. Szkice z teorii i historii wychowania fizycznego, sportu i turystyki / pod red. 
nauk. Wojciecha J. Cynarskiego, Andrzeja Nowakowskiego, Stanisława Zaborniaka. 
– Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013. – 224 s. : il. ; 24 cm. 
– Bibliogr. s. 207-220 
 
20. Teoria i praktyka wychowania fizycznego i sportu na różnych etapach 
przygotowań / red. tomu Zbigniew Jastrzębski. – Olecko : Wydawnictwo Wszechnicy 
Mazurskiej ; Warszawa : Wydział Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego, 2007. – 180 s. : il. ; 21 cm. – (Badania Naukowe Wszechnicy 
Mazurskiej w Olecku 2 ; 71). – Bibliogr. przy pracach  
 
21. Uczestnictwo w kulturze fizycznej wyzwaniem naszych czasów / pod red. 
Bożeny Zawadzkiej. – Kielce : Wszechnica Świętokrzyska, 2010. – 373 s. : il. ; 24 
cm. – (Prace Wszechnicy Świętokrzyskiej = Works of Holy Cross University ; nr 133). 
– Bibliogr. przy pracach  
Zawiera m.in.: Michalski Marian: Kompensacja i jej rola w edukacji fizycznej człowieka, s.55-60; 
Opuchlik Anna: Rola aktywności ruchowej w profilaktyce schorzeń nowotworowych, s.61-68; Łączek 
Tomasz, Zawadzka Bożena: Wartość aktywnych form wypoczynku w procesie wychowania dzieci  
i młodzieży, s.201-208; Maroszek-Szymala Anna, Sławek Monika: Charakterystyka czasu wolnego 
dzieci w wieku 10-12 lat zamieszkałych w małym mieście, s.209-222; Puciato Daniel, Okrasa Anna: 
Społeczno – ekonomiczne uwarunkowania aktywności ruchowej uczestników zajęć fitness z Opola, 
s.243-249; Bukowiec Marian: Zwolnienia lekarskie z zajęć wf -porażką pedagogiczną rodziny, szkoły  
i służby zdrowia, s. 267-270; Kosiba Grażyna, Szalewski Jacek: Intelektualizacja procesu wychowania 
fizycznego- elementem przygotowania uczniów do uczestnictwa w kulturze fizycznej, s. 277-283; 
Palacz Justyna: Nauczyciel wychowania fizycznego promotorem aktywności ruchowej wśród dzieci  
i młodzieży, s. 331-341. 
Sygn. 247042 Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach 
Sygn. 247043 Wypożyczalnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach 
 



22. Wolny, Barbara : Wychowanie fizyczne w zreformowanej szkole. Cz. 1, Ranga  
i miejsce wychowania fizycznego w polskiej szkole / Barbara Wolny ; Katolicki 
Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w 
Stalowej Woli. – Lublin : Wydawnictwo KUL, 2006. – 286 s. ; 21 cm. – Bibliogr. s. 
259-282 
Sygn. 243083 Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach 
 
23. Współczesne tendencje w wychowaniu fizycznym i sporcie = Contemporary 
trends in physical education and sport / pod red. Jerzego Urniaża ; Olsztyńska 
Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego. Wydział Wychowania Fizycznego, Urząd 
Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego. – Olsztyn : Olsztyńska 
Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego, 2009. – 261 s. : il. ; 23 cm. – Bibliogr. przy 
pracach 
 
24. Wykorzystanie badań naukowych w wychowaniu fizycznym i sporcie : praca 
badawcza z 4 obszarów aktywności ruchowej : sport, wychowanie fizyczne, rekreacja 
i fizjoterapia. Cz. 1 / pod red. Janusza Iskry i Rafała Tatarucha. – Opole : Oficyna 
Wydawnicza Politechniki Opolskiej, 2008. – 249 s. : il. ; 24 cm. – (Studia i Monografie 
/ Politechnika Opolska ; z. 220). – Bibliogr. przy pracach 
 
