
KONSPEKT LEKCJI 

Z EDUKACJI ZDROWOTNEJ 

W KL. VI SZKOŁY POSTAWOWEJ. 

 
TEMAT: Co to jest Paraolimpiada. 

 
 

Ilość uczniów: 15 (chłopcy i dziewczęta) 
Data: marzec – maj 2014 r. 
Czas trwania lekcji: 5 x 15’ 
Miejsce: świetlica 
 
 
CELE: 
- umiejętność poszukiwania najważniejszych informacji w tekście 
- kształtowanie umiejętności redagowania krótkich tekstów  
 
POMOCE: 
- karty z informacjami o Igrzyskach Paraolimpijskich 
 
FORMY PRACY: 
- indywidualna, grupowa 
 
METODY PRACY: 
- aktywna praca z tekstem 
 
WSTĘP: 
1. Przywitanie, sprawdzenie obecności, podanie tematu lekcji i zapoznanie uczniów, w jaki sposób 
będziemy pracować podczas lekcji. 
 
CZĘŚĆ GŁÓWNA LEKCJI: 
1. Uczniowie dzielą się na 3 grupy i otrzymują informacje o Paraolimpiadzie: 
- Czym jest Paraolimpiada i jej rys historyczny, 
- Kategorie i klasyfikacja pod względem niepełnosprawności, 
- Nazwa, symbole, poziom sportowy. 
 
2. Uczniowie poszukują najciekawszych i najważniejszych ich zdaniem informacji. Najważniejsze 
notują. 
 
3. Prezentacja tematów. Rozmowa o Polskich paraolimpijczykach. 
 
ZAKOŃCZENIE: 
1. Dyskusja, czy lekcja w takiej formie podobała się uczniom, czy zwiększyli swoją wiedzę na temat 
Paraolimpiady. 
2. Porządkowanie sali, pożegnanie. 
 
OPRACOWAŁA: URSZULA KACPRZAK 

 



Igrzyska paraolimpijskie (pot. Paraolimpiada) – drugie pod względem wielkości zawody sportowe w 
wielu dyscyplinach dla zawodników z niepełnosprawnościami fizycznymi i niepełnosprawnościami 
intelektualnymi. W tym także niepełnosprawnych z problemami mobilności, po amputacjach kończyn, 
z utratą wzroku i porażeniem mózgowym. Igrzyska paraolimpijskie odbywają się co cztery lata, 
zazwyczaj kilka dni po igrzyskach olimpijskich, i są organizowane przez Międzynarodowy Komitet 
Paraolimpijski (ang. International Paralympic Committee). Organizowane są zawody letnie i zimowe. 

Igrzyska paraolimpijskie zrodziły się z małego spotkania brytyjskich weteranów II wojny światowej w 
1948 roku, aby stać się jednym z największych międzynarodowych wydarzeń sportowych początku 
XXI wieku. Paraolimpijczycy dążą do traktowania na równi z pełnosprawnymi sportowcami 
olimpijskimi. Pierwsze letnie igrzyska paraolimpijskie odbyły się w 1960 roku z inicjatywy sir 
Ludwiga Guttmanna, zimowe w 1976 roku. Aby wystartować na igrzyskach paraolimpijskich należy 
uzyskać kwalifikację, podobnie jak na igrzyska olimpijskie. Z roku na rok minima są podwyższane ze 
względu na wzrost poziomu sportowego zawodników. Począwszy od letnich igrzysk w 1988 roku i 
zimowych w 1992 roku igrzyska paraolimpijskie odbywają się w tym samym miejscu co igrzyska 
olimpijskie. 

Ciekawostka: Sportowcy niepełnosprawni startowali w igrzyskach olimpijskich przed powstaniem 
igrzysk paraolimpijskich. Pierwszym niepełnosprawnym zawodnikiem, który wziął udział w 
igrzyskach olimpijskich był niemiecko-amerykański gimnastyk George Eyser w 1904, który miał 
jedną sztuczną nogę. Węgier Károly Takács startował w imprezach strzeleckich zarówno w 1948 roku, 
jak cztery lata później. Miał on amputowane prawe ramię, ale mógł strzelać używając lewej ręki. 
Innym niepełnosprawnym sportowcem, który wystąpił na olimpiadzie zanim odbyła się pierwsza 
paraolimpiada, była Lis Hartel, duńska jeździec, która cierpiała na polio i która w 1952 w Helsinkach i 
w 1956 w Sztokholmie gdzie odbywały się konkurencje jeździeckie Olimpiady w Melbourne zdobyła 
dwa srebrne medale w ujeżdżeniu. 

