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Dzień 01

DZIEŃ 01

Moduł: “Przybycie”

Cele

Przekazanie informacji (cele, opis, pytania organizacyjne dotyczące kursu)

Stworzenie pozytywnej atmosfery w grupie 

Moduł: “Bądźmy razem aktywni – przełamywanie lodów”

Cele

Wzajemne poznawanie (przez ruch/zabawy)

Aktywizacja układu sercowo-naczyniowego (np. Ćwiczenia w rytm muzyki; pomiar plsu na zakończenie)
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Dzień 01
Faza Cel Opis Metoda

Moduł Ogólny 
A

(~35 min.)

Informacje i kwestie 
organizacyjne 

Pierwszy kontakt/spotkanie:

- powitanie grupy
- trenerzy przedstawiają się (imię i kwalifikacje)
- uczestnicy dostają identyfikatory z imionami

„Okrągły stół“ – wszyscy Uczestnicy 
siedzą razem w kręgu 

Przerwa

(~5-10 min.)

Zmiana stroju i lokalizacji (w miarę potrzeb)

Wprowadzenie

(~20 min.)

Wprowadzenie nt. zwyczajów 
związanych z aktywnością 
fizyczną

Moja aktywność fizyczna i ruchowa w ostatnim tygodniu Dyskusja moderowana

Zapoznanie, uczenie się imion Ćwiczenia umożliwiające zapoznanie – w miejscu i w ruchu 

- Biografia mojej aktwności fizycznej (sprzęt sportowy lub 
figury/ilustracje)*

- Walking crisscrossing and greet each other in different 
ways + z podaniem imienia

- Przekazywanie piłeczki z podaniem imienia adresata 
(stojąc na okręgu, w ruchu)

*Praca  w  parach:  dwóch  Uczestników
idąc  razem  opowiada  sobie  wzajemnie
swoją  ‘sportową  historię’  (przy
wykorzystaniu  sprzętu  sportowego  lub
obrazów/ilustracji);  następnie  każdy  z
Uczestników  prezentuje  swojego
partnera/partnerkę  oraz  historię  jego/jej
aktywności fizycznej

Rozgrzewka

(~15 min.)

Pomiar pulsu Mierzenie pulsu - ćwiczenia Wskazówki trenerów

Testy

Pobudzenie układu sercowo-
naczyniowego

Marsz (w miarę potrzeb szybki marsz) przy muzyce, z 
różnymi dodatkowymi ćwiczeniami 

Wskazówki trenerów

Testy

Pomiar pulsu Mierzenie pulsu (zapisanie wartości I porównanie) Wskazówki trenerów

Testy

Gimnastyka

(~25min.)

Gimnastyka funkcjonalna Ćwiczenia gimnastyczne wzmacniające I rozciągające 
ramiona, nogi I kręgosłup 

- Samodzielnie
- W parach – ze zmianą partnerów

Wskazówki trenerów

Testy
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Filar 
Aktywność 
Fizyczna

(~20 min.)

Gry 

Kontakt i wzajemna 
koordynacja; reakcja

1. “Do pary” (patrz: Kolb, 2004)
2. Po kolei
3. Kosmiczny patrol
4. Spotkanie szefów
5. “Nastrojowe” piłeczki

Wskazówki trenerów

Testy

Wyciszenie 

(~15 min.)

Relaksacja Relaksacja przez oddech (na siedząco) Wskazówki trenerów

Przerwa

(~10-15 min.)

Przerwa: Odpoczynek, napoje i zmiana stroju

Zakończenie

(~30-35 min.)

Refleksja Trener zadaje pytania umożliwiajace ocenę pierwszego 
treningu:

- Jak mi poszło? (w porównaniu z oczekiwaniami)
- Bądźmy aktywni razem: argumenty za i przeciw 

aktywności fizycznej realizowanej w grupie 

Dyskusja w grupie

Zadanie domowe Trener zadaje zadanie domowe:

Zastanów się nad osobistymi doświadczeniami: 

- Co poszło mi dziś dobrze/Co robiłam/-em dobrze?
- Co dziś nie poszło mi dobrze/Gdzie miałam/-em problem?
- Co mi się podobało/W czym czułam/-em się dobrze? 

(Co?, Dlaczego?) Czy było coś, z czym nie czułam/-em 
się komfortowo? (Co?, Dlaczego?)

- Co chcę powtórzyć/kontynuować?
Przerwa
(~5-10 min.) Zmiana lokalizacji (w miarę potrzeb)

Moduł Ogólny 
B

(~60 min.)

Informacje i kwestie 
organizacyjne

Informacje: 

- Cele Projektu Active I
- Struktura Kursu
- Podanie konkretnych dat/lokalizacji
- Omówienie materiałów szkoleniowych

Krótki wykład teoretyczny trenerów

Rozmowa na temat: Każdy z Uczestników zastanawia się nad 
następującymi pytaniami i zapisuje swoje 
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- Motywacji do udziału w tym Kursie
- Oczekiwań wobec Kursu odpowiedzi na kartkach (w dwóch różnych

kolorach)

- Pytanie kluczowe 1: Dlaczego 
uczestniczę w tym Kursie?

- Pytanie kluczowe 2: Czego oczękuję 
po tym Kursie dla siebie? Jakich zmian
się spodziewam?

Zebranie odpowiedzi i dyskusja w Grupie

Pisemna informacja o stanie zdrowia

a) brak przeciwwskazań do uczestnictwa 
b) ograniczenia i zastrzeżenia
c) alergie i nietolerancje pokarmowe

Kwestionariusz

DZIEŃ 02

Moduł: “Co jadam? – Nawyki w jedzeniu i piciu”

Cele
Przedstawienie wcześniejszych nawyków i preferencji żywieniowych (Co lubię jeść? Kiedy i jak regularnie jadam? W jaki sposób spożywam 
potrawy?)

Przedstawienie wcześniejszych nawyków w zakresie picia

Moduł: “Moja sprawność – Sprawdź się, a dowiesz się, na co Cię stać”

Cele

Przygotowanie działań i komplementarnej wiedzy

Samoocena sprawności początkowej (wytrzymałość, siła, elastyczność, koordynacja i równowaga – test + zapisywanie przez uczestników) 
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Faza Cel Opis Metoda

Wprowadzenie

(25 min.)

Kontakt Powitanie Grupa

Omówienie zadania domowego

(przygotowanie pracy)

Omówienie zadania domowego (patrz: poprzedni tydzień) Dyskusja w Grupie/Wymiana 
doświadczeń

Przygotowanie do metod 
autorefleksji i nawyków 
żywieniowych 

Trener zadaje pytania:
- Co oznacza autorefleksja?

(autorefleksja przy porównaniu indywidualnych nawyków 
żywieniowychz zaleceniami na kolejne tygodnie)

- Czym są nawyki żywieniowe?
- Złe odżywianie, przejadanie się (jakość i ilość)
- Test na zakończenie KursuDwa kwestionariusze w 

podręczniku kursu*

Miniwykład 

Filar 
ODŻYWIANIE

(~60 min. Z 
krótkimi 
przerwami w 
miarę potrzeb)

Nawyki żywieniowe/ 
Zwiększanie świadomości

Trener zadaje pytania:
- Co lubie jeść?
- Czego nie lubię?
- Kiedy i jak regularnie się odżywiam?

W oparciu o ‘notatki o odżywianiu’ z prac
przygotowawczych  (dni  tygodnia  +
weekend)*

Postery z pytaniami i  kilka “papierowych
dań”:  Uczestnicy  wybierają  danie  I
przyczepiają do posterów 

Przyjmowanie płynów / 
Zwiększanie świadomości

Trener zadaje pytania:
- Co lubię pić?
- Czego nie lubię?
- Kiedy i jak regularnie piję?

Patrz wyżej

Zakończenie

(~20 min.)

Refleksja Refleksja na temat odczuć w trakcie zajęć z autorefleksji. 
Trener zadaje pytania:: 

- Czego się nauczyłaś/-es / zobaczyłaś/-eś (z posterów)
- Co było dla Ciebie ważne w ciągu tego dnia?
- W których tematach oczekuję sugestii/wskazówek?
- Jaki temat związanym z odżywianiem 

chciałabyś/chciałbyś zająć się w przyszłym tygodniu?

Dyskusja w Grupie

Zadanie domowe
Trener zadaje zadanie domowe. Do przemyślenia:
- W oparciu o tę autorefleksję, czy jest jakieś zachowanie, 

które chcesz zmienić? 
- Czy rozpoznałaś/-es zachowanie szkodliwe dla zdrowia? 
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Przygotowanie na następne 
tygodnie

Trener prosi uczestników o wybranie spośród 
zgromadzonych przepisów tych potraw, które będą 
przygotowywane/gotowane jutro. 

Wybór przepisów zależy od lokalizacji i 
zaplecza 

Przerwa

(~10-15 min.)

Przerwa: Odpoczynek, napoje i zmiana stroju

Wprowadzenie

(~10-12 min.)

Przygotowanie i wprowadzenie 
do testów sprawnościowych

- Trener prosi uczestników o skupienie się na swoich 
osiągnięciach i porównaniach;

- Ćwiczenia na wytrzymałość, siłę, elastyczność, 
koordynację;

- Powtórny test na zakończenie Kursu;
- Uczestnicy zapisują wyniki pomiarów oraz ocenę stopnia 

trudności;

Miniwykład 

Rozgrzewka

(~5-10 min.)

Rozruch + powtórzenie imion
- Chodzenie po krzyżujących się trasach, przywitanie na 

różne sposoby + z podaniem imienia
- Przekazanie piłeczki wraz z podaniem imienia 

(siedząc/stojąc w kręgu; podczas ruchu)

Wspólne ćwiczenie

Gimnastyka

(~10 min.)

Gimnastyka funkcjonalna na 
wzmacnianie i rozciąganie, w 
miejscu i w ruchu 

- Ramiona
- Nogi
- Tułów

Wspólne ćwiczenie

Filar 
Aktywność 
Fizyczna

(~45 min.)

Testy sprawnościowe (1) Stanie na jednej nodze (równowaga)
(2) Wurzut piłki z półobrotem (koordynacja)
(3) Kreślenie ‘ósemki’ stopą (równowaga)
(4) Test sprawności mięśni: wytrzymałość mięśni prostych 

brzucha – siady z leżenia
(5) Test sprawności mięśni: siła ramion  – uginanie ramienia
(6) Stanie na jednej nodze, unoszenie drugiej (siła mięśni 

nóg)
(7) Elastyczność mięśni ud  – siedzenie na krześle z 

wysięgiem
(8) Elastyczność barków i kręgosłupa (elastyczność klatki 

piersiowej i mięśni pleców) – pozycja leżąca z 
wyciągnięciem ramion do tyłu (nad głową)

(9) 6-minutowy marsz 

Omówienie ćwiczenia przez instruktora

Praca w parach

Zapisanie zmierzonych/policzonych 
wartości w tabeli

Zakończenie

(~15 min.)

Wyciszenie Krótka relaksacja oddechowa

Refleksje Dyskusja na temat indywidualnych doświadczeń w czasie Dyskusja w Grupie
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testu sprawnościowego. Trener zadaje pytania

– Gdzie są moje mocne strony, a gdzie ograniczenia?
– Co szczególnie chcę poćwiczyć w nadchodzących 

tygodniach?

Zadanie domowe W świetle tego testu – podjęcie decyzji odnośnie aktywności 
fizycznej I treningu sprawnościowego w codziennym życiu 

Trener pobudza do refleksji następującymi pytaniami:

Jak mogę wprowadzić ćwiczenia gimnastyczne do 
codziennej aktywności? Jakie mam pomysły?

* 3-dniowy zapis przyjmowanych posiłków zostanie zakończony po rejestracji. Należy podkreślić, że ankiety są tylko dla uczestników; nie będą gromadzone w
trakcie Kursu i powinny być wypełnione rzetelnie. Po pierwszym dniu, uczestnicy powinni przeglądnąć swoje kwestionariusze do dyskusji podczas drugiego dnia.

DZIEŃ 03

Moduł: “Nawyki związane ze zdrowiem i zmiana nawyków”

Cele

Przekazanie podstawowych istotnych informacji

Przekazanie podstawowej wiedzy na temat zmiany zachowań

Moduł: “Rozwój własnej równowagi mentalnej”

Cele

Osobiste wzmocnienie silnych stron, jakie każdy posiada

Ustalenie celów Kursu i spojrzenie na sukces

Wspólny przegląd umiejętności osobistych. Praca nad ograniczeniami

Uczestnicy mają zrozumieć powiązania pomiędzy odczuciami, myślami, ciałem, zachowaniem a środowiskiem.



4

Dzień 01

Moduł: “Jemy razem – bardziej smakuje?!”

Cele

Zrozumieć i doświadczyć społeczne składowe posiłków 

Przygotowujemy i jemy razem

Wzmacnianie zasobów społecznych: integracja

Przekazanie podstawowej wiedzy: bezpieczeństwo żywności i przygotowanie żywności

Zapoznanie z Przewodnikiem zdrowego odżywiania
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W trakcie tygodnia lokalizacja może się zmieniać w związku z potrzebą dostępu do zaplecza kuchennego lub układ może się zmianiać w 
zależności od głównego modułu (przygotowanie posiłków, MW, jedzenie)

Faza Cel Opis Metoda

Moduł Ogólny

(~25min.)

Powitanie Powitanie Grupy „Okrągły stół“ Grupa siedzi w kręgu 

Przekazanie podstawowej, 
istotnej wiedzy

Informacje

- Zdrowe nawyki (Dlaczego musimy zmienić nasze nawyki 
mające wpływ na zdrowie?) 

- Czynniki ryzyka: brak aktywności fizycznej, siedzący tryb
życia,  złe  odżywianie,  stres,  lekceważenie  własnego
dobrego samopoczucia..

- Zmiana nawyków mających wpływ na zdrowie (etapy, 
długoterminowy proces)

Miniwykład

Zwyczajowe omówienie zadania
domowego

Już zaczęły się zmiany zachowań zdrowotnych:

- Omówienie zadania domowego: 
 Zamiar, planowanie

Dyskusja w Grupie

Przerwa

(~5 min.)

Przerwa: odpoczynek, napoje oraz zmiana aranżacji/układu Grupy (w miarę potrzeb)

Wprowadzenie 
/ 

(~10 min.)

- Wymiana informacji 
wewnątrz Grupy w celu 
stworzenia dobrej atmosfery 

- Uświadomienie sobie 
talentów

Gra ma na celu budowanie relacji w grupie i bardziej 
komfortowe poczucie się w Grupie 

Uczestnicy w kręgu wymieniają się 
wzajemnie informacjami 

Moduł 
Równowaga 
Mentalna

(~30min.)