25. Wykorzystanie badań naukowych w wychowaniu fizycznym i sporcie : praca 
badawcza z 4 obszarów aktywności ruchowej: sport, wychowanie fizyczne, rekreacja 
i fizjoterapia. Cz. 2 / pod red. Józefa Wojnara, Bożeny Wojciechowskiej-
Maszkowskiej, Rafała Tatarucha ; Politechnika Opolska. Wydział Wychowania 
Fizycznego i Fizjoterapii ; [tł. na jęz. ang. Łukasz Grabowski]. – Opole : Politechnika 
Opolska. Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii, 2009. – 232 s. : il. ; 24 cm 
 
26. Zalewska-Meler, Agnieszka : Lider zdrowia w edukacji : między wyzwaniem a 
zaniechaniem / Agnieszka Zalewska-Meler ; Akademia Pomorska w Słupsku. – 
Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, 2007. – 181 s. : il. ; 21 cm. – 
Bibliogr. s. 168-179 
Czytelnia Pedagogiczna Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 
 
27. Zastosowanie badań diagnostycznych w procesie treningowym i wychowaniu 
fizycznym / red. Zbigniew Jastrzębski. – Olecko : Wydawnictwo Wszechnicy 
Mazurskiej Acta Universitatis Masuriensis, 2011. – 176 s. : il. ; 21 cm. – (Badania 
Naukowe Wszechnicy Mazurskiej w Olecku : kontynuacja Episteme ; 13). – Bibliogr. 
przy pracach 
 
28. Zieliński, Janusz : Wybrane aspekty wychowania do aktywności fizycznej / 
Janusz Zieliński. – Rzeszów : Wydawnictwo Amelia, Aneta Sieworek, 2013. – 259 s. : 
il. ; 25 cm. – Bibliogr. netogr. s. 228-247 
 
Wydawnictwa ciągłe 
 
29. Białobrzeska, Joanna : Zdrowo na sportowo / Joanna Białobrzeska // „Bliżej 
Przedszkola”. – 2009, nr 5, s. 36  
Niekorzystny wpływ braku aktywności fizycznej na rozwój dziecka. Rola przedszkola w propagowaniu 
zajęć sportowych (ruchowych).  
 



30. Bielski, Janusz : Cele i treści wychowania fizycznego w nowych podstawach 
programowych - kontrowersje wokół tych pojęć / Janusz Bielski // „Kultura 
Fizyczna”. – 2008, nr 9/12, s. 1-9 
Kontrowersje wokół pojęć: cele i treści wychowania fizycznego.  
 
31. Bielski, Janusz : Wartości, cele, kompetencje ucznia, podstawy programowe :  
(w wychowaniu fizycznym) / Janusz Bielski // „Lider”. – 2005, nr 12, s. 3-6 
Realizacja celów kształcenia i wychowania fizycznego w zreformowanej edukacji. 
 
32. Bodasińska, Anna : Nauczyciel wychowania fizycznego jako kreator rozwoju 
intelektualnego ucznia na lekcjach z zespołem gier sportowych - permanentna 
konieczność czy potrzeba chwili? / Anna Bodasińska // „Lider”. – 2011, nr 9, s. 13-15 
Wyniki badań potwierdzające, że gry zespołowe kreują rozwój intelektualny uczniów.  
 
33. Bronikowski, Michał : Model ewaluacji - jakości pracy szkoły w zakresie 
wychowania fizycznego / Michał Bronikowski [i in.] // „Wychowanie Fizyczne i 
Zdrowotne”. – 2013, nr 1, s. 10-13 
Prezentacja modelu ewaluacji jakości pracy szkoły w zakresie wychowania fizycznego - określenie 
obszarów ewaluacji i prezentacja szczegółowego schematu obszarów ewaluacji.  
 
34. Bronikowski, Michał : Niedostatki i potrzeby współczesnego wychowania 
fizycznego / Michał Bronikowski // „Wychowanie Fizyczne i Sport”. – 2007, z. 2, s. 
113-121 
 
35. Bronikowski, Michał : Nowoczesne myślenie o wychowaniu fizycznym - szanse 
na odniesienie sukcesu / Michał Bronikowski // „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne”. 
– 2008, nr 4, s. 42-47 
 
36. Cendrowski, Zbigniew : Nowa podstawa programowa wychowania fizycznego  
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Przykładowe ćwiczenia. 
 