Pierwsze zorganizowane sportowe wydarzenie dla niepełnosprawnych sportowców odbyło się w dniu 
otwarcia Letnich Igrzysk Olimpijskich 1948 w Londynie. Urodzony w Niemczech dr Ludwig 
Guttmann ze Stoke Mandeville Hospital, który uciekł z nazistowskich Niemiec dzięki pomocy 
Council for Assisting Refugee Academics w 1939 roku, zorganizował zawody sportowe dla 
brytyjskich weteranów II wojny światowej z urazami rdzenia kręgowego. Pierwsze zawody w 1948 
roku zostały nazwane międzynarodowymi grami dla wózków inwalidzkich, i miały być zbieżne z 
igrzyskami olimpijskimi. Celem dr Guttmana było stworzenie równoważnej z igrzyskami olimpijskimi, 
elitarnej konkurencji sportowej dla osób niepełnosprawnych. Zawody odbywały się ponownie w tym 
samym miejscu w 1952 roku, gdzie weterani holenderscy uczestniczyli u boku Brytyjczyków. Był to 
pierwszy międzynarodowy turniej tego rodzaju. Pierwsze zawody, znane także jako Stoke Mandeville 
Games, zapoczątkowały igrzyska paraolimpijskie. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klasyfikacja i Kategorie 

Biorąc pod uwagę szeroki zakres niepełnosprawności na igrzyskach paraolimpijskich, istnieje kilka 
kategorii, w których zawodnicy rywalizują. Dopuszczalne niepełnosprawności są podzielone na sześć 
głównych kategorii. Kategorie te są następujące: po amputacji, porażenie mózgowe, 
niepełnosprawność intelektualna, wózek inwalidzki, niewidomi oraz „Les Autres” (dosł. „inni”). Do 
ostatniej z tych kategorii należą sportowcy z niepełnosprawnością, która nie należy do pozostałych 
pięciu kategorii, jak m.in. karłowatość, stwardnienie rozsiane i wrodzone zaburzenia. Kategorie te są 
w dalszym podziale na klasyfikacje, które zależne są od dyscypliny. 

Międzynarodowy Komitet Paraolimpijski ustanowił sześć kategorii niepełnosprawności. Zawodnicy 
mający jedną z tych niepełnosprawności są w stanie konkurować na Igrzyskach Paraolimpijskich, choć 
nie każdy sport może umożliwi ć start w danej kategorii niepełnosprawności. Kategorie te odnoszą się 
zarówno do Igrzysk odbywających się latem jak i zimą. 

• Amputacja: sportowcy o częściowej lub całkowitej utracie co najmniej jednej kończyny. 
• Porażenie mózgowe: zawodnicy z nierozwijającym się uszkodzeniem mózgu, np. porażenie 

mózgowe, urazowe uszkodzenie mózgu, udar lub podobna niepełnosprawność wpływająca na 
kontrole mięśni, równowagi lub koordynacji. 

• Niepełnosprawność intelektualna: sportowcy ze znacznym upośledzeniem funkcjonowania 
intelektualnego i ograniczeń związanych z zachowaniami adaptacyjnymi. Międzynarodowy 
Komitet Olimpijski zajmuje się przede wszystkim sportowcami z niepełnosprawnością 
fizyczną, ale grupa niepełnosprawności intelektualnej została dodana do niektórych igrzysk 
paraolimpijskich. Ta grupa obejmuje tylko nieliczną liczbę sportowców z 
niepełnosprawnością intelektualną. Ponadto organizowane przez Międzynarodowy Komitet 
Olimpijski światowe igrzyska olimpijskie są otwarte dla wszystkich osób z 
niepełnosprawnością intelektualną. 

• Wózek inwalidzki: zawodnicy z urazami rdzenia kręgowego i innych niepełnosprawności, 
które wymagają od nich konkurować na wózku inwalidzkim. 

• Niewidomi: zawodnicy z wadami wzroku, od częściowego widzenia do całkowitej ślepoty. 
Przewodnicy sportowców z upośledzeniem wzroku są bardzo ważną i podstawową częścią 
konkursu. Zawodnika i jego przewodnika uważa się za zespół i oboje są kandydatami do 
medalu. 