- Wyjątkowość 
poszczególnych jednostek

- Poszukiwanie wspólnego 
gruntu z innymi i szybsze 
scalanie Grupy 

- Rozumienie stereotypów

Gry i komunikacja werbalna w celu lepszego rozumienia 
siebie:

Instruktor może wybrać jedno z następujących zadań:

“Jestem wyjątkowa/-y, ponieważ... “

Uczestnicy  przedstawiają  swoją  wyjątkową  cechę;  inni
uczestnicy, mający tę samą cechę podchodzą I kładą rękę na
Jej/Jego ramieniu. Jeśli  ktoś nie ma pary stara się znaleźć
cechy podobne/zbliżone.

Grupa pracuje w kręgu i w ruchu,  z 
facylitacją instruktora

 “Za moich czasów…” Wspólna praca w kręgu
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Zabawa  polega  na  spisaniu  na  kartce,  z  punktu  widzenia
uczestników tego, co się robiło w czasach ich młodości, albo
co  wtedy  robili,  a  teraz  tego  już  robią.  Może  to  być  coś
konkretnego  typu  praca/zawód,  rodzaj  gry/zabawy  albo
zachowania. Rozpoczynaj słowami „Za moich czasów…” 

Każdy  z  Uczestników  dostaje  arkusz  podzielony  linią
pionową na dwie części, stanowiące dwie kolumny. W lewej
kolumnie wpisujemy to, co uznajemy jako swoje ograniczenia
w bardzo szerokim zakresie – od ograniczeń fizycznych, do
cech charakteru lub wynikających z relacji z innymi (np.: "Nie
potrafię  utrzymać  równowagi  stojąc  na  jednej  nodze”,
„Jestem  bardzo  nieśmiałą  osobą”,  „Nie  potrafię  zaufać
ludziom, których dobrze nie znam"). Każdy pisze co najmniej
trzy zdania. Następnie każdy z Uczestników będzie próbował
przekształcić to,  co stanowi ograniczenie w zasób poprzez
dopisanie czegoś w prawej kolumnie ("Nie potrafię utrzymać
równowagi  stojąc  na  jednej  nodze,  ale  z  pomocą  innych
mogę  sobie  z  tym  poradzić”,  "Jestem  bardzo  nieśmiałą
osobą, ale  to  pozwala mi  być osobą bardzo uważną” „Nie
potrafię zaufać ludziom, których dobrze nie znam, ale dzięki
temu  nawiązuję  bezpieczne  i  rozważne  relacje”).  Zawsze
staraj  się  znaleźć  pozytywne  strony  tego,  co  postrzegasz
jako ograniczenia.

Refleksje Wyniesienie nauki na przyszłość Refleksje będą częścią zadania Otwarta dyskusja

Przerwa

(~10 min.)

Przerwa: napoje 

Moduł 
Równowaga 
Mentalna

(~30 min.)

Zrozumienie  powiązań
pomiędzy  umysłem  a  ciałem  i
sposobu  w  jaki  mogą  one
poprawić  dobrostan  poprzez
ćwiczenia,  relacje  społeczne
oraz dobrą dietę.

Związek między myślami, emocjami, zachowaniem i stamen 
fizycznym ciała. 

Diagram powiązań i odczuć – ćwiczenie 
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Uczestnicy potrafią  zrozumieć i
radzić  sobie  ze  stanami
mentalnymi i emocjonalnymi..

Uczestnicy przypominają sobie moment, w którym czegoś się
bali i dzielą się z innymi, gdzie wtedy byli, co wtedy myśleli,
jak się zachowywali i jak reagowało ich ciało. 

Następnie  Uczestnicy  przypominają  sobie  przyjemne
doświadczenie, kiedy byli spokojni. (odczucia, postawa/stan
zachowanie i myśli) Porównanie dwóch stanów.

Następnie Uczestnicy i Instruktor wypełniają tabelę odnośnie
entuzjazmu.

Stojąc  i  siedząc  w  półokręgu.  Instruktor
przy tablicy, zapisuje wszystkie sugestie w
każdym stanie podawane przez Seniorów.
Zapiszcie  różne  myśli,  zachowania,
odczucia i reakcje ciała na strach, spokój,
entuzjazm itp.  

Zakończenie

(~10 min.)

Dodatek dla Seniorów – pomyśl,
jak możesz zmieniać 
stan/nastrój.

Trener na zakończenie zadaje pytanie:

Jeśli  chcecie  poczuć  entuzjazm,  co  zrobicie,  o  czy
pomyślicie,  co poczujecie,  jaką postawę przyjmiecie  chcąc
doświadczyć tego stanu?

Trener  zapisuje  na  tablicy  liczne
kombinacje w każdej kategorii, w różnych
stanach.

Zadanie domowe Seniorzy mogą zakończyć wypełnianie formularza w zakresie
pozostałych stanów na zadanie domowe

Przerwa

(~10 min.)

Przerwa, napoje i zmiana lokalizacji (w miarę potrzeb)

Wprowadzenie

(~10 min.)

Przygotowanie do modułu
Znaczenie społecznego wymiaru posiłków (ale 
jednocześnie: nie ma obowiązku wspólnego gotowania I 
jedzenia, jeśli preferowane jest spożywanie posiłków w 
samotności).

Wszyscy doświadczyli już społecznego wymiaru posiłków;
dzisiaj Uczestnicy doświadczą, że jedzenie jest nie tylko
przyjmowaniem pożywienia.

Trener zadaje pytania:
- Jak spożywasz posiłki? Samotnie czy w grupie/z rodziną?

Czy sprawia Ci to radość czy cierpienie?
- Czy istnieje możliwość spożywania posiłków w grupie?

Miniwykład   oraz  dyskusja  w  małych
grupach 

- Omówienie przepisu (lokalne, sezonowe i zdrowe 
potrawy)

- Podział zadań (starter, danie główne i deser, nakrycie 
stołu)

- Uwaga: w zależności od rodzaju, np. ciasto czy sałatka 
owocowa, trener powinien przygotować deser 

Miniwykład 
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dostosowany do ograniczeń czasowych.

Filar 
ODŻYWIANIE

(~105 min.)

- Doświadczanie społecznego 
wymiaru posiłków 

- Zapoznanie ze wskazówkami
dotyczącymi zdrowego 
jedzenia 

- Przekazanie podstawowych, 
istotnych informacji 
(Bezpieczeństwo żywności i 
przygotowanie posiłków)

- Wspólne przygotowywanie
- Wspólne nakrywanie stołu
- Wyjaśnienie zasad bezpieczeństwa obchodzenia się z 

żywnością w trakcie gotowania 
- Wyjaśnienia dotyczące przygotowania żywności w trakcie 

gotowania 

Wspólne gotowanie

- Doświadczanie społecznego 
wymiaru posiłków 

- Czerpanie radości i 
doświadczanie zdrowych, 
samodzielnie 
przygotowanych posiłków i 
ładnie nakrytego stołu 

- Wzajemne poznawanie się

Wspólna konsumpcja 

Wspólna rozmowa 

Wspólna konsumpcja

Zakończenie

(~15 min.)

Refleksja Omówienie doświadczeń z zakończonego spotkania (np. 
podczas zmywania naczyń)

Dyskusja w Grupie (małe grupy)

Zadanie domowe Trener zadaje zadanie domowe, do refleksji:

Czy jest możliwość zmiany środowiska tak, abym 
mogła/mógł jadać w grupie i skorzystać z jej społecznego 
wzmocnienia?

*Kwestionariusz: Alergie pokarmowe w planach wspólnych posiłków (razem z pytaniami dotyczącymi stanu zdrowia przy rejestracji)
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DZIEŃ 04

Moduł: “Zaczynamy się ruszać i robić coś dla swojego serca” 1

Cele

Wzmacnianie kondycji fizycznej 1

Technika chodzenia i kontrola obciążenia 

Podstawowa wiedza na temat prozdrowotnego chodzenia/marszu (zdrowie układu sercowo-naczyniowego i trening wzmacniający)

Moduł: “Wzmocnienie: rozpoznanie swoich mocnych stron”

Cele

Poznaj samego siebie. Uczestnicy poznają siebie i swoje doświadczenia

Wzmacnianie zasobów zdrowia psychicznego: poznaj swoje umiejętności miękkie

Rozpoznanie wartości w innych

Uczestnicy poznają i mogą wykorzystać progresywną relaksację mięśni (PMR)

Technika relaksacji, Seniorzy ćwiczą technikę relaksacji 
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W zależności od ustawienia modułów, możliwość przebrania przed rozpoczęciem zajęć lub w trakcie przerwy

Faza Cel Opis Metoda

Wprowadzenie

(~20 min.)

Omówienie zadania domowego: 
przedstawienie wcześniejszych 
doświadczeń (również obaw)

Czy Uczestnicy mają jakieś wcześniejsze doświadczenia 
związane z treningiem wzmacniającym? Refleksje Kursu 
Dzień 01

Dyskusja moderowana and discussion

Przygotowanie do modułu 
treningu wzmacniającego

Przekazanie podstawowej 
wiedzy dotyczącej zdrowia

Efekty i korzyści z treningu wzmacniającego Krótki wykład teoretyczny

Mierzenie pulsu Pomiar pulsu w spoczynku Zanotuj wartości w dzienniku spaceru

Rozgrzewka

(~10 min.)

Uaktywnienie układ sercowo-
naczyniowego

Łatwe ćwiczenia aerobowe przy muzyce Wskazówki trenerów CD

Gimnastyka

(~10 min.)

- Rozciąganie mięśni nóg
- Rozruszanie stawu 

skokowego

- Dolne mięśnie nóg
- Mięśnie ud Wskazówki trenerów

Filar 
Aktywność 
Fizyczna

(~35 min.)

Przygotowanie techniki 
chodzenia/marszu 

- Ruch stopy “po walcu”
- Wyprostowana postawa ciała
- Ruch ramion

Krótki teoretyczny wykład z demonstracją

Wzmocnienie wytrzymałości 
fizycznej

Marsz: obszerny trening interwałowy (1-minutowe interwały: 
energiczny i powolny spacer – cel: 2x11 min.) 

Tymczasowo ćwiczenia z partnerem 
(możliwość rozmowy)

Przygotowanie do obciążenia i 
kontrola obciążenia 

Kontrola obciążenia poprzez puls, oddech oraz rzeczywisty 
stan 

Docelowa intensywność obciążenia: (55-65% tętna 
maksymalnego)

Krótki wykład teoretyczny

Prowadzenie dziennika 
treningów/marszów (Pomiar pulsu) 

Wyciszenie & 
zakończenie

(~25 min.)

Relaksacja/ Odpoczynek
- Rozluźnienie i rozciąganie mięśni nóg - wprowadzenie 

standardowego programu
- Relaksacja na siedząco
- Wprowadzenie na temat funkcjonalnych 

materiałów/sprzętu (buty, odzież)

Wspólne ćwiczenie

Miniwykład

Refleksje
- Indywidualne doświadczenia z treningu wzmacniającego

Krótkie podsumowanie
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Zadanie domowe Zdobywanie osobistych doświadczeń w treningu 
wzmacniającym: 

Planowanie i wprowadzenie kolejnego modułu marszowego 
w codziennym życiu

Przerwa

(~10 min.)

Przerwa: odpoczynek, napoje i zmiana stroju

Wprowadzenie 

(~5 min.)

Zebranie informacji zwrotnej od 
Grupy: Q&A (pytania i 
odpowiedzi)

Omówienie doświadczeń i celów Otwarta dyskusja w Grupie

Moduł 
Równowaga 
Mentalna 

(~45 min.)

Uczestnicy uświadamiają sobie 
swój potencjał oraz poziom 
umiejętności miękkich 

Racjonalizacja umiejętności, 
jakimi są umiejętności miękkie i 
ich zastosowanie w codziennym 
życiu 

Uczestnicy pomagają innym 
wydobycie więcej umiejętności 
miękkich 

To zadanie składa się z trzech faz:

Krok  1:  Każdy  z  Uczestników  ma  zapisać  na  arkuszu
najważniejsze rzeczy, jakich nauczył się w życiu.

Krok  2:  Następnie,  na  drugiej  stronie  papieru  Uczestnicy
mają wypisać umiejętności miękkie odpowiadające każdej z
kompetencji wypisanych na pierwszej stronie. 

Krok  3:  Uczestnicy  łączą  się  w  pary;  w  przypadku
nieparzystej  liczby jedną z par uzupełnia instruktor.  W tym
kroku  pary  analizują  swoje  wyniki,  dając  ewentualne
propozycje zmian. 

Instruktor zachęca Uczestników do 
zagłębienia się w siebie; arkusze papieru i
pisaki.

Zapisanie tego, czego się nauczyli i 
wszystkich związanych z tym umiejętności
miękkich, które w tym czasie rozwinęli.

Praca w parach

Refleksje Wzmocnienie  Uczestników
poprzez zrozumienie przez nich
swoich naturalnych umiejętności
miękkich nabytych w ciągu życia

Refleksje są częścią zadania Otwarta dyskusja

Przerwa

(~10 min.)

Przerwa: napoje 

Wprowadzenie 

(~5 min.)

Przedstawienie korzyści z 
relaksacji fizycznej i mentalnej 

Krótkie wprowadzenie Krótki wykład teoretyczny 

Moduł 
Równowaga 
Mentalna 

Uczestnicy  potrafią  rozwinąć
głęboką  relaksację  oraz
przeprowadzić  podstawową
medytację.

Przeprowadzenie  relaksacji  mięśni  z  zastosowaniem
kombinacji   napinania  i  rozluźnianie  różnych  partii  mięśni
przy  jednoczesnym  kierowaniu  wzroku  ku  górze  i
opuszczaniu  go  wraz  z  rozluźnieniem  mięśni.  Uczestnicy

Trenerzy demonstrują i wykonują 
relaksację oraz medytację z Grupą 

Następnie proces jest powtarzany
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(~30 min.)

powtarzają  proces,  aby  osiągnąć  dodatkowe  kompetencje
oraz  głębszy  stan  relaksacji.  Wprowadzenie  progresywnej
relaksacji mięśni (PMR).

Refleksje 

(~5 min.)

Informacje zwrotne od Grupy Czego nauczyłaś/-eś się w trakcie relaksacji? Otwarta dyskusja

Zakończenie 

(~5 min.)

Zachęta do zadania domowego Uwaga: Techniki mogą być nieco niejasne na początku, ale 
praktyka pomoże doświadczyć prawdziwego relaksu.

Miniwykład 

Zadanie domowe Trener zaleca ćwiczenia ERBR (Eye Roll Breathing 
Relaxation) raz dziennie przez 10 min..

DZIEŃ 05

Moduł: “Perspektywa”

Cele

Informacje zwrotne i podsumowanie intensywnego tygodnia  

Motywacja aby wytrwać przez kolejne tygodnie

Moduł: “Silni i elastyczni przez życie”

Cele
G1. Naucz się, jak wykonywać trening siłowy na dolne i górne partie ciała 

G2. Doświadczaj i wdrażaj kontrolę obciążenia treningowego w treningu siłowym

G3. Dowiedz się, jak ważna jest elastyczność i jak wykonywać ćwiczenia rozciągające 

G4. Wprowadzenie ćwiczeń siłowych i rozciągających do jednostek treningowych  
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Faza Cel Opis Metody

Wprowadzenie i 
rozgrzewka

(~10 min.)

