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kierownik kursu dla nauczycieli WF i trenerów fitness  

„Pilates na matach dla dzieci i młodzieży” AWF Poznań 
 

 

 



  

“Najpierw naucz dziecko!” 

 

“W dzieciństwie łatwo się kształtuje nawyki - 

dobre i złe. Dlaczego nie skoncentrować się na 

kształtowaniu tylko dobrych nawyków, a tym 

samym uniknąć konieczności późniejszego w 

życiu prób korygowania złych nawyków i 

podporządkowywania im dobrych nawyków… 

właściwy rozwój ciała i umysłu dzięki nowej 

nauce „Contrology” jest tym, czym trzeba 

nauczyć dziecko.. 
(Pilates) 

 
MISJA PROJEKTU …jest kontynuacją misji 

twórcy metody Joseph’a Pilates’a 
  



SIŁA  

ELASTYCZNOŚĆ/ 
GIBKOŚĆ 

KONTROLA  
NEURO-MOTORYCZNA 

WYTRZYMAŁOŚĆ  

głęboka 
stabilizacja  
mięśniowa  

CEL METODY PILATES w ogólnym ujęciu : 

harmonijny rozwój  psychofizyczny 
człowieka   
 
 
w poszanowaniu  
indywidualnych  
możliwości  
 

 
 
 

PERCEPCJA ŚWIADOMOŚĆ 
KINESTETYCZNA 



Lorem Iepsum 

 KTO ĆWICZY PILATES?   

- dorośli (kobiety/mężczyzni) 
- osoby starsze 
- dzieci i młodzież 
- kobiety w ciąży 
- osoby w różnych stanach chorobowych 
 

zastosowanie w:  
REKREACJI    TERAPII     SPORCIE 



 PILATES jako forma „Body&Mind” to ćwiczenia: 

- w samoobserwacji „tu i teraz”, uważności, bez rywalizacji   

- skoncentrowane na proces, a nie na wynik  

- kształtujące percepcję i świadomość kinestetyczną 

- ukierunkowane na pracę z oddechem, który jest podstawową czynnością fizjologiczną 

- oparte na nauczaniu poprawnego, anatomicznego ułożenia ciała podczas ruchu 

- pobudzające siłę życiową  

 
 
 
 

 
 



 PILATES jako forma „Body&Mind” to ćwiczenia: 

 
 
 

rozwijające 
neuromotoryczność 

 
usprawniające proces 

integracji 
psychofizycznej   

 
 



Lorem Iepsum 

 FUNDAMENTALNE ZASADY METODY  

KONTROLA 

KONCENTRACJA 

GŁĘBOKA CENTRALNA 
STABILIZACJA 

MIĘŚNIOWA 

ODDECH 

PRECYZJA 

PŁYNNOŚĆ 
RUCHU 

NAUCZANIE W METODZIE PILATES -  
proces uwzględniający wpływ na 3 sfery człowieka     

POZNAWCZĄ 

POSTAW 

MOTORYCZNĄ  

 
 
 

w treningu dzieci są 
adoptowane  

do potrzeb i możliwości 
rozwojowych  

 



PILATES NA MATACH DLA DZIECI WIEKU 5-8 LAT   

Potencjał kształcenia oparty na: 

- wyobraźni  i obrazach (używanie języka opisowego, angażującego 

abstrakcyjne myślenie, wizualizacje, interpretacje) 

- naturalności ruchów,  spontaniczności i zabawie 

- samoakceptacji, samoobserwacji, samokontroli  - edukacja somatyczna  

- świadomości rozwoju umiejętności ruchowych i kształtowania nawyków 

dbania o zdrowie  

- przyjaznym środowisku, bez rywalizacji ,  

- pedagogice ukierunkowanej na pozytywne wzmacnianie  

 
 
 

zgodność ze standardami  
podstawy programowej 

przedszkola  

 
 



ANALIZA KORZYŚCI – czyli co z tego będą miały DZIECI ? 

aspekt zdrowotny:  
- korzystny wpływ na kontrolę posturalną i funkcje kręgosłupa  
- uczenie się prawidłowych wzorców ruchowych, w tym uzyskanie 
efektywnego wzorca oddechowego 
- korzystny wpływ na wszechstronny rozwój somatyczny i motoryczny  
- aktywizacja funkcji poznawczych i uczenie się samoświadomości (w 
tym kinestetycznej), co jest podstawowym warunkiem wychowywania 
w kulturze fizycznej  
- zdobywanie umiejętności relaksowania się i wspieranie dobrego 
samopoczucia  
- neuromotoryczne oddziaływanie sprzyja integracji  psychofizcznej 
 

Pilates aktywnością fizyczną całego życia  



… inspirujmy do rozwoju 
 

 

 

 

 

 


