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Gimnastyka sportowa





Przyrządy wykorzystywane podczas 

lekcji gimnastyki.

Kozioł i skrzynia



Lekcja gimnastyki

- ćwiczenia na równoważni







Kilka słów

o historii wychowania fizycznego 

– wybrane informacje



Sokół

➢ W poł. XIX w. rozpoczął się intensywny rozwój instytucji narodowych, społecznych

i kulturalnych głównie w Czechach. Wśród instytucji czeskich szczególną rolę

odegrało Stowarzyszenie Gimnastyczne „Sokół”.

➢ 1862 r. - powstaje Praskie Zrzeszenie Gimnastyczne, którego hasłem było:

„krzepmy się”. Przed I wojną światową lista członków wynosiła 100 000 osób.

➢ 1867 r. - we Lwowie powstaje Towarzystwo Gimnastyczne, które również przyjęło

nazwę „Sokół”, którego celem było pielęgnowanie gimnastyki. Początkowo

kierował nim Walenty Piasecki.

➢ 1892 r. - Związek Polskich Gimnastycznych Towarzystw Sokolich w Austrii

Nastąpił ogromny rozwój Sokoła!

Powstają pierwsze oddziału terenowe w Stanisławowie, w Krakowie, w Tarnowie



Sokół

➢ 1868 r. w Krakowie powstaje Towarzystwo Gimnastyczne Krakowskie „Orzeł Biały”

➢ Później oprócz gimnastyki wzmacniała się rola gier i zabaw gimnastycznych

➢ 1892 r. – powstaje Związek Polskich Gimnastycznych Towarzystw Sokolich

w Cesarstwie Austriackich

Pokaz gimnastyczny sekcji kobiecych 

na VIII ogólnopolskim zlocie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” 

– Katowice 1937.



Kilka słów

o szwedzkim systemie 

wychowania fizycznego

 Szwecja odegrała czołową rolę w stworzeniu teoretycznych i metodycznych

podstaw wychowania fizycznego w szkole.

 Gimnastyka szwedzka to nowy kierunek gimnastyki, który zrodził się

z początkiem XIX wieku w Szwecji. Twórcami tego systemu byli

Piotr Henryk Ling i jego syn Hialmar Ling. W swojej działalności kierował się

ideą odrodzenia narodowego, które starał się osiągać przez ożywienie

wspomnień historycznych u narodów skandynawskich, jak również przez

odrodzenie biologiczne za pomocą systematycznej gimnastyki.

 P. H. Ling twierdził, że koniecznym jest zapewnić ogólny rozwój fizyczny

człowieka jako podstawę do przyswajania dowolnych nawyków. Gimnastyka

winna przyśpieszać powrót do zdrowia u ludzi chorych i wzmacniać
zdrowych. Opracowali oni metodę stosowania ćwiczeń gimnastycznych.

Każde ćwiczenie w systemie Lingów występuje jako środek określonego

oddziaływania na poszczególne części ciała.

 Tworząc system gimnastyki szwedzkiej stał się odnowicielem masażu jako

odmiany ruchów stosowanych w różnych schorzeniach.



Sztokholm 1900 rok - Instytut gimnastyczny

1813 r. powstaje Królewski Centralny Instytut Gimnastyczny, którego dyrektorem był Ling.

Wykładała tam anatomię i fizjologię. Uczelnie zajmowała się kształtowanie kadr wychowania

fizycznego.

Hjalmar Ling – syn, opracował osnowy lekcyjne (koncepcję lekcji) dla młodzieży szkolnej.

Schemat jego ćwiczeń został przyjęty jako kanon również w innych krajach. Osnowa lekcyjna

stała się nie tylko atrybutem, ale i walorem systemu szwedzkiego.

Źródło: Swedish School of Sport and Health Sciences



Sztokholm 1900 rok - Instytut gimnastyczny

Hjalmar Ling – syn P.H. Linga jest twórcą koncepcji sali gimnastycznej i jej wyposażenia.

Ławeczki i drabinki to typowy przyrząd szwedzki



Gimnastyka niemiecka

 Friedrich Ludwig Jahn niemiecki pedagog, publicysta i polityk, poseł do

parlamentu frankfurckiego (1848), uznawany za ojca gimnastyki sportowej.

 Jahn utworzył plac do gimnastyki w Hasenheide pod Berlinem (Turnplatz).

Promował kulturę fizyczną wśród uczniów, organizując spacery i zabawy

sportowe. W latach 1811–1813 zorganizował zajęcia gimnastyczne

i opracował materiały do ćwiczeń.

 Opracował wiele urządzeń do gimnastyki czy kalisteniki, jak np. drążek czy

poręcze równoległe, a także propagował ich używanie w ramach treningu

wojskowego.



Turnerstwo niemieckie

 W połowie XIX wieku ruch turnerski uległ stopniowej ewolucji w kierunku

regularnych ćwiczeń fizycznych. Powstały boiska turnerskie.

 W czasie ćwiczeń korzystano ze specjalnie dobranych przyrządów, jak

drążki i poręcze gimnastyczne. Rozwijano sprawność ruchową, siłę

i zręczność.

 W skład programów turnerskich wchodziły rzuty (oszczepem, kulą), skoki

(wolne, w dal, o tyczce, na konia, na przyrządach), biegi, woltyżerka,

ćwiczenia równowagi (np. na belce), ćwiczenia na drążku i na poręczach,

zapasy itd.

 Z ćwiczeniami wiązało się współzawodnictwo, co prowadziło do

organizowania imprez i zawodów sportowych. W zrzeszeniach turnerskich

masowo uczestniczyli studenci.

 Równocześnie w szkołach zaczęto wprowadzać do programów zajęcia

z gimnastyki.

Fot. Biblioteka Uniwersytetu Wrocławskiego



Zawody sportowe - Turnplatz
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