Ogólne Sposoby chodzenia/marszu,

Dodatkowe zadania, jeśli wskazane (muzyka, witanie się,
przedmioty/sprzęt do ćwiczeń, ...)

Ruch swobodny, 

Trener definiuje przestrzeń  ruchu,  daje
sygnał rozpoczęcia i zatrzymania,  dodaje
muzykę i/lub  zadania,  inspiruje
uczestników  do proponowania zadań
(jaki marsz, jaka postawa...) 

Wytrzymałość

(min.)

Uczestnicy kontynuują ćwiczenia z rozgrzewki Zwiększanie przestrzeni,  zwiększanie
tempa → prowadzące  do  wzmocnienia
kondycji

Gimnastyka

(~5 min.)

Jak wykonywać ćwiczenia 
rozciągające

Standardowy-Program-Stretchingowy- (patrz dzień 04) Organizacja: krąg

Trener pyta Uczestników, które ćwiczenia
pamiętają,  demonstruje  ćwiczenia,
koryguje ich wykonywanie 

Filar Aktywność 
Fizyczna

(~75 min.)

Jak  wykonywać  ćwiczenia
siłowe  (dolne  partie  ciała:
wprowadzenie do przysiadów –
squat  jako  podstawowe
ćwiczenie) 

(20 min)

- Wprowadzenie pozycji gotowości ("aktywna postawa 
stojąca“)

- Wprowadzenie do przysiadu (z możliwą zmianą 
amplitudy ruchu: połowa, ¾, głębokie, nogi wąsko vs. 
szeroko.

Połączenie przysiadu z ruchem ramion, z oporową taśmą 
elastyczną, z ćwiczeniami na równowagę, Ogólny 
ćwiczenia;

Demonstrowanie przez trenera, wspólne
ćwiczenia,  informacja  zwrotna,
korygowanie;

Ilość:  2(3)  serie  z  8(15)  powtórzeniami
oraz 1-minutowymi przerwami;

Intensywność:  mała  prędkość  (2
sekundy  na  ruch  pomiędzy  pozycją
początkową i  końcową) oraz 2 sekundy
zatrzymanie w pozycji końcowej; 

Muzyka w tempie 120 BPM (uderzeń na
minutę); 4 uderzenia – ruch, 4 uderzenia
– zatrzymanie;

Asekuracja:  kijki  gimnastyczne  (kolano
powyżej palców stóp), krzesło (w pozycji
końcowej dotykamy siedzenia lub 10 cm
ponad)

Zabezpieczenie, jeśli wymagane: krzesła
z przodu i z tyłu Uczestnika 
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Przerwa(5 min) Przerwa, napoje

Jak wykonywać ćwiczenia 
siłowe (górne partie ciała:

Wprowadzenie do ćwiczeń z 
taśmami elastycznymi)

(30 min)

Ogólne zastosowanie (funkcja, przyczepność, 
bezpieczeństwo)

- Ramie odwrócone
- Zginanie ramienia z obciążeniem taśmą elastyczną; a) 

na siedząco, b) na stojąco)
- Przeciąganie w parach  taśm ‘po krosie’.
- Ogólny ćwiczenia

Wyjaśnienie  i  zademonstrowanie  przez
instruktora; wspólne ćwiczenie;

Ilość: 2(3) serie z 8(15) powtórzeniami i
1-minutowymi przerwami.

Intensywność: powolny ruch (2 sekundy
na ruch pomiędzy pozycją początkową i
końcową) oraz 2 sekundy zatrzymanie w
pozycji końcowej.

Muzyka w tempie 120 BPM (uderzeń na
minutę); 4 uderzenia – ruch, 4 uderzenia
– zatrzymanie;

Wariacje: bez taśmy elastycznej

Kontrola obciążenia w 
ćwiczeniach siłowych 

(10 min)

Omówienie doświadczeń z ćwiczeń siłowych. Trener 
zadaje pytania:

Na ile powtórzeń, ile serii mogę sobie pozwolić? Jak 
kontrolować obciążenie treningowe w każdym ćwiczeniu?

Dyskusja, refleksje w odniesieniu do 
arkuszy pracy z podręcznika instruktora.

Przekazanie tabeli  z ilością powtórzeń i
obciążeniem  treningowym  i/lub  skala
wysiłkowa Berga 

(10 min) Krótka gra, np. z dnia 01 powinna zamknąć tę intensywną 
sesję treningową

Patrz: opis gry w dniu 01

Wyciszenie 

(~15 min.)

Jak wykonywać ćwiczenia 
rozciągające

Odgięcie głowy, obrót głowy

Skręcanie górnej części ciała

Rozciąganie nóg

Rozciąganie pleców i klatki piersiowej

Siedząc na krześle lub stojąc 
swobodnie /  na okręgu 

Ilość: 3 razy, każde 15 sekund lub 5 
głębokich oddechów

Wprowadzenie ćwiczeń 
siłowych i rozciągających  
do jednostek treningowych 

Zastosowanie ćwiczeń na dolne i górne partie ciała:

(a) poprzez zadanie domowe
(b) w trakcie rozgrzewki I gimnastyki w nadchodzących  
Modułach

Zadanie domowe: Wykonywanie ćwiczeń siłowych i 
rozciągających w domu 

Materiały: wybór ćwiczeń.

Trener wybiera ćwiczenia, zachęca 
uczestników do wyborów.

Ad (a). tylko ćwiczenia, które można 
wykonać bezpiecznie i prawidłowo.

Ad (b). modyfikacja adekwatnie do 
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możliwości Seniorów

Przerwa

(~10-15 min.)

Przerwa: Odpoczynek, napoje i zmiana stroju

Moduł OGÓLNY

(~90 min.)

Opinie i podsumowanie 
intensywnego tygodnia

Otwarta dyskusja dotycząca tego na ile spełnione zostały 
oczekiwania w trakcie intensywnego tygodnia. Uczestnicy 
wypełniają kwestionariusz 

Koło celów

Kwestionariusz

Podsumowanie: Trener zadaje pytania:

- Czego osobiście oczekiwałam/-em od Kursu? 
- Czy te oczekiwania zostały dotychczas spełnione?
- Co jest inaczej?
- Co musi być niezwłocznie zmienione dla dalszego 

ciągu Kursu?

Dyskusja w Grupie w oparciu o Koło 
celów

Perspektywy Trener opowiada o kolejnych etapach programu:

- Przygotowanie uczestników do sytuacji, które pojawią 
się w ciągu najbliższych dziesięciu tygodni:

- Ćwiczenia na wolnym powietrzu
- Zajęcia na basenie
- Przygotowanie niektórych posiłków razem i 

przygotowanie kilku posiłków w domu, aby podzielić się 
z grupą

Trener pyta także o ograniczenia czasowe grupy.

Miniwykład 



 Kurs Uzupełniający

Tydzień 01 – Tydzień 10



25

Tydzień 01-1

Tydzień 01-1

Moduł: “Zaczynamy się ruszać i robimy coś dla serca” 2

Cele

Wzmocnienie zdrowia fizycznego i kondycji 2 (kontynuacja treningu marszowego)

Kontrola obciążenia organizmu i planowanie ćwiczeń

Ewentualnie: motywacja by kontynuować trening indywidualnie

Moduł: “Ćwiczenia oddychania PRM i postawa”

Cele
Podsumowanie ERBR, trening uważności

Ćwiczenia oddechowe na stojąco
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Etap Cel Opis Metody

Wprowadzenie

(~5-10 minut)

Pomiar tętna Pomiar tętna w spoczynku Zapisywanie wartości w dzienniczku 
treningowym

Omówienie doświadczeń 
podczas samodzielnie 
kontrolowanego treningu 
kondycji: 

Dyskusja, pytania, problemy, 
odczucia na temat sukcesów

- Czy trenowałeś(aś) samodzielnie?
- Które ćwiczenia wykonywałeś(aś)? Rozmowa moderowana

Rozgrzewka

(~5-10 minut)

Aktywacja układu sercowo-
naczyniowego

Łatwe ćwiczenia aerobowe z muzyką Polecenia trenerówTrenerów

Pomiar tętna Pomiar tętna w spoczynku Zapisywanie wartości w dzienniczku 
treningowym

Gimnastyka

(~5 minut)

- Rozciągnięcie mięśni nóg
- Rozruszanie stawu 

skokowego

- Dolne mięśnie nóg
- Mięśnie ud Polecenia trenerówTrenerów

Filar 
Aktywność 
Fizyczna

(~30 minut)

Wzmocnienie kondycji fizycznej 
poprzez ćwiczenia piesze

Marsz: Rozległy trening interwałowy (Cel: marsz przez 2x11 
minut)

W zależności od wyników i umiejętności: 

- Interwał 1 minuty: marsz z ruchem ramion oraz marsz
- Dłuższy etap energicznego marszu - marsz 
- 1-minutowy interwał jogging - marsz
Pomiar tętna

Na odpoczynek zwyczajny program rozciągania

Prowadzenie dzienniczka treningowego 
(pomiar tętna)

Wyciszenie

(~5 minut)

Relaks/ Odzyskanie sił Gimnastyka i rozciągnięcie mięśni nóg Wspólne ćwiczenia

Zakończenie

(~5 minut)

Przekazanie podstawowej, 
powiązanej wiedzy: 

- struktura treningów

Przypomnienie o kontroli obciążenia organizmu (Docelowa 
intensywność obciążenia) (zobacz “Materiał informacyjny 
Dzień 04 Puls Serca” oraz “Materiał informacyjny 01-1 
ćwiczenie kondycji”)

Krótki wstęp teoretyczny

Maksymalny puls serca =

kobiety: 226 – wiek
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Różne typy ćwiczenia kondycji
- Odpowiedni puls serca podczas ćwiczeń:

55-65% maksymalnego pulsu serca (zakres zdrowia) 
65-75% maksymalnego pulsu serca (zakres stabilizacji)
Zasada: puls serca odpowiednio 130 / 180 - wiek!

Informacja o strukturze ćwiczeń

- Liczba ćwiczeń + regularność
Minimum 60 min/tydzień – rekomendowane 150 
min/tydzień przy umiarkowanej intensywności lub 75 
min/tydzień przy wysokiej intensywności 
o 10 / 20 minut dziennie
o 4 x 15 / 40 minut na tygodniowo
o 3 x 20 / 50 minut tygodniowo

- Zwiększenie liczby ćwiczeń (czas marszu/dystans marszu
przy tej samej prędkości) przed zwiększeniem 
intensywności 
  „najpierw dłużej potem szybciej”

1. cel = Utrzymanie aktywności przez 30 minut

mężczyźni: 220 – wiek

Przerwa

(~10 minut)

Przerwa: Odzyskanie sił, uzupełnienie płynów oraz zmiana ubrań

Wprowadzenie

(~10 minut)

Uzyskanie informacji zwrotnej 
na podstawie grupowych pytań i 
odpowiedzi

Omówienie doświadczeń i celów Pytania i odpowiedzi

Filar 
Równowaga 
Mentalna

(~40 minut)

Rozwinięcie  autonomii
uczestników  w  zakresie
umiejętności  zrelaksowania  się
w  domu  oraz  częstszego
doświadczania bieżącej chwili.

Rozwinięcie stojących technik 
oddychania

Techniki  ćwiczeń  PRM,  w  tym  techniki  medytacji  i  cykle
oddechowe.  Technika  relaksacyjna,  później  trening
uważności - mindfullness.

Technika  oddychania  od  pozycji  stojącej  z  delikatnym
oddychaniem do  techniki  z  wykorzystaniem ruchu  ramion,
aby zwiększyć pojemność płuc.

Trenerzy uczą, pokazują oraz uczestniczą

Zakończenie Refleksja: Gdzie, kiedy i jak 
będę to stosował(a)?

Znaleźć czas i miejsce być ćwiczyć kiedykolwiek i 
gdziekolwiek.

Dyskusja grupowa
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(~5 minut)

Praca domowa: Ćwiczenie ERBR, trening uważności

Tydzień 01-2

Moduł:“Zachowujemy równowagę” 1

Cele
G1. Doświadczenie i świadomość granic równowagi oraz ryzyka

G2. Refleksja i zdobycie wiedzy o podstawowych zmysłowych, motorycznych oraz poznawczych aspektach równowagi; ogólna motywacja do 
wykonywania ćwiczeń siłowych i równowagi
G3. Nauczenie się sekwencji ćwiczeń z rosnącym poziomem trudności, Zastosowanie oraz upadki i ryzyka upadków 

G4. Zastosowanie w sytuacjach codziennych

Moduł:“Równowaga żywieniowa – jedzenie w sposób zrównoważony“

Cele

Przekazanie podstawowej wiedzy związanej z odżywianiem (piramida żywnościowa)

Przykłady: O co chodzi?
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Tydzień 01-1
Etap Cel Opis Metody

Wprowadzenie i 
rozgrzewka

(~5 minut)

Wprowadzenie, rozgrzewka, 
przygotowanie

Warianty marszu (zobacz „intensywny tydzień”, dzień 05)

Dodatkowe zadania, zgodnie z poleceniem (muzyka, 
powitania, obiekty ćwiczeń, …)

Przygotowanie równowagi poprzez zmianę kontaktu stóp, 
utrwalanie ciała w bezruchu w określonej pozycji lub 
poprzez nagły start / stop

Swobodne poruszanie się, 

Trener określa przestrzeń poruszania się
i zadania, wydaje komendy start i stop, 
zwraca uwagę na bezpieczeństwo

Gimnastyka

(~5 minut)

Przygotowanie do ćwiczeń i 
pracy domowej na kolejny 
tydzień

Powtarzanie: Ćwiczenie siłowe z „intensywnego tygodnia” 
dzień 05, praca domowa

(Alternatywnie:  Zwyczajny  program  rozciągający,  zobacz
Wyciszenie)

Trener  pyta,  kto  pamięta  i  potrafi
zaprezentować poprawne ćwiczenia

Kondycja

(~5minutes)

Podobnie jak we wprowadzeniu i rozgrzewce Powiększenie przestrzeni, zwiększenie 
tempa → ukierunkowanie na kondycję

Filar Aktywność 
Fizyczna

(~40 minut)

Ad G1. Doświadczenie i 
świadomość granic równowagi 
oraz ryzyka

Zadania na stojąco w celu demonstracji aspektów 
równowagi.

1. Redukcja podstawy wsparcia,

2. Aspekty zmysłowe (zadanie jak w 1.),

3. Gry z podwójnymi zadaniami (równowaga plus 
dodatkowe zadanie)

Trener zwraca szczególną uwagę na 
bezpieczeństwo, rozwija doświadczenia.

