
Atrakcyjno ść zajęć z wychowania fizycznego 
 

Zestawienie za lata 2008-2013 (w wyborze) 
 
 

Zestawienie bibliograficzne zostało sporządzone w oparciu o zbiory Pedagogicznej Biblioteki 
Wojewódzkiej w Gdańsku. Opis bibliograficzny poszczególnych pozycji wykonano głównie 
na podstawie źródeł informacji pośredniej: baz komputerowych KAT i NOWA. Opis jest  
zgodny z obowiązującymi normami PN - 82 / N - 01152.01: Opis bibliograficzny. Książki. 
PN - 97 / N - 01152 - 2: Opis bibliograficzny. Wydawnictwa ciągłe. Zestawienie podzielone 
jest na części: wydawnictwa zwarte, wydawnictwa ciągłe  i źródła elektroniczne. W ich 
obrębie publikacje uszeregowano alfabetycznie. 
 

wydawnictwa zwarte: 
 
 
1. BERCZYŃSKI, Mariusz 
Wychowanie fizyczne w szkole : poradnik dla nauczyciela / Berczyński Mariusz. – Warszawa 
: ORE, 2012 
sygn. 190635 
 
2. KARASKOVA, Vlasta 
Zabawy ruchowe dla dzieci zdrowych i niepełnosprawnych / Karaskova Vlasta. – Sopot : 
Gdańskie Wydaw. Psychol., 2010. – ISBN 978-83-7489-300-8 
sygn. 186658 
 
3. KIERCZAK, Urszula, JANOTA, Janusz 
Koncepcja edukacji fizycznej : zdrowie sport rekreacja : gimnazjum : program nauczania i 
propozycje zajęć fakultatywnych : poradnik metodyczny / Kierczak Urszula, Janota Janusz. – 
Kraków : Impuls, cop. 2009. – ISBN 978-83-7587-195-1 
sygn. 185895 Czytelnia 
 
4. MADEJSKI, Eligiusz, WĘGLARZ, Józef 
Wybrane zagadnienia współczesnej metodyki wychowania fizycznego : podręcznik dla 
nauczycieli i studentów / Madejski Eligiusz, Węglarz Józef. – Kraków : Impuls, 2008. – ISBN 
978-33-7308-891-7 
sygn. 185913 
 
5. ŻOŁYŃSKI, Stanisław 
Program nauczania wychowania fizycznego dla II i III etapu edukacyjnego wraz z planami 
pracy : szkoła podstawowa i gimnazjum / Żołyński Stanisław. – Rzeszów : Fosze, 2011. – 
ISBN 978-83-7586-051-1  
sygn. 188064 

 
artykuły z czasopism: 

 
 

1. GIMNASTYKA twórcza Labana – pomysłem na lekcję wychowania fizycznego / 
Agnieszka Kurek-Paszczuk // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2010, nr 1, s. 34-42 
sygn. 064 



2. INNOWACJE  i zmiany – kluczem do atrakcyjności wychowania fizycznego w Irlandii / 
Marzena Kukla // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2010, nr 8, s. 27-32 
sygn. 064 
 
3. INNOWACJE pedagogiczne – w wychowaniu fizycznym / Krystyna Rędzia // Wychowanie 
Fizyczne i Zdrowotne. – 2009, nr 2, s. 42-45 
sygn. 064 
 
4. JAK postępować aby ładnie wyglądać – być sprawnym i zdrowym / Maria Brudnik, Anna 
Bubula // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2008, nr 7. – Dodatek : Biblioteczka 
Monograficzna. – 2008, nr 7, s. 52-57 
sygn. 064 
 
5. KONSTRUOWANIE szkolnej oferty zajęć wychowania fizycznego do wyboru przez 
ucznia – przykłady praktycznych rozwiązań / Eligiusz Madejski // Lider. – 2010, nr 2, s. 19-
21, bibliogr. 
sygn. 08929  
 
6. METODY twórcze WF… / Wacław Gniewkowski // Wychowanie w Przedszkolu. – 2008, nr 
10, s.34-37 
sygn. 0236 
 
7. NIE uczyć wychowania fizycznego a wychowywać do autoedukacyjnej aktywności 
fizycznej / Ryszard Jezierski // Lider. – 2008, nr 6, s. 17-18 
sygn. 08929 
 
