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JAK ROZPOZNAĆ, ŻE DZIECKO MA TALENT
DO SPORTU, CO Z TYM MOŻNA ZROBIĆ,
ŻEBY JE WESPRZEĆ?
     Pierwszym istotnym punktem jest  to,  aby w trakcie lekcj i  czy zabaw
ruchowych w domu proponować różne aktywności  f izyczne 
i  sprawdzać,  w których dziecko -  uczeń czuje s ię naj lepiej .
     Drugim punktem żeby sprawdzić czy ktoś ma talent sportowy jest  baczne
przyglądanie s ię ,  ś ledzenie postępów, rozmowa z dzieckiem. Zdarza s ię że
młody człowiek intuicyjnie czuje,  co i  jakie zajęcia sportowe sprawiają mu
przyjemność.  Jeżel i  dostrzegamy u dziecka talent należy je skierować na
zajęcia ,  treningi  do klubu sportowego.
Ważne jest  zachęcanie dziecka do udziału w zajęciach pozalekcyjnych
(sportowych)  oraz uczestnictwa w zawodach sportowych.
     Po trzecie należy wspierać dziecko w jego zamiłowaniach 
do różnego rodzaju aktywności  ruchowej .
     Po czwarte musimy rozmawiać z  dzieckiem, uczyć go zdrowej rywal izacj i  
i  czasami też porażki .  Po prostu uczyć go ruchu.

JAKIE NAJCZĘSTSZE TRUDNOŚCI MAJĄ
DZIECI ZE SPORTEM NA RÓŻNYCH
ETAPACH EDUKACJI (NP.  MAŁE DZIECI JAK
IM COŚ NIE WYCHODZI,  A NASTOLATKI)  
I  JAK IM POMÓC SOBIE Z NIMI PORADZIĆ?
     Dzieciom z klas 1-3 z większą trudnością przychodzi  panowanie nad
własnymi emocjami.
     Z trudnością przyjmują porażkę.  Rywal izacja może powodować zbyt duże
napięcie,  które często uwidacznia s ię jako złość i  agresja wobec s iebie lub
innych.  Dlatego należy konkurowanie wprowadzać powol i .  Dla maluchów
osiągnięcie sukcesu wpływa na poczucie własnej  wartości .  Pozytywne
wzmocnienia bardzo mi le widziane.



Okres dojrzewania jest  okresem wielkich przemian.  Dzieci  w tym okresie
łatwiej  s ię męczą,  unikają zbytnich wysiłków. Dzieci  w tym wieku cechuje
ociężałość ruchowa i  skłonność do przyjmowania niedbałych,  wypoczynkowych
postaw. Dziewczęta charakteryzuje obniżenie ruchl iwości .  Ponadto dzieci  
w tym okresie stają s ię niespokojne,  wybuchowe. Wymaga to od nauczyciel i
wyrozumiałości ,  tolerancj i  i  c ierpl iwości .  Aby zachęcić dzieci  do aktywności
f izycznej ,  konieczne jest  przekazywanie odpowiednio dobranej  wiedzy 
z zakresu wpływu ćwiczeń ruchowych na organizm. Każdy nauczyciel  powinien
dokładać wszelkich starań,  aby zajęcia ruchowe były miłym spędzeniem czasu,
przynoszącym nieocenione korzyści  dla c iała i  ducha.  Naj istotniejsze to
dawanie dobrego przykładu – bycie „żywym wzorem kultury f izycznej” .

JAK WZBUDZAĆ W DZIECKU PEWNOŚĆ
SIEBIE OD MAŁEGO, ŻEBY NIE BAŁO SIĘ
UPRAWIAĆ SPORTÓW, JAK NIE ZABIJAĆ
PASJI  DO RUCHU?
Jest  k i lka ważnych rzeczy,  które każdy dorosły powinien zapamiętać po to aby
dziecko obojętnie czy małe czy duże nie bało s ię sportu i  z  chęcią ,  radością
uczestniczyło w zajęciach sportowych.

1.Sport  nie może być karą -  dbajmy o to,  aby dziecku aktywność f izyczna
kojarzyła s ię naj lepiej . .  Ma być przyjemnie,  naturalnie i  do tego bez krytyki ;
chwalenie jest  dobre.

2.Nie każde dziecko musi  być mistrzem - więc jeś l i  n ie ma talentu do sportu 
a biega,  gra w piłkę,  wspina s ię po drzewach to c ieszmy s ię i  pozwólmy po
prostu dziecku s ię bawić.  Wspierajmy dziecko w działaniu,  a  nie dyrygujmy,  nie
pouczajmy,  podsuwajmy propozycje a nie narzucajmy swojej  wol i .

3 .  Nie zmuszajmy dzieci  do sportu,  dajmy wybór- to że ktoś z  rodziny biegał
nie oznacza,  że dziecko będzie podzielało tę samą pasję.  Może okazać s ię ,  że
gimnastyka to jest  to co lubi .  Dzieci  powinny być aktywne więc nie ma
znaczenia jaki  rodzaj  sportu będzie uprawiać.  Nie ma czegoś takiego jak lepsze
czy gorsze dyscypl iny.  Po prostu pozwólmy mu ćwiczyć.

4.  Pokażmy,  że sport  jest  ważny bo dziecka nie jest  trudno zachęcić do ruchu.
Zabierajmy dziecko na zawody,  mecze.  Oglądajmy rozgrywki  różnych dyscypl in.



CZY SPORT TO ZAWSZE RYWALIZACJA? JAK
SIĘ NIE BAĆ RYWALIZACJI  W SPORCIE? JAK
WSPIERAĆ ZDROWĄ RYWALIZACJĘ W
SPORCIE,  JEŚLI  DZIECKO BARDZO LUBI
RYWALIZOWAĆ Z INNYMI?
Zawsze będzie rywal izacja w sporcie a le to od nas rodziców, nauczyciel i ,
trenerów zależy jaką ścieżką nasze dzieci  pójdą.  Tłumaczmy,  że sport  
to szacunek do s iebie do przeciwnika.  Rywal izacja sama w sobie nie jest  zła
musimy tylko nauczyć podstawowych zasad “fair  play” i  pokazać naszym
dzieciom jak czerpać radość z  rywal izacj i ,  n ie łamiąc bezcennych zasad.
Nauczmy dziecko wygrywać i  doceniać przeciwnika.  Pokażmy,  że przegrana
walka,  mecz,  zawody też mogą czegoś nauczyć -  porażka też uczy i  może być
kolejnym etapem na drodze do celu.
Nasze rozmowy z dziećmi powinny zmierzać w kierunku -  nie bój  s ię
rywal izacj i ,  bo to ona kształtuje twój  charakter ,  uczy pracowitości  
i  kreatywności .  Dzieci  powinny wiedzieć,  że w trakcie rywal izacj i  uczą s ię
wyciągać wnioski  i  rozwija ją s ię .  Gdy działają to widzą co im wychodzi  a  nad
czym muszą jeszcze popracować.
Dzieci  powinny poznać smak zwycięstwa i  porażki .