• Les Autres: sportowców z niepełnosprawnością fizyczną, która nie wchodzi ściśle w ramach 
jednej z pięciu innych kategorii, takich jak karłowatość, stwardnienie rozsiane lub wady 
kończyn, spowodowane między innymi przez zanieczyszczenia talidomidu (nazwa tej 
kategorii to po francusku „inni”). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nazwa i symbole 

Formalnie nazwa „Paraolimpiada” pochodzi od greckiego przyimka παρά, para („przy” lub „obok”), a 
więc odnosi się do konkursu organizowanego równolegle z igrzyskami olimpijskimi]. W Seulu w 1988 
roku odbyły się pierwsze letnie igrzyska, na których po raz pierwszy użyto nazwy „Paraolimpiada”. 

"Dusza w ruchu" to motto ruchu paraolimpijskiego. Symbolem ruchu paraolimpijskiego są trzy znaki 
Agito (łac. jestem w ruchu) w kolorach najczęściej występujących na flagach świata: czerwonym, 
niebieskim i zielonym. Symbol Agito jest silnie związany z mottem Międzynarodowego Komitetu 
Paraolimpijskiego: Dusza w ruchu. 

Wśród osób niezwiązanych szerzej ze sportem niepełnosprawnych istnieje błędne przekonanie, że 
sportowcy niepełnosprawni prezentują bardzo ograniczony poziom sportowy, a ich wyniki i 
rywalizacja ma charakter symboliczny. W rzeczywistości paraolimpijczycy mimo ograniczeń 
charakteryzują się wydolnością fizyczną i możliwościami znacznie przewyższającymi możliwości 
przeciętnego człowieka, co więcej, niejednokrotnie są w stanie skutecznie nawiązać rywalizację z 
pełnosprawnymi sportowcami. Przykładów jest wiele, oto niektóre: 

• Natalia Partyka – polska tenisistka stołowa, uczestniczka igrzysk olimpijskich w Pekinie 2008 
i Londynie 2012, medalistka igrzysk paraolimpijskich, 

• Jiří Ježek – czeski kolarz-paraolimpijczyk, który startując w 2008 w otwartych kolarskich 
Mistrzostwach Europy Środkowej Amatorów (z udziałem kolarzy zawodowych, także z 
pierwszej dywizji) na trudnej, przeszło 200-kilometrowej trasie zajął trzecie miejsce. Czech 
jechał bez prawej nogi], 

• Natalie du Toit – zawodniczka reprezentująca Republikę Południowej Afryki w pływaniu, 
uczestniczka igrzysk olimpijskich w Pekinie 2008 oraz igrzysk paraolimpijskich, 

• Oscar Pistorius – zawodnik reprezentujący Republikę Południowej Afryki, biegacz, który na 
igrzyskach olimpijskich w Londynie w 2012 r. dotarł do półfinału na 400 m, startuje również 
w igrzyskach paraolimpijskich. 

Dyscypliny paraolimpijskie 

Igrzyska letnie: 

• Łucznictwo 
• Lekkoatletyka 

Boccia – sportowa dyscyplina paraolimpijska wywodząca od włoskiej gry w bule, Pierwszy raz 
rozgrywki boccia miały miejsce na na światowych igrzyskach niepełnosprawnych w Nowym Jorku w 
roku 1984. Stałą dyscypliną paraolimpijską stały się od czasu olimpiady w w Barcelonie w 1992 roku. 
Obok goalball i dyscyplin uprawianych na wózkach jest dyscypliną paraolimpijską nie mającą 
swojego odpowiednika w programie olimpijskim. 

Pod wieloma względami gra jest podobna do pierwowzoru. Od bocce odróżniają ją jednak 
charakterystyczne zapisy regulaminowe: 

• Wprowadzenie bili na boisko odbywać się może w dowolny sposób: rzucenie, kopnięcie, sprzęt 
wspomagający np. rynny, pochylnie 

• Pozycja ciała zawodnika nie jest określona: można stać lub siedzieć (wózek, krzesło) 

• Wprowadzanie buli na boisko może się odbywać z udziałem asystenta instruowanego przez gracza 
(np. o głębokim porażeniu mózgowym, bez kończyn) 



• Istnieje limit czasu przyznawany każdej stronie na rozegranie każdej rundy 

Ze względu na charakterystyczną dla większości gier "bulowych" prostotę zasad, relatywnie do innych 
sportów tani sprzęt i niewielkie wymagania w zakresie miejsca do gry, boccia polecana jest również 
jako gra integracyjna. 