Bezpieczeństwo: 2 krzesła na osobę, 
ćwiczenie z asystą partnera lub na 
siedząco

Ad G2. Refleksja i zdobycie 
wiedzy. (Motywacja do ćwiczeń 
siłowych i równowagi oraz 
środki zaradcze)

1. Równowaga jako złożona umiejętność (wiele 
umiejętności zmysłowych i motorycznych)
2. Tabela czynników ryzyka
3. Skutki upadków.

Wiele krótkich etapów refleksji pomiędzy
ćwiczeniami ad G1, lub jeden długi etap 
refleksji po ćwiczeniach G1.

Ad G3. Nauczenie się 
sekwencji ćwiczeń z rosnącym 
poziomem trudności

1. Postawa tandemowa, chód tandemowy (w przód i w tył, 
swobodnie lub po linii (cienki sznurek, elastyczna guma 
oporowa, …), małe kroki lub palcami dotykając pięt, …

2. Stanie na jednej nodze przez 10s (na macie 
gimnastycznej, macie złożonej na pół lub więcej razy, luźno
zwiniętej macie, stojąc na specjalnej niestabilnej podporze,
...)

Trener  wyjaśnia,  demonstruje  i  dba  o
bezpieczeństwo w trakcie ćwiczeń.

Alternatywa  /  bezpieczeństwo:
Ćwiczenia  z  partnerem,  jeden  pomaga
drugiemu, krzesło w zasięgu

Wariant  1:  pozostaw  niektóre  stopnie
postępu  na  późniejsze  powtarzanie,  2.
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dodatkowe  ćwiczenia  (rzut  piłką  i
łapanie, liczenie, kalkulacja, ...)

Ad G4. Zastosowanie w 
sytuacjach codziennych

Wiedza: 

- Identyfikacja sytuacji krytycznych (podstawa podparcia, 
aspekty zmysłowe, warunki zewnętrzne, ...)

- Przegląd kolejnych modułów kursu dotyczących tego 
zagadnienia

- Praca domowa: Ryzyka w moim domu / miejscu 
zamieszkania

Zastosowanie:
(a) poprzez pracę domową, tylko łatwe elementy 
ćwiczenia.
(b) poprzez etapy rozgrzewki i gimnastyki kolejnych 
modułów kursu

Metoda: Dyskusja Grupowa:

Organizacja:  siedząco  z  tablicą
suchościeralną

Tabela  czynników  ryzyka  powinna
znajdować się z materiałach Trenera

Wyciszenie

(~5 minut)

Zwyczajny Program Rozciągający Stanie lub siedzenie w kręgu. 
Uczestnicy powinni prezentować / 
ogłaszać ćwiczenia.

Przerwa

(10minut)

Przerwa: Odzyskanie sił, uzupełnienie płynów oraz zmiana ubrań

Wprowadzenie

(~5 minut)

Podkreślenie wagi modułu Podkreślenie znaczenia zdrowych zachowań związanych 
ze spożywaniem posiłków: Ten kurs jedynie prezentuje 
podstawy, nie może zastąpić indywidualnych konsultacji 

Równowaga żywieniowa, jedzenie w sposób 
zrównoważony

Wyjaśnienie quizu (jeśli jest zastosowany) lub wyjaśnienie 
dzisiejszego modułu

Materiał teoretyczny

Filar Odżywianie

(~35 minut)

Przekazanie podstawowej 
wiedzy: skład żywności

Podstawowe składniki żywności i ich skład

Omówienie i wyjaśnienie (przynależność do szczebli 
piramidy żywnościowej)

- Miniwykład (piramida żywnościowa)
- Quiz: które rodzaje żywności należą 

do poszczególnych składników 
żywności oraz jak są ułożone w 
piramidzie?

Jak przekłada się to na codzienne życie? 

- % węglowodanów, tłuszczu, białek

Materiał teoretyczny
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- Zdefiniowanie niektórych podstawowych rekomendacji

Przedstawienie  podstawowej
wiedzy:  szczególne  potrzeby
seniorów

Ważne dla seniorów makro i mikro składniki odżywcze

Wapń, Witamina D, Woda (tworzenie nawyków)

Materiał teoretyczny

Zakończenie

(~10minut)

Refleksja
- Czy te wiadomości są nowe dla mnie?
- Czego się dziś nauczyłem? Krótka refleksja

Zadanie domowe
- Samoobserwacja: Kiedy spełniam warunki 

rekomendacji, a kiedy od nich odstępuję?
- Co powoduje, że nie spełniam tych rekomendacji?
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Tydzień 02-1, 

Tydzień 02-1

Moduł:„Gry – emocje i zabawa” 1

Cel

Wzmocnienie zdrowia społecznego (umiejętność współpracy)

Wzmocnienie zdrowia psychicznego (własna skuteczność)

Moduł:“Samopoczucie społeczne. Poznaj i doceniaj siebie”

Cel
Samopoczucie społeczne, poznaj i doceniaj siebie

Nauka rozpoznawania i sterowania emocjami

Nauka radzenia sobie z emocjami innych
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Etap Cel Opis Metody

Wprowadzenie

(~5 minut)

Powitanie + Podkreślenie wagi 
zabawy kooperacyjnej”

Stan bieżący Krótka refleksja

Rozgrzewka

(~5 minut)

Aktywacja układu sercowo-
naczyniowego

Energiczny marsz z przywitaniami oraz zmianami kierunku, 
ogłaszanymi przez Trenerów (do przodu, do tyłu, na boki) 

Polecenia trenerów

Gimnastyka

(~10 minut)

- Stabilizacja i rozciągnięcie 
mięśni tułowia przy pomocy 
piłek i hula-hop 

- Przyzwyczajenie do 
wyposażenia

- Ćwiczenia stabilizujące i rozciągające mięśnie tułowia
- Ćwiczenia na przyzwyczajenie się do sprzętu Ćwiczenia z partnerem

Filar 
Aktywność 
Fizyczna

(~25 minut)

Przekazanie doświadczeń w 
grach

Wspólna koordynacja + 
kooperacja

- Kręcenie Hula-hop (Broszura LSB wspierająca 
indywidualne umiejętności kreatywne s. 55)

- Maszerowanie w kroku – kroki naprzemienne (s. 69)
- Piłka do piłki (s. 68) 
- Spadochron (s. 70)

Wspólne ćwiczenia

Refleksje na temat 
indywidualnych doświadczeń 
podczas gry (~5-10 Min.)

Trener zadaje pytania:
- Co urzekło Cię w poszczególnych grach?
- Czy łatwo było Ci skoordynować swoje ruchy z innymi? 

Złapać rytm grupy?
- Wolisz ustalać rytm czy raczej dostosowywać się do 

innych?
- Czy dostrzegasz jakieś analogie do swoich codziennych 

działań?

Zapytaj uczestników czy mają własne preferencje co do gier

Rozmowa moderowana

Wyciszenie

(~5 minut)

Odzyskanie sił Relaks w pozycji stojącej Wspólne ćwiczenia

Przerwa

(~5-10 minut)

Przerwa: Odzyskanie sił, uzupełnienie płynów i zmiana ubrań

Wprowadzenie

(~5 minut)

Uzyskanie informacji zwrotnej 
na podstawie grupowych pytań i 
odpowiedzi

Omówienie doświadczeń i celów Pytania i odpowiedzi
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Filar 
Równowaga 
Mentalna

(~35 minut)

- Uczestnicy potrafią 
dostrzegać i radzić sobie z 
emocjami.

- Nauka jak radzić sobie z 
emocjami innych. Docenianie
siebie.

- Upraszczanie uczuć poprzez 
metaforę.

- Zwiększenie świadomości 
własnych doznań w zakresie 
emocji.

Trener powinien wybrać jedną z poniższych gier, w 
zależności od prowadzonej grupy.

Sugerujemy abyś wybrał tą aktywność jeśli twoja grupa ma
niewielkie  doświadczenia  z  wyrażaniem  i  opisywaniem
emocji,  a  więc  muszą  najpierw  przećwiczyć  „gramatykę”
emocji.

“Czuję…” 

Uczenie się o emocjach poprzez zastosowanie metafor by 
wyrazić uczucia. Dzięki temu uzyskiwany jest większy 
obiektywizm.

Rekomendujemy tę grę jeśli grupa osób ma umiejętności 
pracy z, identyfikacji oraz werbalizacji emocji.

“Miernik nastroju”

Nauka emocji poprzez zastosowanie reprezentacji graficznej
z  wykorzystaniem  miernika  nastroju  oraz  podzielenie  się
informacją  zwrotną  z  grupą.  Uczestnicy  stosują  miernik
nastroju,  aby  połączyć  się  z  innymi  o  podobnych,
pozytywnych uczuciach, a następnie wyrażają doświadczenia
poprzez opisanie swoich uczuć.

Informacja zwrotna od grupy na temat 
zastosowania miernika nastroju.

Uczestnicy siedzą lub stoją w kręgu.

Refleksja Zachęcenie do ćwiczeń w domu Z którymi emocjami najczęściej muszę sobie radzić? Trenerzy prowadzą dyskusję z grupą

Zakończenie

(~10 minut)

Zadanie domowe Zależne od wybranej aktywności

Relaksacja Technika relaksacyjna ERBR Relaksacja grupowa

Tydzień 02-2

Moduł: “Utrzymujemy równowagę” 2
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Tydzień 02-1, 
Cele

G1. Doświadczenie i świadomość granic równowagi oraz ryzyka (powtórka z tygodnia 01-2, G1)

G2. Zdobycie wiedzy o równowadze i ryzyku upadków (powtórka z tygodnia 01-2, G2 and G4)

G3. Nauczenie się sekwencji ćwiczeń z rosnącym poziomem trudności (postęp od tygodnia 01-2, G3)

G4. Eksplorowanie i refleksja w trakcie ćwiczeń wzmacniających oraz usprawniających równowagę 

Moduł: “Zrównoważone żywienie  - ile energii potrzebuję?“

Cele

Przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu żywienia (zawartość energetyczna w pożywieniu, zapotrzebowanie na energię w starszym wieku)

Przykłady: Ile kalorii jest w jakich produktach?
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Tydzień 02-1, 
Etap Cel Opis Metody

Wprowadzenie i 
rozgrzewka

(~10 minut)

G1.  Doświadczenie  i
świadomość  granic  równowagi
oraz ryzyka)

Eksplorowanie  równowagi,  ćwiczenia  (na  stojąco)  oraz
wiedza z modułu z tyg. 01-2 oraz zadanie

Trener  pyta  kto  pamięta,  może
zaprezentować i skorygować ćwiczenia.

Trener  pyta  o  zagadnienia  związane  z
równowagą – sprawdza poziom wiedzy
(powtórka)

Gimnastyka

(~5 minut)

Przygotowanie do ćwiczeń oraz
zadań z tego modułu 

Przypomnienie: ćwiczenia na wzmocnienie z intensywnego
tygodnia, dzień 05, zadanie

(Alternatywnie:  Standardowe  ćwiczenia  na  rozciąganie,
patrz: Wyciszenie)

Trener pyta, kto pamięta, może 
zaprezentować i skorygować ćwiczenia.

Wytrzymałość

(5 minut)

Pominięte w tym module, aczkolwiek gra
zespołowa z  szerokim zakresem ruchu
przed wycieszeniem może zrównoważyć
ten  intensywny  moduł.  Można
zaoszczędzić  czas na rozgrzewce oraz
w głównym temacie. 

Filar Aktywność 
Fizyczna 

(~40 minut)

Ad  G2.  Zdobycie  wiedzy  o
równowadze i ryzyku upadków

Równowaga jako zagadnienie złożone

Aspekty sensoryczne

Czynniki ryzyka

(przypomnienie  z  tygodnia  01-2,  G2  i  G4,  ewentualne
uzupełnienie)

Dyskusja w grupie, podsumowanie

Ad  G3.  Nauczenie  się
sekwencji  ćwiczeń z rosnącym
poziomem trudności (postęp od
tygodnia 01-2, G3)

1. Stanie z podtrzymywaniem w parach, chodzenie parami
2. Stanie na jednej nodze przez 10 s (prawa, lewa)

Postęp – utrzymanie równowagi na coraz mniej stabilnym 
gruncie (mata gimnastyczna)

Trener  wyjaśnia,  demonstruje  i  dba  o
bezpieczeństwo  podczas  wykonywania
ćwiczeń.

Alternatywnie / bezpieczeństwo: Partner,
stołek

Wariacje poprzez pomijanie ćwiczeń na
stepie oraz dodatkowych zadań  

Ad  G4.  Eksplorowanie  i
refleksja  w  trakcie  ćwiczeń
wzmacniających  oraz
usprawniających równowagę 

Wykonywanie znanych już ćwiczeń na rozciąganie (patrz:
rozgrzewka,  szczególnie  przysiady)  podczas  stania  na
niestabilnej powierzchni  (mata gimnastyczna)

Refleksja nad doświadczeniem, zastosowanie wiedzy, 

Trener  dba  o  bezpieczeństwo  oraz
eksplorowanie przez uczestników, zbiera
uwagi  dotyczące  trudności,  wyjaśnia
(zastosowanie  wiedzy  o  równowadze,
postępie w treningu)



32

Tydzień 02-1, 

Zadanie domowe Zadanie:  Zwiększenie stopnia trudności
ćwiczeń  na  równowagę  (patrz:  tydzień
01-2):  a)  zmniejszanie  podparcia  b)
trzymanie  stołka  i  zamykanie  oczu,
(wariacja:  łączenie  ćwiczeń
wzmacniających  z  ćwiczeniami  na
równowagę)

Wyciszenie 

(~5 minut)

Standardowy  program  rozciągania  (patrz  intensywny
tydzień dzień 04)

(Alternatywnie:  Powtórka  zabawy  zespołowej  przed
rozciąganiem, patrz „wytrzymałość”)

Przerwa

(10minut)

Przerwa: Odzyskanie sił, uzupełnienie płynów oraz zmiana ubrań

Wprowadzenie

(~5 minut)

Omówienie zadania Czy  realizuję  zalecenia  dotyczące  komponowania
posiłków? Jakie są przyczyny, które powodują ewentualne
odstępstwa? 

Krótka refleksja

Uwrażliwienie  na  kwestie
odżywiania 

Czym będziemy się zajmować dzisiaj? Krótkie wprowadzenie teoretyczne 

Filar Żywienie

(~30 minut)

Przekazanie wiedzy dotyczącej
zdrowego  żywienia
(zapotrzebowanie na energię u
osób starszych)

Zapotrzebowanie na energię w wieku senioralnym: 

- Kobieta mało aktywna: 1600 kcal 
- Kobieta umiarkowanie aktywna: 1800 kcal
- Kobieta aktywna: 2000-2200 kcal
- Mężczyzna mało aktywny: 2000-2200 kcal
- Mężczyzna umiarkowanie aktywny: 2200-2400 kcal
- Mężczyzna aktywny: 2400-2800 kcal

Wykład  teoretyczny  obejmujący
praktyczne  przykłady:  Co  mogę  jeść,
aby osiągnąć wskazany poziom kalorii?