131. Bronikowski, Michał : Prozdrowotny profil intensywności lekcji wychowania 
fizycznego w różnych fazach procesu nauczania / Michał Bronikowski [i in.] // 
„Wychowanie Fizyczne i Sport”. – 2009, z. 4, s. [223]-229    
Omówienie badań. Trzy typy zajęć: 1 - nauczanie/uczenie się umiejętności ruchowych, kontrola  
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Dostęp online: 
http://www.lider.szs.pl/biblioteka/download.php?plik_id=122&f=artykul_122.doc  
 
139. Ciechańska, Katarzyna : Nauka odbicia piłki siatkowej sposobem oburącz 
górnym : (scenariusz lekcji wychowania fizycznego w klasie IV) / Katarzyna 
Ciechańska // „Wszystko dla Szkoły”. – 2007, nr 5, s. 16-17 
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5-7 lat, mających problemy z nawiązywaniem bliskich kontaktów z drugą osobą, nieśmiałych, 
dodatkowo wykazujących tendencje do koślawienia stóp.  
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/ Andrzej Jemioła // „Lider”. – 2002, nr 5, s. 11-20 
Przykładowe scenariusze lekcji wychowania fizycznego w szkole podstawowej (narciarstwo, piłka 
siatkowa, piłka ręczna, lekkoatletyka, gimnastyka, koszykówka). 
 
154. Jęczalik, Janina : Zabawy czterech „Pór Roku” / Janina Jęczalik // „Bliżej 
Przedszkola”. – 2008, nr 7/8 [Magazyn Specjalny, z. 2], s. 10-1 
Scenariusz ćwiczeń gimnastycznych prowadzonych w grupie 6-latków w Miejskim Przedszkolu nr 3  
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Biblioteka Główna Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 
 
216. Jagielska, Gabriela : Dziecko z zaburzeniami odżywiania w szkole i 
przedszkolu : informacje dla pedagogów i opiekunów / Gabriela Jagielska. – 
Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2010. – 32 s. ; 15x21 cm. – (One Są Wśród 
Nas. Seria 2). – Bibliogr. s. 31 
Czytelnia Pedagogiczna Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 
 



217. Kolbe, Hilde : Moje dziecko ma nadwagę : przyczyny i następstwa, zmiany 
sposobu odżywiania, prawidłowe spędzanie wolnego czasu / Hilde Kolbe, Helmut 
Weyhreter ; [przekł. Marcin Dąbrówka]. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza „Aba”, 
2007. - 133, [1] s. : il. ; 21 cm 
 
218. Kowalczuk, Marta : Pedagogiczna diagnoza i profilaktyka zaburzeń 
odżywiania się u młodzieży szkolnej / Marta Kowalczuk. – Kraków : Oficyna 
Wydawnicza „Impuls”, 2008. – 216 s. : il. ;24 cm. – Bibliogr. s. [181]-191 
Publikacja omawiająca zaburzenia odżywiania: anoreksję i bulimię. Pierwsza część to analiza 
teoretyczna w oparciu o literaturę medyczną i psychologiczną, druga to diagnoza zaburzeń odżywiania 
się młodzieży szkolnej w pracy pedagogicznej nauczyciela. Zamieszczono program profilaktyczny 
"Powstrzymać anoreksję i bulimię" wraz z rezultatami realizacji tegoż programu. Badaniami objęto 
uczniów Szkoły Podstawowej nr 29, Publicznego Gimnazjum nr 20 oraz IV Liceum 
Ogólnokształcącego w Białymstoku. 
Sygn. 245242 Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach 
Sygn. 245243 Wypożyczalnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach 
 
219. Kwiatkowska-Łozińska, Mariola : „Żyj bezpiecznie i zdrowo” - program 
profilaktyczno-wychowawczy edukacji zdrowotnej / Marta Kwiatkowska-Łozińska. – 
Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2007. – 147, [1] s. : il. ;23 cm. – Bibliogr. s. 
119 
Program jest propozycją pracy profilaktyczno-wychowawczej z uczniami zakładający wyposażenie ich 
w wiedzę na temat zachowań zdrowotnych. Zakłada on wykorzystanie takich metod jak: drama, 
projekcja filmu, rozmowa, dyskusja, burza mózgów, pokaz, mapa sytuacyjna – odgrywanie scenek, 
praca z mapą, encyklopedią, projekt, portfolio, konkurs, spotkania z różnymi specjalistami. 
Czytelnia Pedagogiczna Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 
 
