
 

 

PROGRAM   

„KLASA Z NORDIC WALKING” 

Do  realizacji  programu  „Klasa z  nordic walking”  włączyłam  Biuro Turystyczne,, Quand”. 

Pracownicy tego biura  są  instruktorami nordic walking  i  dostarczają sprzęt. Projekt  klasy     

z nordic walking obejmuje  ćwiczenia  z zakresu poziomu podstawowego zwanego poziomem 

zdrowotnym, realizowany jest w klasie IV c . 

                          CELE GŁÓWNE: 

• Wzmacnianie w uczniach poczucia własnej wartości 

• Stymulowanie aktywności uczniów  

• Wyrabianie kondycji fizycznej i psychicznej 

• Wyrównywanie dysproporcji rozwojowych 

• Integracja zespołu 

• Przygotowanie do aktywnego uczestnictwa  w życiu społecznym 

                        CELE  SZCZEGÓŁOWE: 

• Odkrywanie swoich możliwości, zdolności a przede wszystkim swojego miejsca                              

w otaczającym świecie. 

• Budowanie swojego świata wartości i wzmacnianie go . 

• Wytwarzanie poczucia bezpieczeństwa i wzajemnego zaufania w grupie 

• Budowanie pozytywnych więzi emocjonalnych między rówieśnikami i nauczycielem. 

• Kształtowanie umiejętności nawiązania kontaktów społecznych. 



• Kształtowanie świadomej dyscypliny, poczucia odpowiedzialności indywidualnej i 

zbiorowej. 

• Kompensacyjna i terapeutyczna rola w stosunku do dzieci mających trudności z 

wykazaniem się w innych dziedzinach, nieśmiałych, mało aktywnych , 

niezdyscyplinowanych. 

                                           METODY PRACY: 

• Podające  (przyswajanie podanej wiedzy, informacji, wskazówek) 

• Aktywizujące (ćwiczenia, treningi) 

• Problemowe ( odkrywanie nowych obszarów życia podczas rozwiązywania 

problemów) 

• Praktyczne ( wyrabianie właściwej postawy społecznej) 

• Ekspresyjne ( wyrażanie postaw, poglądów, emocji) 

                                               FORMY PRACY: 

Pod formą pracy rozumie się wszelkie działania związane ze zrozumieniem przez ucznia 

zasad Nordic Walking  i doskonaleniem jego umiejętności w tej dziedzinie: 

• Wykłady 

• Ćwiczenia 

• Treningi 

• Rajdy z  Nordic Walking 

                                         ZALETY  NORDIC  WALKING 

Aktywny marsz łączy w sobie cechy idealnej aktywności ruchowej dla wszystkich uczniów  

bez względu na  masę ciała i poziom sprawności fizycznej. 

Jest połączeniem przyjemnego – wędrowania i podziwiania pięknych widoków                               

z pożytecznym wpływem aktywności ruchowej na nasze zdrowie. 

 Jest wyjątkowy ponieważ: 

• Jest łatwy ( Opiera się na naturalnej formie ruchu jaką jest marsz) 

• Dla wszystkich, ale różnorodny ( Bez względu na  sprawność fizyczną uczniów,              

czy budowę ciała, każdy dzięki różnorodności terenu i techniki może doskonalić 

kondycję i dbać o zdrowie.) 

• Efektywny (Angażuje wszystkie duże grupy mięśniowe, co zwiększa znacząco ilość 

spalanych kcal podczas wysiłku i pozwala uczniom kształtować zgrabną sylwetkę.) 

• Bezpieczny (Jest to doskonała  forma ćwiczeń korekcyjnych dla młodzieży. Kije to 

dodatkowe punkty podparcia zapewniające stabilny marsz w trudnym terenie oraz 



wymuszają prawidłową postawę ciała harmonijnie rozwijając mięśnie stabilizujące 

sylwetkę.) 

• Towarzyski (Pozwala uzyskać  dzieciom optymalny poziom intensywności,                                  

a jednocześnie prowadzić rozmowę, rozluźnia, poprawia nastrój. Skupia ludzi z pasją, 

dbających o zdrowie.) 

• Pogodoodporny ( Aktywność fizyczna w plenerze dotlenia i hartuje organizm. 

Chodzić można w każdą pogodę i o każdej porze roku, także w zimie.) 

• "Wszędobylski"- nizinny, wyżynny i  górski (NW można uprawiać w dowolnym 

terenie – o różnych nawierzchniach.) 

• Ekonomiczny (Jedyne czego uczniowie potrzebują to wygodny ubiór, sportowe buty) 

Korzyści z uprawiania przez uczniów  Nordic Walking: 

Aktywność fizyczna, najogólniej rzecz ujmując, pomaga długo zachować zdrowie, zarówno 

psychiczne jak i fizyczne. Poprawia kondycję i zwiększa wydolność organizmu. 

Jak dowodzą badania, zmniejsza także zapadalność na choroby przewlekłe. Nornic Walking 

jest dla uczniów doskonałą propozycją spędzania czasu, zachętą do samodyscypliny przy 

planowaniu dnia. 

                                                                                        Opracowała : Dorota Chudoba  