Należy  szukać  balansu  między  ilością  przyjmowanej
energii, a jej zużyciem 

Przekazanie wiedzy dotyczącej
zdrowego  żywienia  (zawartość
energetyczna pokarmów)

Ile kalorii zwierają poszczególne produkty i potrawy?
- Praca w grupie: Uczestnicy wskazują

różne rodzaje produktów, które mogą
zapewnić  zapotrzebowanie  na
energię, przygotowują wyliczenia.

Zakończenie Refleksja
- Czy  jesteście  zaskoczeni  tymi  rezultatami?  Jeśli  nie,

dlaczego nie stosujecie tej wiedzy w codziennym życiu? Krótka refleksja
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(~10 minut) Co Was powstrzymuje od jedzenia żywności o wysokiej

zawartości substancji odżywczych?
- Czego  się  dziś  dowiedziałeś/aś  i  jak  można

wykorzystać tę wiedzę w życiu codziennym?
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Week 03-1

Tydzień   03-1

Moduł:„Gry – emocje i zabawa  ” 2

Cele

Wzmocnienie zdrowia społecznego (umiejętność współpracy)

Wzmocnienie zdrowia psychicznego (własna skuteczność)

Trening koordynacji oko-ręka

Trening orientacji przestrzennej + zastosowanie w drużynach 

Moduł: “  Dobrostan społeczny oraz życie społeczne w ruchu  ”

Cele

Rozwinąć świadomość społeczną oraz poprawić relacje interpersonalne

Poprawa umiejętności budowania relacji

Ocena dobrobytu społecznego i odkrywanie strategii na jego poprawę

Relaksowanie się ze świadomością pozostałych 
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Etap Cel Opis Metody

Wprowadzenie

(~5 minut)

Powitanie, wprowadzenie do 
modułu “gry z piłkami” ”

Stan aktualny Krótka refleksja 

Rozgrzewka

(~5 minut)

Aktywacja systemu sercowo-
naczyniowego

Dowolne chodzenie w rytm muzyki Instrukcje podawane przez trenera

Gimnastyka

(~8-10 minut)

Poprawa koordynacji oko-ręka i 
przyzwyczajenie do sprzetu 

Gimnastyka z piłką (koordynacja, elastyczność) Instrukcje podawane przez trenera 

Wspólne ćwiczenie

Wytrzymałość

(~10 minutes)

Poprawa zdolności 
wytrzymałościowych

Chodzenie: ekstensywna metoda interwałowa Ćwiczenia indywidualne lub w parach 

Filar 
Aktywność 
Fizyczna 

 (~20minut)

Trening orientacji przetrzennej +
zastosowanie w drużynach

- Piłki do pudełka i z powrtoem
Wybrać 2 z 3 gier 
- Piłka dziesieć razy
- Piłka w skrzyni
- Piłka nad liną – z rywalizacją lub bez 

Uczestnictwo w grach 

Trener inicjuje przerwy na udzielanie 
instrukcji dotychczacych obciążenia 
(oddychanie, puls) 

Wyciszenie (~5 
minutes) Relaksacja W gupie – masaż pleców Wspólne ćwiczenia

Finale

(~5minutes)

Refleksja
Trener zadaje pytania:

- Która gra Wam się najbardziej podobała? Which game 
did you like most? Co spowodowało, że gra była dla 
Ciebie odpowiednia? 

- Czy potrzebujesz rywalizacji, aby bawić się w sposób 
rozsądny?

Krótka reflaksja

Zadanie domowe Najważniejsze dla mnie doświadczenia 

Przerwa

(~5 -10 minut)

Przerwa: Odzyskanie sił, uzupełnienie płynów oraz zmiana ubrań

Wprowadzenie

(~5 minutes)

Uzyskanie informacji zwrotnej 
od poprzez pytania i odpowiedzi 

Omówienie doświadczeń i celów Pytania i odpowiedzi

Filar 
Równowaga 

Rozwijanie  świadomości
społecznej  oraz  poprawienie

Trener może wybrać jedną z dwóch aktywności Poprzez gry oraz mimikę
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Mentalna

 (~30 minut)

relacje interpersonalne Pierwsza jest dla grupy bardziej skłonnej do refleksji, a druga
dla grupy bardziej wstydliwej, której sprawia trudność 
dzielenie się opiniami 

Poprawa  dobrostanu
społecznego  i  relacji  poprzez
rozwój umiejętności zarządzania
emocjami  i  relacjami
umiejętności budowania 

“Plan Kartezjański” 

Uczestnicy zaznaczają na wykresie swoje uczucia i emocje z
dnia poprzedniego.

Trener przewodzi grupie i facylituje, grupa
porusza się w rytm muzyki.

Ocena  dobrobytu
społecznego  i  odkrywanie
strategii na jego poprawę.

Refleksja  nad  zakresem  i
różnicami  między  stanami
emocjonalnymi 

“W chwili emocji” 

Uczestnicy naśladują ruchy trenera,  kiedy są poproszeni o
zatrzymanie  pokazują  emocje,  które  aktualnie  odczuwają
swoją postawą.  Następnie  każdy z  nich nazywa pokazane
emocje.

Refleksja  

(~5 minut)

Zachęcenie do refleksji nad 
poprawieniem relacji 
społecznych 

Sporządzenie listy propozycji i odkrycie sposobów na 
poszerzenie kręgu znajomych 

Trener dyskutuje z grupą.

Relaksacja/

Zakończenie

(~10 minut)

Poprawa techniki relaksacyjnej ERBR Technika relaksacyjna 

Zadanie domowe Wzmocnić relacje społecznych z innymi
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Tydzień   03-2

Moduł: “  Spokój z dalekiego wschodu   – Qigong”

Cele
Wzmocnienie zasobów psychicznych (nauka relaksacji)

Wzmocnienie fizycznych zasobów zdrowotnych (równowaga, percepcja ciała)

Moduł: “  Jedzenie w spokoju – mogę to zrobić  ”

Cele

Kreowanie zdrowych nawyków żywieniowych

Jak mogę samemu celebrować posiłki?



42

Week 03-2
Etap Cel Opis Metody

Wprowadzenie

(~5 minut)

Powitanie +Wprowadzenie do 
tematyki modułu

Stan aktualny Krótka refleksja

Rozgrzewka& 
wytrzymałość

(~10 minut)

Aktywacja układu krążenia
Różne wariacje chodzenia  i biegu, chodzenie w grupie z 
dostosowaniem prędkości chodu i sekwencji 

Wspólne ćwiczenia 

Gimnastyka

(~8-10 minut)

- Wzmocnienie
- Elastyczność
- Równowaga

Łatwe ćwiczenia jogi i pilatesu 

- Pozycje stojące
- Pozycje leżące
- Pozycje boczne

Instrukcje udzielane przez trenera

Filar 
Aktywność 
Fizyczna 

(~15 minut)

Sekwencje ruchowe Qigong 
- Wprowadzenie do ćwiczeń bazowych
- Praktykowanie sekwencji ruchowych
- 8 brokatów z Qigong

Instrukcje udzielane przez trenera, z 
muzyką w tle

Zwrócenie uwagi na połączenie ruchu i 
oddychania

Wycieszenie/Za
kończenie

(~15 minut)

Relaksacja Masaż piłeczką z kolcami Ćwiczenie w parach w pozycji siedzącej 
lub leżącej 

Muzyka relaksacyjna

Zadanie domowe
- Jak odczuwałem/odczuwałam dziś zmianę z napięcia do 

relaksacji?
- Czy natrafiłam/łem na problem ze zmianą z powolnych 

ruchów na szybkie?
- Czy w moim codziennym życiu mam regularne przerwy na

relaksację/wypoczynek?
- Czy wypoczynek/nieaktywność ma dla mnie negatywne 

konotacje? Jeśli tak – dlaczego? Jeśli nie – dlaczego? 

Przerwa

(~5-10 minut)

Przerwa: Odzyskanie sił, uzupełnienie płynów oraz zmiana ubrań

Wprowadzenie

(~5 minutes)

Omówienie zadania Jakie bariery zidentyfikowałeś/aś? Krótka refleksja

Wprowadzenie do tematyki 
modułu

Czym będziemy się dziś zajmować? Wprowadzenie teoretyczne
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Filar 
Odżywianie
 (~25 minutes)

Uświadomienie sobie 
indywidualnych nawyków 
żywieniowych

- Czy celebruję moje posiłki? 
- Czy przeznaczam swój czas na planowanie i 

przygotowanie posiłków? (nawet jeśli jem sam/a)
- Czy jedzenie jest odrębnym procesem, czy jem podczas 

wykonywanie innych czynności?
- Czy używam naczyń oraz czynakrywam do stołu?

Refleksja własna, Ćwiczenie w parach: 
Przedyskutuj swoje nawyki żywieniowe z 
partnerem, w oparciu o kilka pytań 
przewodnich 

Kreowanie nawyków w obszarze
zrowego odżywiania

Co mogę zrobić, żeby spożywać w spokoju?

Jak celebruję posiłki dla sibie samego/samej

Poświęć czas:
- Nakryj do stołu
- Przygotuj coś wyjątkowego
- Udekoruj swój talerz i odbieraj różnymi zmysłami.
- Napij się kieliszek wina i wody
- Posłuchaj swoje ulubionej muzyki, która Cię wycisza
- Wyłącz telewizor
- Kwiaty, dekoracja, serwetki.........

Wsłuchaj się w swoje poczucie spełnienia (delektuj się 
małymi porcjami)

Plakat: 

Zbierz pomysły, jak można przygotować 
stół do posiłku. 

Co mogę zrobić, aby posiłek stał się 
czymś wyjątkowym? 

Refleksja

(~5 minut)

Refleksja Czy możesz sobie wyobrazić zwiększenie uważności na 
spożywanie posiłków? Zastosowanie tego w życiu 
codziennym? 

Podsumowanie

(~5 minut)

Zadanie domowe Nakryj do stołu i zrób zdjęcie.

Pomyśl o (i weź ze sobą na następne zajęcia) 
zioło/przyprawę/owoc/warzywo, które mogłoby być nowe dla 
pozostałych uczestników, a które jest gotowe do 
użycia/spożycia. Przekaż swojemu trenerowi informację 
zwrotną na pierwszej sesji w tygodniu 4. 

Tydzień   04-1

Moduł: “  Poruszajmy raze nogą – ruch przy muzyce  ” 1



42

Week 03-2
Cele

Wzmocnienie zasobów społecznych (poczucie wspólnoty z grupą, zbudowanie relacji i interakcji)

Wzmocnienie zasobów zdrowia fizycznego (poczucie rytmu, koordynacja)

Moduł: “Upełnomocnienie w grupie”

Cele

Wzmocnienie integracji społecznej 

Upełnomocnienie w grupie

Wyzwania społeczne bycia w grupie

Technika trzyminutowa (relaksacyjna)
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Etap Cel Opis Metody

Wprowadzenie

(~5 minut)

Powitanie Stan aktualny Krótka refleksja

Rozgrzewka

(~5 minut)

Sensitization to dancing 
- Chodzenie po sali i łączenie się łokciami z innymi 

osobami, podczas mijania; zrobienie kilku obrotów w 
prawo w parze, zmiana łokcia i kilka obrotów w lewo 
(należy wolno wykonywać obroty)

- “Łapanie węża” (Dancehouse)

Grupa w rytm muzyki (np. Paarsam or 
Ukulala – Dancehouse CD)

Filar 
Aktywność 
Fizyczna (~25 
minut)

Wspólne tańczenie Rozwijanie się we wspólnym tańcu (np. taniec w kwadracie – 
Muzyka Wallwalk (Dancehouse CD)

Grupa

Gimnastyka

(~10 minut)

Trening siły, elastyczności oraz 
percepcji (czułość dotyku)

Gimnastyka w parze

- Wzmocnienie tułowia i ramion (napięcie + wytrzymałość)
- Rozciąganie tułowia i ramion
- Malowanie figury na plecach partnera

Ćwiczenie w parach

Wyciszenie

(~10 minut)

Relaksacja Podróż wyobraźni Trener udziela instrukcji

Refleksja
Trener zadaje pytania:
Co dzisiaj podobało mi się w trakcie tańczenia?

- Czy trudne było dla mnie włączenie się do tańca?
- Jeśli tak, dlaczego? Co musiało by się zmienić, żeby mi

to ułatwić?

Dyskusja moderowana

Przerwa

(~5-10 minut)

Przerwa: Odzyskanie sił, uzupełnienie płynów oraz zmiana ubrań

Wprowadzenie

(~5 minutes)

Uzyskanie informacji zwrotnej 
poprzez pytania i odpowiedzi

Przedyskutowanie celów Pytania i odpowiedzi

Filar 
Równowaga 
Mentalna (~20 
minut)

Wzmocnienie integracji 
społecznej 

Odnajdywanie przyjemności w 
tworzeniu czegoś wspólnie z 
innymi 

Doświadczenie w metaforach.

“Rysunek grupowy” 

Grupa maluje wspólnie obraz.

Grupa pracuje pisakami na flipcharcie 
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Korzystanie z 
transport 
publicznego 

(~10 minut)

Kompetencje w wykorzystaniu 
transport publicznego 

Przedyskutuj z grupą frustracje, obawy i wyzwania związane
z  używaniem  różnych  środków  komunikacji  publicznej.
Trenerzy gromadzą informacje i pomagają stworzyć system
wsparcia  koleżeńskiego  (Ci,  którzy  wiedzą  mogą  pomoc
nauczyć innych, którzy nie umieją) albo można zaaranżować
przejazd komunikacją publiczną do parku w tygodniu 5 lub 6.

Dyskusja w grupie i nawiązanie 
współpracy 

Refleksja 

(~5 minut)

Zachęcić do częstszych 
interakcji społecznych 

Gdzie i kiedy poszerzyć kontakty z innymi Trener dyskutuje z grupą 

Relaksacja/

Zakończnie

(~5 minut)

Praktyka relaksacji Praktyka relaksacji: technika 3 minutowa Praktyka relaksacji 

Tydzień 04-2

Moduł: “Zatańczmy – ruch przy muzyce” 2

Cele
Wzmocnienie zasobów społecznych (poczucie bycia w grupie, interakcje w grupie)

Wzmocnienie sprawności fizycznej (świadoma zmiana napięcia poszczególnych mięśni, relaksacja i praca z ekspresją ciała)

Wzmocnienie zasobów mentalnych i psychologicznych (kreatywność)

Moduł: “Otwartość na nowe– razem poznajemy nowe rzeczy”
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Cele

Promocja otwartości na nowe doświadczenia i doznania, poszerzanie horyzontów 

Poznanie nowych smaków i zapachów

Próbowanie różnych, nowych potraw przy wykorzystaniu wszystkich zmysłów
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Faza Cel Opis Metody

Wprowadzenie
(~5 minut)

Powitanie Obecny stan Krótka refleksja

Rozgrzewka
(~10 minut)

Uwrażliwienie na tematykę 
szkolenia i aktywacja układu 
sercowo-naczyniowego

„Pedestrian zone“(Neuber, 1998)

Uczestnicy spacerują po sali (może być przy 
akompaniamencie muzyki). Uczestnicy/czki skupiają się na 
swoim obecnym stanie emocjonalnym i fizycznym. Słuchając 
instrucji trenera stosują się do poszczególnych wskazówek i 
świadomie obeswują swoje ciała.