220. Lewicka, Ewa: Fizyczny rozwój dziewcząt i chłopców w wieku 13-16 lat  
z uwzględnieniem rozwoju motorycznego i fizjologii : zestawienie bibliograficzne w 
wyborze / Ewa Lewicka. – Kielce : Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, 2012. –  
13 s. 
Dostępne w Informatorium, dysk I – „Zestawienia A-M” 
 
221. Młodzi młodym, czyli Zdrowo na sportowo : metoda projektu w pracy z dziećmi 
/ Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. – Warszawa : 
Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, 2011. – 31 s. ; 25 cm + 1 dysk optyczny (CD-
ROM) 
 
222. Ostrowski, Paweł : Rozwój fizyczny i sprawność motoryczna dzieci i młodzieży 
Podkarpacia w latach 2004-2005 / Paweł Ostrowski. – Rzeszów : Wydawnictwo 
Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2010. – 143, [1] s. : il. ; 24 cm. – Bibliogr. s. 132-[144] 
 
223. Organizacja i realizacja edukacji zdrowotnej w szkole:  poradnik dla 
dyrektorów szkół i nauczycieli szkół podstawowych : praca zbiorowa. – Warszawa 
: Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2012. – 96 s. : il. ;24 cm. – Bibliogr. przy rozdz. 
Cz. I. Edukacja zdrowotna - zagadnienia ogólne. 1. Związki między zdrowiem a edukacją; 2. Edukacja 
zdrowotna dzieci i młodzieży i jej cele; 3. Cechy współczesnej edukacji zdrowotnej; 4. Status i miejsce 
edukacji zdrowotnej w podstawie programowej kształcenia ogólnego; 5. Wybrane zagadnienia 
metodyki edukacji zdrowotnej; 6. Czynniki w środowisku szkoły wspierające realizację edukacji 
zdrowotnej; 7. Korzystanie z programów edukacyjnych oferowanych szkole przez różne organizacje; 
8. Związki między edukacją zdrowotną a szkolnym programem profilaktyki. Cz. II. Edukacja zdrowotna 
w podstawie programowej kształcenia ogólnego szkół podstawowych. 1. Pierwszy etap edukacyjny - 
edukacja wczesnoszkolna; 2. Drugi etap edukacyjny - klasy IV-VI szkoły podstawowej. 
Sygn. 251132, 251133 Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach 



224. Pańczyk, Władysław : Wychowanie fizyczne dla zdrowia : aktywność fizyczna 
w plenerze wobec zdrowotnych potrzeb człowieka cywilizacji konsumpcyjnej / 
Władysław Pańczyk. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012. 
– 212 s. : il. ;24 cm. – Bibliogr. przy rozdz. 
 
225. Popławska, Helena : Rozwój biologiczny dziewcząt i chłopców ze środowiska 
wiejskiego z terenów południowego Podlasia w świetle wskaźników otłuszczenia / 
Helena Popławska ; Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego. 
Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej. – Warszawa : 
Wydawnictwo AWF, 2006. – 225 s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm. – (Studia i Monografie / 
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ; nr 107). – 
Bibliogr. s. 141-147 
 
226. Popławska, Helena : Rozwój i sprawność fizyczna dzieci i młodzieży wiejskiej  
w zależności od stopnia i rodzaju otłuszczenia / Helena Popławska. – Biała Podlaska 
: Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Wydział 
Wychowania Fizycznego i Sportu, 2012. – 121 s. : il. ; 24 cm. – (Monografie  
i Opracowania / Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego  
w Warszawie. Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej ; nr 15). 
– Bibliogr. s. 75 
 
227. Portmann, Rosemarie : Problemy z nadwagą u dzieci : istota zagadnienia / 
Rosemarie Portmann. – Kielce : „Jedność”, 2007. – 62 s. : il. ; 21 cm. – (Jedność" dla 
Dzieci) 
 