8. NOWOCZESNE myślenie o wychowaniu fizycznym – szanse na odniesienie sukcesu / 
Michał Bronikowski // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2008, nr 4, s. 42-47 
sygn. 064 
 
9. TWORZENIE pozytywnego klimatu – na lekcji wychowania fizycznego / Jacek Szalewski 
// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2008, nr 4, 32-35 
sygn. 064 
 
10. WYCHOWANIE fizyczne poszukujące czyli praktyczne przykłady realizacji nowej 
strategii edukacji fizycznej / Michał Bronikowski; Małgorzata Bronikowska // Lider. – 2008, 
nr , s. 19-22, bibliogr. 
sygn. 08929 
 
11. WYCHOWANIE fizyczne poszukujące czyli wychowanie do kultury fizycznej 
fundamentem dla zdrowego stylu życia / Grażyna Ciszkowska // Lider. – 2010, nr 7-8, s. 23-
24 
sygn. 08929 
 
12. ZNACZENIE motywacji a wychowanie fizyczne w szkole podstawowej / Dusan Cheben 
// Wszystko dla Szkoły. – 2008, nr 1, s. 3-4, bibliogr. 
sygn. 013091 
 

 
 



źródła elektroniczne: 
 
 

1. Jak zwiększyć atrakcyjność lekcji wychowania fizycznego? Przemyślenia po konferencji 
inaugurującej program „WF z klasą”. [on line]. [przeglądany 20 maja 2014]. 
Dostępny w : http://wychowaniefizyczne.net/jak-zwiekszyc-atrakcyjnosc-lekcji-wychowania-
fizycznego-przemyslenia-po-konferencji-inaugurujacej-program-wf-z-klasa/ 
 
2. Jakość pracy nauczyciela a atrakcyjność lekcji wychowania fizycznego. [on line].  
[przeglądany 20 maja 2014]. Dostępny w : 
http://www.bc.ore.edu.pl/Content/580/T042013%2C+M.+Berczy%C5%84ski.pdf 
   
3. Anita Włodarczyk: Lekcje wf muszą być ciekawe i atrakcyjne [przeglądany. [on line]. 20 
maja 2014]. Dostępny w : http://www.sportowefakty.pl/rzut-mlotem/382334/anita-
wlodarczyk-lekcje-wf-musza-byc-ciekawe-i-atrakcyjne 
 
4. Czy WF w szkole może być atrakcyjny?. [on line].  [przeglądany 20 maja 2014]. 
Dostępny w : http://zdrowie.wp.pl/fitness/na-sportowo/art37,czy-wf-w-szkole-moze-byc-
atrakcyjny.html 
 
5. Jak zwiększyć zainteresowanie uczniów zajęciami wychowania fizycznego? [on line]. 
[przeglądany 20 maja 2014]. Dostępny w : 
http://www.profesor.pl/publikacja,16500,Artykuly,Jak-zwiekszyc-zainteresowanie-uczniow-
zajeciami-wychowania-fizycznego 
 
6. Czynniki wpływające na efektywność wychowania fizycznego. [on line]. [przeglądany 20 
maja 2014]. Dostępny w: 
http://www.zspzydowo.pl/file/publikacje/artykuly/MonikaPlugowska-
CzynnWp%C5%82ywnaEfektWF.pdf 
 
7. MEN przypomina: nauczyciele mogą swobodnie kształtować lekcje WF-u. [on line].  
[przeglądany 20 maja 2014]. Dostępny w : http://www.oswiata.abc.com.pl/czytaj/-
/artykul/men-przypomina-nauczyciele-moga-swobodnie-ksztaltowac-lekcje-wf-u 
 
8. Wielkopolskie /AWF - Akademia ma pomysł na atrakcyjne lekcje WF. [on line]. 
[przeglądany 20 maja 2014]. Dostępny w : 
http://wielkopolskie.naszemiasto.pl/archiwum/awf-akademia-ma-pomysl-na-atrakcyjne-
lekcje-wf,1635416,t,id.html 
 
 
 
Gdańsk, 2014-05-30 
      
    

Zestawienie sporządziły: 
     Halina Gorzynik-Wójtewicz 
     Anna Zawistowska 
     Wydz. Informacyjno-Bibliograficzny PBW w Gdańsku 

 