Trener zadaje pytania:

Spacerujesz po mieście i:

- czujesz stres/napięcie/pośpiech;

Następnie:

- czujesz się słaby i zmęczone;

A teraz:

- jesteś dynamiczny, pełen energii, zadowolony,

A tym razem:

- czujesz się smutny i przygnębiony

Teraz:

- jesteś zły, zdenerwowany, nawet agresywny

Alternatywna instrukcja:

Poruszaj się jak: „tancerz“, „cowboy“, „robot“…

Wspólne ćwiczenia

„Pantomima“ (Neuber, 1998)

Uczestnicy  pracują  w  małych  grupach.  Każda  grupa
otrzymuje 3 karty z gotowymi hasłami/powiedzeniami. Każda
grupa próbuje jak przy pomocy pantomimy pokazać te hasła.
Następnie  każda  grupa  prezentuje  pozostały  swoje
“przedstawienia  pantomimy”,  pozostałe  grupy  zgadują
prezentowane hasła. 

Praca w grupie przy wykorzystaniu 
wcześniej przygotowanego materiału: 
karty z gotowymi hasłami (np. komu w 
drogę temu czas)

Filar Kreatywny ruch w parach w celu “Puppet” (Neuber, 1998) Praca w parach
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Aktywność 
Fizyczna
(~20-25 minut)

wzajemnego na zmniejszenie 
napięcia i relaksację. 

Jedna  z  osób  odgrywa  rolę  marionetki,  siada  na  krześle/
podłodze.  Druga  osoba  staję  się  animatorem,  który  za
pomocą  niewidzialnych  sznurków  porusza  marionetką.
Marionetka  jest  rozluźniona  ale  cały  czas  wykonuje  ruchy,
które  inicjowane  są  przez  drugą  osobę.  Rusza  rękami,
nogami,  głową.  Tak,  jak  w  prawdziwym  teatrze  lalkowym
może w jednym czasie  ruszać  różnymi  częściami  ciała,  w
zależności  od  fantazji  lalkarza.  Ćwiczenie  może  być
wykonywane  przy  akompaniamencie  muzycznym  (np.
Mecano: Hijo de la luna) 

Muzyka w tle

„Taniec ducha“ (Neuber, 1998)

Dwóch uczestników stoi  naprzeciwko  siebie.  Każdy z  nich
prostuje ręce przed sobą tak,  aby wewnętrzna część dłoni
była skierowana w stronę partnera. Dłonie obydwu osób są
blisko siebie, ale się nie dotykają (ok. 2 cm dystansu) Jeden
z  partnerów  w  pierwszej  rundzie  będzie  liderem  ruchu
(instrukcje  podaje  trener,  podkreślając,  że  zmiana  rund  i
lidera odbywa się w dowolnym czasie i zależy od pary) Lider
ruchu  zaczyna  pierwszy  poruszać  swoimi  rękami,  potem
całym  ciałem.  Ruchy  lidera  naśladowane  są  przez  drugą
osobę jakby stała przed lustrem. 

Taniec ducha jest bardzo intensywnym przeżyciem. Pomocna
jest  muzyka  grająca  w  tle  (np.  Propaganda:  La  carne,  la
morte e il diavolo). 

Trener  na  początku  ćwiczenia  powinien  zaznaczyć,  że
podczas  zadania  nie  rozmawiamy,  a  językiem komunikacji
jest nasz ruch

Refleksja nad indywidualnymi 
doświadczeniami

W zależności od nastrojów panujących w grupie, ćwiczenie
Taniec ducha można przedłużać, dawać uczestnikom więcej
miejsca na Sali, pozwolić im w parach poruszać się po całej
Sali. Można też bezpośrednio po dwóch rundach przejść do
intensywniejszych ćwiczeń gimnastycznych.

Ćwiczenia 
wytrzymałości
owe

Wzmacnianie wytrzymałości A) Kontynuacja ćwiczenia „Taniec ducha” lub
B) Pełny trening interwałowy
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(~10 minut)

Wyciszenie/refl
eksja
(~5-10 minut)

Relaksacja Krótka sesja relaksacyjna przy muzyce (w pozycji siedzącej 
lub leżącej)

Refleksja
Trener zadaje pytania:
- Jakie są Wasze odczucia po dzisiejszym spotkaniu?
- Co Ci sie podobało? Z czym czułeś się najbardziej 

komfortowo? Kiedy czułeś się najlepiej?
- Zdarzył się moment podczas dzisiejszych zajęć, kiedy nie 

czułeś sie komfortowo, kiedy czułeś napięcie? Jaki był 
powód? Co można zrobić w przyszłości aby uniknąć 
takich sytuacji?

- Czy zadanie bycia liderem ruchu było trudne? A jak sie 
czuliście naśladując ruchy? Co był łatwiejsze, 
przyjemniejsze? Dlaczego tak sądzicie?

Krótka refleksja

Przerwa
(~5-10 minut)

Przerwa: Odpoczynek, drobny poczęstunek i zmiana ubrań 

Wprowadzenie
(~10 minut)

Dyskusja na temat wykonanego 
zadania domowego

Prezentacja nakrycia do stołu Którka refleksja

Wprowadzenie do nowego 
tematu z obszaru zdrowego 
żywienia 

Poszukiwanie alternatywnych potraw, które sprawią, że 
zdrowa dieta wciąż będzie atrakcyjna i smaczna

Miniwykład

Filar 
Odżywianie
(~30 minutes)

Doświadczanie nowych smaków Nowe smaki:
- Uczestnicy próbują produkty, które sami przynieśli na 

zajęcia (zioła, przyprawy, owoce, warzywa, soki, orzechy..)
- Trener przygotowuje i przynosi na zajęcia kilka potraw, 

które mogą być nieznane uczestnikom. Ważne, aby 
potrawy miały w sobie wszystkie smaki: kwaśny, słodki, 
słony i gorzki. 

Stacje, na których układane są 
poszczególne potrawy i produkty; praca 
w parach lub w grupach: uczestnicy 
dzielą się refleksją na temat produktów, 
które smakowali oraz na temat potraw

Pobudzenie zmysłów Uczestnicy używają wszystkich zmysłów: zapach, dotyk, 
smak.

Wyzwanie. Trener daje zadanie: Kto 
odważy się spróbować kilku produktów 
mają zamknięte oczy i zgadnąć ich 
nazwę używając tylko smaku, węchu i 
dotyku ?” 

Refleksja Refleksja
Trener zadaje pytania:

- Jakie sie czuliście próbując nowe potrawy in owe Rozmowa moderowana
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(~5 minut) produkty? 

- Które rzeczy Ci smakowały, a które nie?
- Jak mogę wykorzystać te produkty do przygotowania 

swoich potraw?

Uczestnicy,  którzy  przynieśli  ze  sobą
produkty  nowe  dla  innych,  mogą
opowiedzieć o ich zastosowaniu.

Zakończenie
(~5 minut)

Zadanie domowe Uczestnicy  są  proszeni  o  znalezienie  przepisu  oraz
przygotowanie  potrawy,  która  wykorzystuje  nowo  poznane
produkty.  Na  kolejnym  spotkaniu  będą  sie  dzielić  swoimi
doświadczeniami w tym zakresie.



Week 05-1

Tydzień 05-1

Moduł: “Ruch na świeżym powietrzu (park)”1

Cele
Wzmocnienie sprawności fizycznej (koordynacja i zręczność)

Pokazanie możliwości doświadczania nowej aktywności ruchowej

Moduł: “Jak pozostać mobilnym w swoim miejscu zamieszkania, poruszanie się środkami transportu 
publicznego”

Cele
Wsparcie seniorów w budowaniu ich sprawności w podróżowaniu transportem publicznym

Zachęcanie seniorów do wychodzenia na zewnątrz

Pokazanie jakie ćwiczenia można wykonywać na zewnątrz

Medytacja podczas spaceru
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Faza Cel Opis Metody

Wprowadzenie
(~5 minut)

Podniesienie świadomości na 
temat korzyści poruszania się 
transportem publicznym

Spotkanie na przystanku autobusowym/tramwajowym i 
wspólna przejażdżka

Trener pomaga uczestnikom w nabycie 
sprawności w poruszaniu się transportem 
publicznym

Moduł 
Równowaga 
Mentalna
(~15 minut)

Podwyższenie kompetencji w 
zakresie poruszania się 
transportem publicznym

Gdzie  i  jak  kupić  bilety,  gdzie  i  jak  zdobyć  informację  na
temat  rozkładów  jazdy,  dostępnych  linii  autobusowych,
tramwajowych, przystanków

Uczestnicy wspólnie z trenerem jada do parku transportem
publicznym

Instruktor pokazuje jak kupić bilet, jak 
czytać rozkłady jazdy.

(~5 minut)
Rozwój samoświadomości, 
balansu oraz widzenia 
peryferyjnego

Świadomy  spacer.  Uczestnicy  spacerują  w  grupie  patrząc
przed  siebie,  równocześnie  zwracając  uwagę  na  osoby
spacerujące  z  prawej  i  lewej  strony  bez  bezpośredniego
zwracania wzroku w ich stronę. Uczestnicy zwracają uwagę
wyłącznie  na  świadomość  sensoryczną  oraz  widzenie
peryferyjne. 

Spacer w grupie z trenerem.

Wprowadzenie
(~5 minut)

Podróż  do  parku.  Zebranie
doświadczeń  uczestników  w
zakresie znanych im aktywności
na świeżym powietrzu 

- Kiedy ostatni raz wykonywałeś jakąś aktywność 
fizyczną na zewnątrz?

- Jakie aktywności na świeżym powietrzu stosuję?

Rozmowa moderowana

Rozgrzewka
(~5 minut)

Zwrócenie uwagi na podłoże i 
otoczenie 

Prowadzenie niewidomego Praca w parach

Gimnastyka
(~10 minut)

Ćwiczenia na siłę i wytrzymałość
- ramiona
- nogi
- korpus

Ćwiczenia 
wytrzymałości
owe
(~10 minut)

Wzmocnienie wytrzymałości Spacerowanie, pełny trening interwałowy Ćwiczenia w grupie stojącej w kręgu lub 
na ustalonym trójkącie

Filar 
Aktywność 
Fizyczna
(~30 minut)

Trening koordynacyjny i 
zręcznościowy. Koordynacja 
oko-noga 

Indywidualne ćwiczenia różnych możliwych gier 

Targ różnych możliwości zabaw/gier ruchowych: na Sali 
zgromadzone są sprzęty do różnych gier. Uczestnicy mają 
szansę spróbować każdą z nich. Wybór gier zależy od 
trenera, należy zwrócić uwagę na warunki pogodowe i 
dostępność sprzętu. 

Stacje z różnymi grami. Praca w parach 
lub w małych grupach
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- Gry polegające na rzucaniu drobnych przedmiotów (np. 
boccia, ringo),

- Gry na korcie (np. badmintion / beachminton; softball, 
Indiaca-tenis)

- “Niezwykły” przedmiot latający (e.g. catch-Ball, Indiaca, 
Frisbee, rugby, różne małe, miękkie piłki…)

- Gry zręcznościowe (e.g. yoyo, diabolo, żonglowanie 
piłkami, maczugami i talerzami)

Wspólna gra na zakończenie: 
zawody dwóch drużyn

“Rzucanie do celu” or “Turlanie do celu” Zawody dwóch drużyn

Przerwa i 
refleksja
(~10 minut)

Odpoczynek i refleksja Trener zadaje pytanie:

Biorąc pod uwagę ostatnią sesję: Co w szczególności było 
dla Ciebie ważne?

Rozmowa moderowana

Wyciszenie
(~5 minutes)

Ćwiczenie oddechowe na 
stojąco, prowadzące do 
fizycznej i emocjonalnej 
stabilności.

Ćwiczenie powtarzane 10 razy

Uczestnicy stosują technikę oddechową “Łucznik”, poznaną 
podczas pierwszego tygodnia zajęć. 

Ćwiczenie w grupie razem z instruktorem

Zakończenie
(~25 minut, 
włączając w to 
czas na drogę 
powrotną)

Powrót do miejsca, z którego 
grupa wyruszyła do parku

Grupa ponownie wykorzystuje transport publiczny Grupa razem z instruktorem

Zachęcenie do używania 
transport publicznego i 
ćwiczenie widzenia 
peryferyjnego. 

Omówienie zadania domowego Trener prowadzi dyskusję z grupą

Przygotowanie do następnego 
tygodnia

Trener upewnia się, że każdy jest przygotowany do 
następnego tygodnia

Trener prowadzi rozmowę z grupą

Wskazówki organizacyjne oraz ogólne zasady przygotowania sesji na świeżym powietrzu. 

Lokalizacja – dostosowana do specyfiki sesji, umożliwiające przeprowadzenie poszczególnych ćwiczeń, gier i zabaw. Może to być
park z otwartą, płaską, zieloną przestrzenią.
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- Zawartość tematyczna sesji powinna być dostosowana do pory roku. W przypadku zimniejszej pogody, bardziej adekwatne

będą aktywności podnoszące wytrzymałość (gording walking, bieganie, marsz, spacery górskie). Cieplejsze temperatury dają
wiele innych możliwości gier i zabaw, z wykorzystaniem różnego sprzętu sportowego. 