• Kolarstwo 
• Jeździectwo 
• Piłka nożna drużyny 5 
• Piłka nożna drużyny 7 
• Goalball, Drużyna składa się z trzech zawodników, grających z zasłoniętymi oczami, 

broniących bramki o wysokości 1,3 metra zajmującej całą szerokość boiska. Boisko do 
goalballa ma 9 x 18m i podzielone jest na trzy strefy: bramkową (na szerokość 3 m od bramki), 
rzutu (3 m za strefą bramkową) i strefę środkową, zajmującą szerokość 6 m na środku boiska. 
Piłka musi być toczona. Podczas rzutu musi dotknąć strefy rzutu zarówno drużyny rzucającej, 
jak i broniącej. Po pierwszym kontakcie piłki z zawodnikiem drużyny broniącej, drużyna ta 
ma 10 sekund na odrzucenie piłki. Za przewinienia drużyna może otrzymać rzut karny – jeden 
zawodnik broni całej bramki. Gra trwa 2 razy po 12 min. Piłka zawiera dzwoneczki i waży 
1,25 kg. Mecze rozgrywane są w absolutnej ciszy. Dla wyrównania szans zawodników 
niewidomych i słabowidzących, podczas meczu goalballa gracze mają zaklejone specjalnymi 
plastrami oczy oraz dodatkowo noszą nieprzeźroczyste gogle. Wszystkie linie na boisku są 
wyklejone plastrem, pod którym znajduje się sznurek w celu ułatwienia poruszania się i 
orientacji na nim, gdyż zawodnicy jedną ręką niemal cały czas dotykają podłoża. 

• Judo 
• Podnoszenie ciężarów 
• Wioślarstwo 
• Żeglarstwo 
• Strzelanie 
• Pływanie 
• Tenis stołowy 
• Siatkówka 
• Koszykówka na wózkach 
• Szermierka na wózkach 
• Rugby na wózkach 
• Tenis na wózkach 

Igrzyska zimowe: 

• Biathlon, biatlon, dwubój zimowy, bieg patrolowy– zimowa dyscyplina sportu, łącząca 
biegi narciarskie ze strzelectwem. Polega na biegu na określonym dystansie (zwykle od 7.5 do 
20 km), w czasie którego zawodnicy 2 lub 4 razy zajmują stanowiska na strzelnicy, 
przyjmując postawę stojącą lub leżącą, oddając za każdym razem po 5 strzałów. 

• Hokej na siedząco (ang. Ice Sledge Hockey) 
• Narciarstwo biegowe 
• Narciarstwo alpejskie 
• Curling na wózkach 

 

 

 



Igrzyska paraolimpijskie  
   

Letnie igrzyska 
paraolimpijskie 

Rzym 1960 • Tokio 1964 • Tel Awiw 1968 • Heidelberg 1972 • 
Toronto 1976 • Arnhem 1980 • Stoke Mandeville/Nowy Jork 1984 • 
Seul 1988 • Barcelona 1992 • Atlanta 1996 • Sydney 2000 • Ateny 2004 • 
Pekin 2008 • Londyn 2012 • Rio de Janeiro 2016 • Tokio 2020 

  

Zimowe igrzyska 
paraolimpijskie 

Örnsköldsvik 1976 • Geilo 1980 • Innsbruck 1984 • Innsbruck 1988 • 
Albertville 1992 • Lillehammer 1994 • Nagano 1998 • Salt Lake City 2002 
• Turyn 2006 • Vancouver 2010 • Soczi 2014 • Pyeongchang 2018 

 

 

 
Polscy medaliści Zimowych Igrzysk Paraolimpijskich  
 
Narciarstwo Biegowe 
Rogowiec Katarzyna  
5 km stojąc – złoty medal, 2006  
15 km stojąc – złoty medal, 2006  
15 km stojąc – brązowy medal, 2010  
 
Fiedor Wiesław  
10 km siedząc LW12 – złoty medal, 2002  
5 km siedząc LW12 – brązowy medal, 2002  
 
