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Dzień Kultury Fizycznej  

 

Kultura fizyczna – ogół zachowań przebiegających według przyjętych w danym środowisku 
społecznym reguł i norm postępowania a mających na celu dbałość o zdrowie człowieka, o 
poprawę jego postawy, prawidłowy rozwój psychofizyczny oraz rezultaty tych zachowań. 

Formy uczestnictwa w kulturze fizycznej: 

 wychowanie fizyczne 
 sport 
 rekreacja 
 rehabilitacja medyczna 
 turystyka 

Czynniki uczestnictwa w kulturze fizycznej: 

 stymulacja (funkcja rozwojowa) – pobudzanie czynności organizmu powodujące jego 
rozwój 

 adaptacja (funkcja przystosowawcza) – przystosowanie organizmu do otoczenia 
 kompensacja (funkcja wyrównawcza) – wyrównywanie deficytu niektórych bodźców 
 korektywa (funkcja naprawcza) – leczenie wad postawy 

Wartości ciała w kulturze fizycznej: 

 zdrowotne 
 utylitarne 
 estetyczne 
 hedonistyczne 
 agonistyczne 

W Polsce program kultury fizycznej realizowany jest w szczególności poprzez zajęcia 
wychowania fizycznego w szkołach publicznych i niepublicznych. 

Aktywność fizyczna wpływa zbawiennie na cały organizm. Dzięki niej jesteśmy:  

 zdrowsi,  

 silniejsi,  



 pewniejsi siebie,  

 weselsi.  

Prywatnie warto więc to święto obchodzić przynajmniej trzy razy w tygodniu – wyjść na 

rower, basen albo choćby długi spacer. 

W pierwszym odcinku "Historii sportu" zastanawiamy się, kiedy człowiek rozpoczął 

rywalizację fizyczną. Poznacie także człowieka, który na terenie Polski odnalazł przedmiot, 

który jest uważany za jedną z najstarszych broni miotanych. A Wy, jak myślicie, która z 

dyscyplin sportowych może być najstarsza? 

https://www.youtube.com/watch?v=yDcOG4ai3dA 

W drugim odcinku "Historii sportu" szukamy korzeni kultury fizycznej. Początki tej 

aktywności człowieka wywodzą się z Bliskiego Wschodu. Tu pomiędzy Tygrysem i Eufratem, 

powstały pierwsze miasta, społeczeństwa i pierwsze dyscypliny sportowe. Poznajemy 

Gilgamesza - pierwszego historycznego władcę-sportowca, rozmawiamy z Pawłem Nastulą o 

współczesnych gladiatorach. 

https://www.youtube.com/watch?v=QNfQ2-jU-5c 

Zapraszamy do dalszych odcinków opowiadających historię sportu. 

Przyjemnego Dnia Kultury Fizycznej – podzielcie się z nami na Messengerze. 

 

Pozdrawiamy 

Wychowawcy świetlicy 

Przesyłane e materiały edukacyjne są przeznaczone wyłącznie dla uczniów ( tudzież rodziców wspomagających  

uczniów w procesie edukacji), przesyłane materiały nie mogą być wykorzystane do ich dalszego 

rozpowszechniania. 
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