Alternatywa:

Jako alternatywa można zorganizować dłuższe zajęcia gimnastyczne z wykorzystaniem “outdoor – fitness trail”



Week 05-2

Tydzień 05-2

Moduł: “Poprawa sprawności umysłowej poprzez aktywność fizyczną”

Cele
Wzmocnienie zasobów mentalnych i psychologicznych

Ćwiczenie pamięci 

Ćwiczenie koncentracji 

Trening refleksu, szybkości reakcji

Podnoszenie sprawności intelektualnej

Moduł: “Zacznij zdrowo swój dzień – zbalansowane śniadanie”

Cele
Kształtowanie nawyków zdrowego odżywiania

Pokazywanie alternatywnych zachowań
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Faza Cel Opis Metody

Wprowadzenie
(~5 minut)

Powitanie Uczestnicy mówią o swoim obecnym samopoczuciu Krótka refleksja

Rozgrzewka
(~5 minut)

Ćwiczenie pamięci i czasu 
reakcji, refleksu 

Gra „Ogień, woda, wicher“

Uczestnicy poruszają się swobodnie po Sali.  W momencie
kiedy  trener  wypowiada  poszczególne  hasła,  uczestnicy
wykonują wcześniej ustalone działania: 
- “Ogień”: wszyscy wykonują ruch, jakby stopami chcieli 

ugasić ogień
- “Woda”: Wszyscy wchodzą na wyższy poziom, chroniąc 

się przed „wodą”, np. na krzesła, ławki 
- “Wicher”: Każdy szuka pary, z którą trzyma się mocno, 

tym razem chroniąc się przed „wichurą”  

Zabawa grupowa, trener podaje instrukcje

Gimnastyka
(~10 minut)

Trening koordynacji

Trening koordynacji ruchowej

Ćwiczenia: można wykorzystać ćwiczenia z podręcznika Praca indywidualna lub w parach

Ruchy naprzemienne (np. Prawy łokieć dotyka lewego 
kolana)

Dwie części ciała wykonują różne ruchy: 
- Otwieranie i zamykanie prawej dłoni, w tym samym czasie

lewa wykonuje ruchy okrężne;  
- Jedna ręka puka w głowę, druga wykonuje okrężne ruchy

na brzuchu; 
- Obie  ręce  wykonują  ruchy  okrężne,  jedna  do  przodu,

druga do tył 
- Obie  dłonie  zaciśnięte,  w  prawej  ręce  kciuk  jest

skierowany  do  góry,  lewy  palec  wskazujący  jest
wyprostowany. Następnie na odwrót: lewy kciuk do góry,
prawy  palec  wskazujących  do  przodu.  Ruchy
wykonywane są szybko.

Rzucanie i łapanie przedmiotów:
- Gorący  ziemniak  (szybkie  przerzucanie  lekkiej  piłki  z

jednej ręki do drugiej) 
- Podrzucanie i łapanie piłeczki tenisowej 
- Rzucanie piłeczki  jedną ręką i  łapanie drugą (ćwiczenie

może być wykonane w parach) 
- Szybkie  dotykanie  różnych  kolorowych  śladów  (na
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podłodze lub na ścianie) na hasło, które wywołuje dany
kolor. 

Trening 
wytrzymałości
owy
(~10-15  minut)

Wzmacnianie wytrzymałości 
organizmu

Pełen trening interwałowy (Spacer lub jogging) Wspólne ćwiczenia 

Filar 
Aktywność 
Fizyczna
(~15 minut)

Trening pamięci i orientacji Gra „Zmiana kolorów“

Trener  trzyma  w  rękach  kartki  w  4  różnych  kolorach.
Zadaniem  uczestników  jest  wykonanie  konkretnego  ruchu
przypisanego do danego koloru: 

Na przykład:
- Kiedy trener pokazuje czerwony = uczestnicy podnoszą 

obie ręce do góry
- Kiedy trener pokazuje niebieski = uczestnicy poruszają 

lewą nogą
- Kiedy trener pokazuje żółty = uczestnicy wykonują ruch 

okrężny prawą ręką
- Kiedy trener pokazuje zielony= uczestnicy podnoszą 

swoje lewe kolana i klaszczą w dłonie pod nim

Na początku kartki pokazywane są w tej samej kolejności,  w
dość  wolnym  tempie.  Potem  tempo  się  zwiększa,  trener
zaczyna  zmieniać  też  porządek  pokazywania  kolorów.
Zmiana powinna nastąpić wtedy, kiedy trener widzi, że grupa
zapamiętała dobrze powiązanie pomiędzy kolorami i ruchami.

Wspólne ćwiczenia

Gra „Sałatka owocowa“
- Uczestnicy przy akompaniamencie muzyki poruszają się 

po całe Sali gimnastycznej. Kiedy muzyka się kończy, 
zadaniem uczestników jest znalezienie pary i wspólne 
przemieszczenie się na leżące na podłodze maty

- Trener wypowiada nazwę JEDNEGO ze składników 
sałatki owocowej (np. jabłko). Uczestnicy zapamiętują z 
kim są w parze oraz gdzie stoją podczas hasła „jabłko”.

- Następnie muzyka gra znowu, uczestnicy spacerują po 
całej Sali. W momencie jak muzyka się kończy, wszyscy 
znowu znajdują kogoś do pary (inną osobę) i matę dla 
swojej pary (tez inną). Trener wypowiada następny 
składnik (np. pomarańcza). Uczestnicy znowu 
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zapamiętują gdzie i z kim stoją przy nowym haśle. 

- Sekwencje z różnymi nazwami owoców trener powtarza 
do uzyskania co najmniej 4 składników sałatki

- Po chwili przerwy zaczyna się właściwa zabawa podczas 
której trener wypowiada wcześniej ustalone nazwy 
owoców, a uczestnicy starają się odtworzyć zapamiętane 
sytuacje, czyli znajduje osobę oraz miejsce właściwe dla 
danego owoca. 

Wyciszenie
(~10 minut)

Relaksacja Krótka relaksacja przy muzyce

Refleksja
Trener zadaje pytania

- Co dziś było dla mnie łatwe/trudne?
- Jak reagowałem na ćwiczenia z koordynacji? Czy były 

dla mnie stresujące?
- Jeśli tak/nie - dlaczego? (strach vs. wyzwanie)
- Rada na przyszłość: praktyka czyni mistrza 

Dyskusja w grupie

Przerwa
(~5-10 minut)

Przerwa: Odpoczynek, przekąska i zmiana ubrań

Wprowadzenie
(~10 minut)

Rozmowa na temat zadania 
domowego

Trener zadaje pytania:

Jaki przepis wypróbowaliście? Jak nowy produkt dodaliście 
do niego?

Krótka refleksja

Wprowadzenie do sesji “Zacznij 
zdrowo swój dzień – 
zbalansowane śniadanie”

Trener zadaje pytania:

Co przeważnie jecie na śniadanie?

Czy codziennie jecie śniadanie?

Dyskusja w grupie

Filar 
Odżywianie
(~25 minut)

Kształtowanie zdrowych 
nawyków żywieniowych

Uczestnicy wspólnie przygotowują dwie pasty do chleba: 
jedna z twarogu (białko), druga z warzyw

* Trener przygotowuje i przynosi chleb własnego wypieku

Praca w grupie

Wspólny posiłek Wspólny posiłek

Pytania na zakończenie:
- Jakie macie Ogólny pomysły na zdrowe śniadanie?
- Jakie produkty spożywcze możecie wymienić na bardziej 

zdrowe? 
- Co możecie jeść jeśli macie problem z gryzieniem?

Krótka refleksja w trakcie spożywania 
śniadania, moderowany przez instruktora.
Ważne, aby przed rozmową uczestnicy 
skosztowali przygotowanych potraw.
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Refleksja
(~5 minut)

Refleksja
Trener zadaje pytania:
- Czy smakowało wam takie śniadanie?
- Co przeszkadza wam w przygotwaniu zdrowych śniadań?
- Jak można temu zaradzić?

Dyskusja w grupie

Zakończenie
(~5 minut)

Zadanie domowe (wycieczka w 
kolejnym tygodniu)

Rozmowa na temat wycieczki oraz podejmowanie decyzji

Pożywienie  w  czasie  wycieczki:  Jakie  zdrowe  przekąski
można  zabrać  na  wycieczkę?  Kązdy  uczestnik  otrzymuje
zadanie  przygotowania  dla  siebie  zdrowej  przekąski,  którą
weźmie na wycieczkę. 

Alternatywna propozycja:  każdy przygotowują jakąś drobną
przekąskę dla całej grupy. 

(~5 minut) Wspólne sprzątanie po posiłku

Tydzień  06

Moduł: “Ruch na świeżym powietrzu – wycieczka w góry” 2

Cele
Wzmocnienie sprawności fizycznej (wytrzymałość)

Dzielenie się wrażeniami z doświadczania nowych ćwiczeń fizycznych

Obcowanie z naturą

Doświadczanie  wspólnie z grupą

Moduł: “Dobre samopoczucie dzięki obcowania z naturą”

Cele
Korzystanie z transport publicznego

Zachęcenie do spędzania czasu na świeżym powietrzu z innymi

Poznanie różnych możliwości na ciekawe spędzanie czasu poza domem

Poznanie różnicy między ćwiczeniami fizycznymi wykonywanymi indywidualnie i z w grupie



Week 05-2

Moduł: “Smaczne jedzenie w drodze” Fast food – czy to jest temat dla seniorów?

Cele
Pokazanie alternatywnych zachowań

Pokazanie lepszych alternatyw wobec jedzenia typu „Fast food”

Przekazanie podstawowej wiedzy na temat zdrowego stylu życia: dieta dla osób aktywnych fizycznie
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Aktywność fizyczna

Spacer po górach = spacer przez więcej niż jedną godzinę (BMWI, 2010, p. 23)

 Sportowa prędkość podczas spaceru górskiego (wędrówki) : 5-6 km/h
 Prędkość podczas spacer górskiego dostosowana do seniorów: ok. 3.5 km/h (Brämer, 2008)

Prędkość podczas wędrówki może być weryfikowana poprzez następujące czynniki: 
 Ukształtowanie terenu (wzgórza versus równiny)
 Warunki trasy turystycznej (szeroka versus wąska; leśna versus brukowana/asfaltowa)
 Pogoda (temperature, pora roku)
 Możliwości i kondycja całej grupy i poszczególnych jej członków
 Stan zdrowia poszczególnych uczestników (np. problemy z ruszaniem się)

Trener powinien wziąć pod uwagę prośby i wskazówki uczestników w trakcie planowania wycieczki:

(1) Długość wędrówki: pół dniowa wycieczka (2-3 h) versus całodniowa wycieczka hike (4 h and more)
(2) Miejsce wycieczki
(3) Rodzaj trasy 

Planując wycieczkę i wybierając trasę, trener powinien wziąć pod uwagę następujące wskazówki:

(1) Po wybraniu trasu warto zapoznać się z wszystkimi informacjami na jej temat: mapy, broszury informacyjne
(2) Trener ustala długość trasy oraz przystanki. Jeżeli nie zna tej drogi, warto aby wcześniej sam ją przeszedł 
(3) Na wycieczkę trener przygotowuje tematy lub krótkie ćwiczenia z zakresu zdrowego żywienia i dbania o spokój emocjonalny 

(patrz poniżej)
(4) Trener wybiera także miejsca na przerwy i odpoczynek. Może też zarezerwować miejsca w przydrożnych schroniskach, gdzie 

ustala szacowany czas przybycia grupy 
(5) Trener przygotowuję się także teoretycznie, zbiera informację na temat okolicznej przyrody, historii, którą dzieli się z 

uczestnikami podczas wycieczki zachęcając ich do rozmowy o swoich ulubionych zajęciach pasjach 
(6) Trener ustala logistykę podróży, czas i miejsce wyjazdu i przyjazdu, ewentualnie środek transportu, którym pojedzie cała grupa
(7) Warto mieć na ten dzień alternatywny plan na wypadek złej pogody
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Realizacja wycieczki

Zadania do wykonania bezpośrednio przed wyprawą:

 Trener zbiera aktualne informację o a) warunkach pogodowych i b) warunkach na trasie
 Trener przeprowadza z grupą dyskusję na temat trasy: przedstawia jej długość, czas wędrówki, poziom trudności trasy, mówi o 

potrzebnym sprzęcie i wyposażeniu uczestników (rodzaj ubrania, butów, małe plecaki, kijki itp.), przypomina o prowiancie na 
drogę

 Jeżeli grupa jest niejednorodna pod względem sprawności fizycznej proponowane są dwie wersje trasy: łatwiejsza i trudniejsza
 Dobrą praktyką jest zabranie ze sobą tekstów kilku znanych piosenek, które można wykorzystać w trakcie spaceru,
 Ważne jest, aby trener który będzie z seniorami na wycieczce znał numery telefonów alarmowych i zawsze miał przy sobie 

sprawny telefon.

W czasie wędrówki:

 Warto wycieczkę zacząć wcześnie, aby spokojnie był czas na powrót
 Na początku spacer powinien być w wolnym tempie, aby każdy miał szansę się rozgrzać i dostosować swoje tempo do grupy;
 Przerwy: po 15 minutach przerwa na ściągnięcie wierzchniego okrycia dla tych którzy się dobrze rozgrzali; co godzinę przerwy na 

picie; po dwóch godzinach dłuższa przerwa na odpoczynek połączona z podziwianiem natury (trener zachęca do czerpania 
przyjemności z obcowania z przyrodą) 

 Na płaskim terenie warto przeprowadzić z grupą krótką gimnastykę.

Po wycieczce

 Trener wspiera grupę w kontrolowanym odpoczynku: np. prowadzi ćwiczenia relaksacyjne, które rozluźniają mięśnie, pomagają 
pozbyć się negatywnych emocji i myśli

Alternatywne rozwiązanie:

 Alternatywą dla gimnastyki na płaskim terenie może być trening techniczny w zakresie nording walking (poprawne użytkowanie 
kijków, sposób marszu, tempo, oddech etc.) 

 Alternatywą dla pieszej wędrówki może być wycieczka rowerowa.
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Źródło: Reuß, P. (2010). Fitnesstraining für Senioren 60+. Eine Konzeption für das ganzjährige Training im Freien. (str. 73). 
Schorndorf: Hofmann Verlag.

Faza Cel Tematyka Metody

Wprowadzenie
(~5 minut)

Sprawność korzystania z 
transportu publicznego

Spotkanie na przystanku i przejażdżka 
autobusem/tramwajem

Instruktor spotyka się z grupą i wspólnie 
praktykują

FILAR: 
równowaga 
mentalna
(15 minut)

Nabycie doświadczenia w 
korzystaniu z transportu 
publicznego (Ogólny środki niż 
w tygodniu nr 05)

Gdzie  i  jak  kupić  bilety,  gdzie  i  jak  zdobyć  informację  na
temat  rozkładów  jazdy,  dostępnych  linii  autobusowych,
tramwajowych, przystanków

Trener wspiera osoby, które nie czują się 
pewnie w korzystaniu z transportu 
publicznego. 

(~10 minut)
Wzmacnianie pozytywnego 
nastawienia do spędzania czasu
z innymi

Gry zespołowe, które przełamują bariery i stereotypy, 
wzbudzają radość i śmiech.

Gra “Mój ruch” 

Zabawa z grupą w parku

Droga powrotna
(~15 minut)

Sprawność korzystania z 
transport publicznego

Grupa wraca do miejsca zbiórki przed zajęciami używając 
środki transportu publicznego

Trener wspiera grupę 

Refleksja
(~5 minut)

Zachęcenie do korzystania z 
transport publicznego

Trener zadaje pytania:

Gdzie jeszcze mogę pojechać autobusem/tramwajem? Co 
ciekawego mogę jeszcze zobaczyć w moim mieście? 