Biathlon  
Kapłoniak Bogumiła  
7,5 km techniką dowolną stojąc – brązowy medal, 2002  

Zdobyte medale 

Medal Zawodnik Dyscyplina Konkurencja Data 

Złoto Katarzyna Piekart Lekkoatletyka rzut oszczepem (F46) 1 września 

Złoto Karolina Kucharczyk Lekkoatletyka skok w dal (F20) 3 września 

Złoto Barbara Niewiedział Lekkoatletyka 1500 metrów (T20) 5 września 

Złoto Ewa Durska Lekkoatletyka pchnięcie kulą (F20) 5 września 

Złoto Mateusz Michalski Lekkoatletyka 200 metrów (T12) 8 września 

Złoto Maciej Lepiato Lekkoatletyka skok wzwyż (F46) 8 września 

Złoto Joanna Mendak Pływanie 100 metrów st. motylkowym (S12) 2 września 

Złoto Patryk Chojnowski Tenis stołowy gra pojedyncza (kl. 10) 2 września 

Złoto 
Piotr Grudzień 

Marcin Skrzynecki Tenis stołowy gra drużynowa (kl. 6-8) 7 września 

Złoto Natalia Partyka Tenis stołowy gra pojedyncza (kl. 10) 3 września 

Złoto Rafał Wilk Kolarstwo jazda na czas (H3) 5 września 

Złoto Rafał Wilk Kolarstwo wyścig ze startu wspólnego (H3) 7 września 

Złoto Dariusz Pender 
Szermierka na wózkach 

szpada indywidualnie (kat. A) 5 września 



Medal Zawodnik Dyscyplina Konkurencja Data 

Złoto Grzegorz Pluta 
Szermierka na wózkach 

szabla indywidualnie (kat. B) 6 września 

Srebro Anna Harkowska Kolarstwo na dochodzenie (C5) 30 sierpnia 

Srebro Anna Harkowska Kolarstwo jazda na czas (C5) 5 września 

Srebro Anna Harkowska Kolarstwo wyścig ze startu wspólnego (C4-5) 6 września 

Srebro 
Krzysztof Kosikowski 

Artur Korc (pilot) Kolarstwo wyścig ze startu wspólnego (B) 8 września 

Srebro Karol Kozuń Lekkoatletyka pchnięcie kulą (F54/55/56) 1 września 

Srebro Alicja Fiodorow Lekkoatletyka 200 metrów (T46) 1 września 

Srebro Janusz Rokicki Lekkoatletyka pchnięcie kulą (F57/58) 4 września 

Srebro Mateusz Michalski Lekkoatletyka 100 metrów (T12) 4 września 

Srebro Mariusz Sobczak Lekkoatletyka skok w dal (F36) 5 września 

Srebro Daniel Pek Lekkoatletyka 1500 metrów (T20) 4 września 

Srebro Arleta Meloch Lekkoatletyka 1500 metrów (T20) 5 września 

Srebro Oliwia Jabłońska Pływanie 100 metrów st. motylkowym (S10) 1 września 

Srebro 
Patryk Chojnowski 

Sebastian Powrozniak Tenis stołowy gra drużynowa (kl. 9- 10) 8 września 

Brąz Łukasz Mamczarz Lekkoatletyka skok wzwyż (F42) 3 września 

Brąz Rafał Korc Lekkoatletyka 1500 metrów (T20) 4 września 

Brąz Tomasz Rębisz Lekkoatletyka pchnięcie kulą (F46) 6 września 

Brąz Tomasz Blatkiewicz Lekkoatletyka rzut dyskiem (F37-38) 7 września 

Brąz Alicja Fiodorow Lekkoatletyka 400 m (T46) 8 września 

Brąz Milena Olszewska 
Łucznictwo 

łuk klasyczny indywidualnie (ST) 4 września 

Brąz Paulina Woźniak Pływanie 100 metrów st. klasycznym (SB8) 1 września 

Brąz Marta Makowska 
Szermierka na wózkach 

floret indywidualnie (kat. B) 4 września 

Brąz 

Natalia Partyka 
Karolina Pęk 
Alicja Eigner 

Małgorzata Jankowska 
Tenis stołowy gra drużynowa (kl. 6-10) 8 września 

 

Źródło: 
pl.wikipedia.org 