228. Profilaktyka otyłości u dzieci i młodzieży od urodzenia do dorosłości : praca 
zbiorowa / pod red. Anny Oblacińskiej i Haliny Weker ; [aut. Marta Barańska et al.]. – 
Kraków : Wydawnictwo Help-Med, 2008. – 182 s. : il. ; 21 cm 
 
229. Radoszewska, Joanna : Ucieleśnienie : psychiczne uwarunkowania otyłości u 
dzieci i osób w wieku dorastania / Joanna Radoszewska. – Warszawa : 
Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2011. – 222, [1] s. ; 21 cm. – Bibliogr. s. 203-213 
 
230. Sport i wychowanie zdrowotne / pod red. Marzeny Jurgielewicz-Urniaż ; 
Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego, Urząd Marszałkowski 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego. – Olsztyn : Olsztyńska Szkoła Wyższa im. 
Józefa Rusieckiego, 2011. – 202 s. : il. ; 24 cm. – Bibliogr. przy pracach 
 
231. Suliga, Edyta: Zróżnicowanie rozwoju fizycznego oraz sposobu żywienia 
dzieci i młodzieży w środowisku miejskim i wiejskim Kielecczyzny w latach 2002-
2005 / Edyta Suliga. – Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-
Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2008. – 286, [2] s. : il. ; 24 cm. – Bibliogr. s. 
241-274 
Zawiera: Miejsce zamieszkania a wysokość ciała i tempo dojrzewania; Sprawność i wydolność 
fizyczna mieszkańców miast i wsi; Stan odżywania; Zróżnicowanie sposobu żywienia; Charakterystyka 
materiału badawczego; Metody badań; Statystyczne opracowanie wyników badań; Charakterystyka 
rozwoju fizycznego i stanu odżywienia; Poziom rozwoju fizycznego i stan odżywienia; Wielkość 
rocznych przyrostów cech somatycznych; Wiek pierwszej miesiączki; Wpływ czynników społecznych 
na poziom rozwoju fizycznego i stan odżywienia; Sprawność i wydolność fizyczna; Poziom sprawności 
i wydolności fizycznej; Wpływ czynników społecznych na poziom sprawności i wydolności fizycznej; 
Analiza sposobu żywienia; Ocena jakości żywienia; Ocena poziomu spożycia składników odżywczych; 
Wpływ czynników społecznych na poziom spożycia składników odżywczych; Charakterystyka 



wybranych elementów stylu życia; Związki między sposobem żywienia a poziomem rozwoju 
morfofunkcjonalnego; Sposób żywienia a poziom rozwoju fizycznego i stan odżywienia; Sposób 
żywienia a poziom sprawności i wydolności fizycznej; Rozwój fizyczny i stan odżywienia; Rozwój 
funkcjonalny; Sposób żywienia; Ocena jakości żywienia; Spożycie składników odżywczych; Styl życia; 
Związki między sposobem żywienia a poziomem rozwoju morfofunkcjonalnego. 
Sygn. 244835 Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach 
 
232. Syrek, Ewa : Edukacja zdrowotna / Ewa Syrek. – Warszawa : Wydawnictwa 
Akademickie i Profesjonalne, 2009. – 220 s. ; 24 cm. – Bibliogr. s. [205]-214 i przy 
rozdz. Indeksy 
Autorki omawiają obszary badawcze pedagogiki zdrowia, wielorakość definicji zdrowia oraz jej 
środowiskowe uwarunkowania. Charakteryzują promocję zdrowia, ukazując Polski model szkoły 
promującej zdrowie. Przedstawione w publikacji zagadnienia edukacji zdrowotnej koncentrują na: 
edukacji żywieniowej, seksualnej, ochronie i promocji zdrowia psychicznego oraz na zagrożeniach 
bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. 
Sygn. 246768 Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach 
Sygn. 246769 Wypożyczalnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach 
 
233. Turystyka i sport dla wszystkich w promocji zdrowego stylu życia / pod [!] red.  
W. Włodzimierz Gaworecki, Zbigniew Mroczyński. – Gdańsk : Wyższa Szkoła 
Turystyki i Hotelarstwa ; Sopot : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2008 
. – 614 s. : il. ; 24 cm. – Bibliogr. przy ref.  
 
234. Tuszyńska-Bogucka, Wioletta : Gdy dziecko jest zbyt pulchne : rady dla 
rodziców / Wioletta Tuszyńska-Bogucka, Jacek Bogucki. – Warszawa : Wydawnictwo 
Edukacyjne Parpamedia, 2011. – 44 s. : il. ; 21 cm 
235. Zaborowska, Katarzyna : Nadwaga i otyłość u dzieci : podstawowe 
wiadomości z praktycznymi wskazówkami zapobiegawczo-leczniczymi dla rodziców / 
Katarzyna Zaborowska, Ireneusz M. Kowalski. – Ameryka k/Olsztyna : Wojewódzki 
Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci, 2005. – 36 s. : il. ; 25 cm. – Bibliogr. s. 34 
 
Wydawnictwa ciągłe 
 
236. Antoszczuk, Gabriela : Promocja zdrowia w przedszkolnej edukacji zdrowotnej 
/ Gabriela Antoszczuk // „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne”. – 2005, nr 2, s. 32-34 
 
237. Bogacz, Agnieszka : Współczesne formy realizacji edukacji zdrowotnej - w 
polskich szkołach / Agnieszka Bogacz // „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne”. – 
2009, nr 8, s. 17-20 
 
238. Dmitruk-Sierocińska, Katarzyna : O wyższości jabłka i gry w piłkę nad życiem 
kanapowca... czyli słów kilka o wychowaniu prozdrowotnym / Katarzyna Dmitruk-
Sierocińska // „Bliżej Przedszkola”. – 2011, nr 7/8, s. 18-19 
Sposoby na właściwe kształtowanie nawyków prozdrowotnych u małych dzieci.  
 
239. Fąfara-Iskra, Anna : Hartuj się a będziesz zdrów - scenariusz przedstawienia 
/ Anna Fąfara-Iskra // „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne”. – 2009, nr 1, s. 38-40 
Inscenizacja dla szkoły podstawowej promująca zdrowy tryb życia oparta na kreskówce o Smerfach.  
 
240. Fąfara-Iskra, Anna : Żyjmy zdrowo, kolorowo - scenariusz imprezy / Anna 
Fąfara-Iskra // „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne”. – 2008,nr 5, s. 58-60 
Promowanie zdrowego stylu życia - inscenizacja okolicznościowa.  
 



241. Flatow, Ewelina : Edukacja zdrowotna w przedszkolu - podstawy teoretyczne 
dla działań praktycznych : rozwiązania praktyczne w zakresie edukacji zdrowotnej w 
przedszkolu na przykładzie programu „Zdrowy przedszkolak” / Ewelina Flatow, Anna 
Durda // „Lider”. – 2009, nr 2, s. 7-10 
Promocja zdrowia wśród dzieci.  
Dostęp online: 
http://www.lider.szs.pl/biblioteka/download.php?plik_id=311&f=artykul_311.doc   
 
242. Grabiński, Kazimierz : Edukacja zdrowotna drogą do skutecznej kontroli 
zdrowia / Kazimierz Grabiński, Ryszard Wrocławski // „Nauczyciel i Szkoła”. – 2006, 
nr 1/2, s. 71-81 
 
243. Karkoszka, Gabriela : Niektóre problemy edukacji zdrowotnej w lekcjach 
wychowania fizycznego / Gabriela Karkoszka, Alicja Wołyńska-Ślężyńska, Jan 
Ślężyński // „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne”. – 2005, nr 8/9, s. 24-28 
 
244. Kotarska, Tamara : Żyję zdrowo : scenariusz akademii dla uczniów klas 0-III 
szkoły podstawowej lub przedszkolaków / Tamara Kotarska // „Wychowawca”. –
 2009, nr 5, s. 28-29 
 
245. Kubińska, Zofia : Rekreacja ruchowa w edukacji i promocji zdrowia / Zofia 
Kubińska // „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne”. – 2009, nr 1, s. 45-46 
 
246. Kuczyńska, Anna : Żyj zdrowo / Anna Kuczyńska, Grażyna Popielarz // „Życie 
Szkoły”. – 2007, nr 9, s. 37-40 
Scenariusz zajęć świetlicowych w klasach 0-III o tematyce zdrowotnej.  
 
247. Łukasiewicz, Violetta : Wesoło, zdrowo, kolorowo / Violetta Łukasiewicz, 
Barbara Madej // „Wychowanie w Przedszkolu”. – 2011, nr 9, s. 61-62 
Edukacja zdrowotna w Przedszkolu nr 38 w Rzeszowie. Promowanie zdrowego stylu życia poprzez 
ruch na świeżym powietrzu, picie wody, profilaktykę chorób i racjonalne żywienie. Opis realizowanych 
przedsięwzięć i konkursów. 
 
248. Mądrowska, Wiesława : Planowanie treści edukacji zdrowotnej / Wiesława 
Mądrowska // „Doradca Dyrektora Przedszkola”. – 2012, nr 35, s. 41-44 
Edukacja zdrowotna a realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Aktywność 
fizyczna. Higiena. Zdrowe odżywianie. Bezpieczeństwo.  
 
249. Mioduszewska, Halina : Rola antyoksydantów roślinnych w diecie człowieka : 
profilaktyka chorób cywilizacyjnych / Halina Mioduszewska, Józef Klocek, Elżbieta 
Kielak // „Wychowanie w Przedszkolu”. – 2012, nr 3, s. 14-21 
Niewłaściwe żywienie jako jedna z przyczyn występowania wielu chorób cywilizacyjnych. Wpływ 
spożywanej żywności na zdrowie dziecka. Wskazówki dotyczące odpowiedniego żywienia dzieci  
w przedszkolu.  
 
250. Nieleszczuk, Katarzyna : Edukacja zdrowotna w przedszkolu / Katarzyna 
Nieleszczuk // „Lider”. – 2006, nr 6, s. 22-24 
Treści i metody edukacji zdrowotnej. 
Dostęp online: 
http://www.lider.szs.pl/biblioteka/download.php?plik_id=705&f=artykul_705.doc  
 



251. Sobolewska, Anna : Program promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej : w 
przedszkolu samorządowym nr 6 w Bartoszycach (rok szkolny 2004/2005) / Anna 
Sobolewska // „Lider”. – 2005, nr 2, s. 16-18 
Promocja zdrowego stylu życia w przedszkolu.  
Dostęp online: 
http://www.lider.szs.pl/biblioteka/download.php?plik_id=898&f=artykul_898.doc  
 
252. Westerlich, Waldemar : Żyj zdrowo i bezpiecznie / Waldemar Westerlich // 
„Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne”. – 2007, nr 8/9, s. 40-42 
 
253. Wojciechowska, Katarzyna : Nauczyciel a efektywność edukacji zdrowotnej  
w przedszkolu / Katarzyna Wojciechowska, Maria Sobieszczyk // „Wychowanie na Co 
Dzień”. – 2010, nr 7/8, s. 40-43 
Materiały z XVI Tatrzańskiego Sympozjum Naukowego „Edukacja jutra”, Zakopane. 
 
254. Wołot, Janina : Żywienie w przedszkolu / Janina Wołot // „Doradca Dyrektora 
Przedszkola”. – 2011, nr 25, s. 41-43    
Przedszkole Publiczne nr 4 w Pile jako jedno z realizatorów programu interwencyjnego  
pt. „Modyfikowanie sposobu żywienia i aktywności fizycznej dzieci w wieku przedszkolnym oraz jego 
wpływ na stan zdrowia i sprawność fizyczną”. Propagowanie zdrowego stylu odżywiania.  
 
255. Wrona-Wolny, Weronika : Aktualne trendy w wychowaniu zdrowotnym / 
Weronika Wrona-Wolny // „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne”. – 2006, nr 6/7, s. 42-
44 
 
256. Zawalska, Małgorzata : Ekologia i zdrowie : program dla klas I-III szkoły 
podstawowej / Małgorzata Zawalska // „Aura”. – 2004, nr 9, dod. Dodatek 
Ekologiczny dla Szkół nr 120, s. 4-5 