Jako zadanie domowe, każdy z uczestników ma przy pomocy
transportu publicznego odwiedzić jakieś miejsce w mieście, 
najlepiej w towarzystwie Ogólnyj osoby.

Trener prowadzi rozmowę z grupą

Zakończenie Zachęcenie do podróżowania z 
innymi

Uczestnicy robią wspólne plany, zastanawiają się nad 
różnymi możliwościami

Trener fasylituje dyskusje.

Zdrowa dieta: Fast food/Jedzenie poza domem:

Podczas tej sesji, w czasie wycieczki, można poruszać następujace tematy związane ze zdrowym odżywianiem:

 Co to jest fast food i czy to jest jakiś problem dla mnie jako starszej osoby? Autorefleksja: co jem kiedy zgłodnieje poza domem? 
 Co mogę zjeść zdrowo I na szybko kiedy jestem w drodze? Jeżeli nie mam wyjścia to jaki rodzaj fast food najlepiej wybrać? 
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 Co mogę zabrać za sobą do jedzenia na drogę? (Trener prezentuje pomysły na przekąski jeszcze Ogólny od tych które zabrali ze 

sobą uczestnicy wycieczki) 
 Co powinienem zjeść, wypić kiedy planuję długą wycieczkę? (co powinienem zjeść przed I po wycieczce?) 
 Co powinienem zjeść I wypić w dniu kiedy wychodzę na kolację do restauracji? Jakie menu wybierać?



Tydzień 07-1

Tydzień 07-1

Moduł: “Doświadczanie ruchu w wodzie”

Cele
Wzmocnienie sprawności fizycznej (zwinność, wytrzymałość)

Doświadczanie aktywności fizycznej w wodzie
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Faza Cele Tematyka Metody

Wprowadzenie
(~5-10 minut)

Wprowadzenie oraz rozmowa 
na temat wcześniejszych 
doświadczeń na basenie

Trener zadaje pytania:

Kiedy ostatni raz byliście na basenie?

Czy lubicie taką aktywność fizyczną?

Rozmowa moderowana

Rozgrzewka i 
gimnastyka
(~45 minut)

Po przebraniu i prysznicu: czas 
na oswojenie się z wodą i 
aktywację układu sercowo-
naczyniowego

Trener wydaje polecenia:

- Powoli zanurzajcie w wodzie nogi, ręce i całe ciało, 
zanurzcie sie cali w wodzie. 

- Przejdźcie z jednego brzegu basenu do drugiego, idźcie 
powoli, potem szybko, na końcu biegnijcie

- Podskakujcie w miejscu, w tym samym czasie ręce 
wykonują okrężne ruchy do tyłu

Ćwiczenia w grupie

Mobilizacja i wzmacnianie rąk Uczestnicy wykonują następujące ćwiczenia:

(1) W pozycji stojącej zmieniają pozycje swoich dłoni:: a)
rozkładają szeroko palce b) ściskają dłonie)

(2) Poruszają całymi rękami w różny sposób:
- Lewa ręka do przodu, prawa do tyłu,
- Obie ręce ruszają się w tym samym kierunku – do przodu 

i do tyłu
- Ruchy skośne, naprzemienne: lewa do góry i lekko do 

przodu, prawa w dół i lekko do tyłu. Następnie na odwrót;
- Obie ręce do góry i lekko do przodu, następnie w dół i do 

tyłu
- Prawa ręka nad powierzchnią wody rusza się raz w prawo

raz w lewo
- Lewa ręka nad powierzchnią wody rusza się raz w prawo 

raz w lewo
- Obie ręce nad powierzchnią wody najpierw rozkładane 

szeroko, następnie zbliżają się do siebie, cały czas nad 
powierzchnią wody.

Wzmocnienie nóg i korpusu Podnoszenie nóg: unoszenie naprzemienne nóg i klaskanie 
pod kolanem unoszonej nogi

Ćwiczenia na brzegu basenu, jedna ręka opiera się na 
ściance basenu:
- Machanie nogą do przodu i do tyłu (kolana luźno, 

następnie usztywnione i mocne)
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- Machanie nogą za zewnątrz i do wewnątrz (kolana luźno, 

następnie napięte i mocne)

Pozycja stojąca, plecy oparte na ścianie basenu, ręce na 
zewnątrz trzymają się brzegu:
- Noga uniesiona, kolano zgięte, ruchy noga w prawo i 

lewo; następnie zmiana nóg 
- Obie nogi zgięte i uniesione, następnie prostowanie nóg 

przed sobą

Pozycja stojąca, przodem do brzegu basenu, ręce luźno 
trzymają ścianki:
- Podskoki w wodzie, w trakcie wyskoku uczestnicy lekko 

skręcają całe ciało

Trening 
wytrzymałości
owy lub 
wyciszenie
(~15-20 minut)

Wspólne doświadczenie, 
odpoczynek 

- Uczestnicy ustawiają sie w kole: Każdy z uczestników
patrzy  na  osobę  stojącą  przed  nim  –  wszyscy
zaczynają się poruszać w kole i zwiększają przestrzeń
wokół siebie. Na sygnał wszyscy wykonują półobrotu i
następnie poruszają się pod prąd.

- Masaż piłeczką typu “jeżozwierz”: Uczestnicy ustawieni
w  kole,  każdy  z  uczestników  za  pomocą  piłeczki
wykonuje masaż osobie stojącej z prawej strony. 

Ćwiczenie w grupie

Wytrzymałość
- Swobodne pływanie bez przerwy; styl dowolny

Wybór zależy od uczestników

Przerwa
(~ 20 minut)

Prysznic i zmiana ubrań

Zakończenie
(~15 minut)

Refleksja (przy kawie i owocach)
Trener zadaje pytania:

- Jak się czuliście podczas ćwiczeń w wodzie?
- Co wam się podobało?
- Czy było coś co wam przeszkadzało? Jeśli tak, jak tego

można uniknąć, czy jest jakaś alternatywa?

Rozmowa moderowana

Przed wizytą na basenie warto przedyskutować z grupą, jakie jest ich nastawienie na taką aktywność. Kto umie pływać? Jeżeli okaże 
się, że grupie nie bardzo odpowiada ten pomysł, można zaproponować sesję na siłowni i w centrum fitness.

Jeżeli grupa będzie zainteresowana zajęciami na basenie:

 Warto wcześniej zapytać na ile są oswojeni z wodą, kto umie i lubi pływać. Kto nigdy nie był na basenie.
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 Należy omówić warunki uczestnictwa i podkreślić, że pewne schorzenia uniemożliwiają długie przebywanie w wodzie (np. otwarte 

rany, alergie i nadwrażliwość skórna, niektóre problemy sercowo-naczyniowe)
 Należy bardzo jasno wytłumaczyć, gdzie będą się odbywać zajęcia, jak tam dojechać, ustalić czy cała grupa spotyka się gdzieś 

wcześniej, czy wszyscy indywidualnie przychodzą na basen
 Wyjaśnienie zasad panujących na basenie

- Ewentualna opłata za wstęp
- Jaka jest głębokość basenu, ćwiczenia będą się odbywać na basenie, który ma odpowiednią głębokość, bezpieczną dla osób 

nieumiejących pływać
- Zapewnienie przynajmniej 60 m2 basenu na ćwiczenia dla grupy 12-14 osobowej
- Temperatura wody powyżej 30 stopni C (idealna: 32-33°C)
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Tydzień 07-2

Moduł: “Jak się odżywiam, kiedy nie czuję się dobrze?”

Cele
Kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych

Prezentowanie alternatywnych zachowań

Nauka alternatywnych zachowań

Moduł: “Dobre samopoczucie i dieta: poczuj się dobrze z tym, co jesz”

Cele
Podniesienie świadomości na temat tego, jak ważne jest czerpanie przyjemności z jedzenia.

Bycie tu i teraz w czasie spożywania posiłków

Znaczenie smaków dla przyjemności jedzenia (emocje w czasie posiłków)

Magia przeżuwania
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Faza Cele Opis Metody

Wprowadzenie
(~5 minut)

Ice breaker Mam na imię ... i moja ulubioną potrawą jest... Praca w grupie, krzesła ustawione w koło

Filar 
Równowaga 
Mentalna
(~45 minutes)

Korzyści wspólnych posiłków Uczestnicy  dyskutują  na  temat  emocji,  które  wiążą  się  z
jedzeniem. Które smaki wywołują icj  radość,  a które moga
powodować smutek? 

Trenerzy moderują dyskusję

Spożywanie posiłków, radość 
smakowania i jedzenia poprzez 
świadome przeżuwanie. 

Uczestnicy  są  zapraszani  do  ćwiczenia,  które  polega  na
świadomym przeżuwaniu:  każdy musi 40 razy przeżuć kęs
zanim  go  połknie.  To  bardzo  ważny  etap  jedzenia,  który
sprawia, że jedzenie jest dobrze przygotowane do trawienia,
ale też może mieć funkcję odstresowujące.

Uczestnicy przeżuwają najpierw z otwartymi oczami, potem z
zamkniętymi. 

Ćwiczenie indywidualne, następnie 
dzielenie się refleksją w grupie. 
Miniwykład trenera. 

Refleksja
(~5 minut)

Zachęcenie do zmiany nawyków
jedzenia i wprowadzenie 
dyscypliny przeżuwania 40 razy.

Dyskusja na temat nowych nawyków oraz na temat korzyści 
spożywania posiłków w towarzystwie

Trener dyskutuje z grupą

Zakończenie Zadanie domowe Przygotowanie dzienniczka, w którym uczestnicy opisywać 
będą swoje emocje, które towarzyszą im przed, w trakcie i po
posiłku. 

Przerwa
(~10 minut)

Przerwa: Odpoczynek, poczęstunek

Wprowadzenie
(~5 minut)

Przejście między dwoma 
tematami spotkania

Wprowadzenie do tematu: co jem, kiedy nie czuję się 
dobrze?

Miniwykład

Filar 
Odżywianie
(~35 minut)

Refleksja nad negatywnymi 
emocjami

Trener zadaje pytania:
- Kiedy i jak rozpoznaje swoje negatywne emocje? Z czego

się biorą?
- Czy rozpoznaje je od razu, czy po jakimś czasie?
- Gdzie je lokalizuje, w ciele czy w umyśle?

Dyskusja moderowana 

Uświadomienie sobie własnych 
nawyków

Trener zadaje pytania:

Co robię, kiedy nie czuję się dobrze?
- czytam
- słucham muzyki
- idę na spacer
- zajmuję sie zwierzakami

Autorefleksja, zbieranie różnych 
doświadczeń i spisywanie ich na 
flipchartach



Tydzień 07-2
- jem (jako reakcja):

o Ile?
o Co?
o Jak jem? 

Czy na negatywne emocje reaguje powyższymi zachowania 
od razu czy po jakimś czasie?

Czy te utrwalone nawyki są skuteczne? Pomagają? Na filpczarcie zaznaczane są te 
metody/działania, które rzeczywiście 
pomagają.

Poznawanie alternatywnych 
zachowań

Trener zadaje pytania:

Co mogę zrobić, aby unikać bezrefleksyjnego jedzenia, kiedy
nie czujemy się dobrze, jesteśmy w stresie?
- Zrobić coś innego.
- Oprzeć się ochocie na jedzenie.
- Zastanowić się, co spowodowało, ze czuję się źle (po tej 

refleksji może uda się znaleźć źródło niepokoju i 
powstrzymać ochotę na podjadanie).

Co w takim razie mogę zjeść, jeżeli wciąż nie czuje się 
dobrze?
- Czarna czekolada, owoce, orzechy, etc.
- Jedz powoli i świadomie

Powtórka zebranych dotychczas 
pomysłów i dalsza burza mózgów

Przypomnienie Zmiana wymaga czasu i nie będzie automatyczna, nawyki 
trzeba kształtować, praktykować.

Zakończenie
(~5 minut)

Zadanie domowe Zadaniem uczestników jest określenie swoich celów/intencji: 
Następnym razem, kiedy poczuję się źle zrobię XXX, zamiast
YYY

Wypełnienie swojego dzienniczka posiłków – przynajmniej na
3 dni.

Uczestnicy robią notatki w swoich 
zeszytach

Tydzień 08-1

Moduł: “Unikanie upadków” 1
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Cele

Ryzyko upadku: nabycie świadomości na temat ryzyka upadania i jak tego unikać

Nabycie umiejętności sprawnego podnoszenia się po upadku

Bezpieczeństwo w domu: wiedza na temat ryzyk i zapobiegania im

Przeciwdziałanie upadkom – doświadczenie i refleksja dotycząca utrzymania równowagi 

Moduł: “Siła stania – 3 minutowa technika”

Cele
Uczestnicy poznają 3 minutową technikę

Uczestnicy uczą się pozycji „Utrzymaj siłę”

Utrwalenie poznanych technik

Refleksja na temat korzyści płynących z praktykowania nowych technik
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Faza Cel Opis Metody

Wprowadzenie 
i rozgrzewka
(10 minut)
(5 minut)

Przygotowanie się do ćwiczeń i
omówienie zadania domowego;

Powtórka i przypomnienie zajęć
z tygodnia 02

Praca z balansem, ćwiczenia równowagi (stanie, chodzenie
w różnych wariantach), przypomnienie wiedzy z tygodnia 01-
02, omówienie zadania domowego. 

Trener  pyta  uczestników,  kto  z  nich pamięta  ćwiczenia  na
równowagę,  kto  może  je  zaprezentować  i  ewentualnie
poprawiać innych.

Trener  zadaje  pytania  o  konkretne  kwestie  teoretyczne
związane z równowagą.

Trener moderuje dyskusję grupową

Gimnastyka
(w 08-1: 5 
minut)
(w 08-2:10 
minut)

Powtórka z ćwiczeń, 
zapamiętanie i utrwalenie 

Powtórka: 

(1) ćwiczenia siłowe z I tygodnia programu, dzień 05,

(2) Połączone ćwiczenia siłowe i na równowagę z tygodnia
02-2 (G4)

Trener  pyta  uczestników,  kto  z  nich pamięta  ćwiczenia  na
równowagę,  kto  może  je  zaprezentować  i  ewentualnie
poprawiać innych.

Zawartość  tej  części  zależy  od grupy,  postępu  jaki  zrobiła
oraz potrzeb poszczególnych osób

Ćwiczenia  grupowe  razem  z  trenerem,
który zachęca do dzielenia się wiedzą.

Filar 
Aktywność 
Fizyczna
(w 08-1: 10 
minut)
(w 08-2: 5 
minut)

Ryzyko upadania: podniesienie 
świadomości na temat ryzyka 
upadania oraz tego, jak można 
temu zapobiegać

(1) Ryzyko upadania – autoocena, dokonana na podst. testu
(Rubenstein et al., 2001)

Materiały dla uczestników

(2) Co mogę zrobić?

Materiały dla uczestników

Ad  (1)  indywidualne  wypełnianie
formularza,  następnie  dyskusja  nad
rezultatami  testu;  trener  dba  o
zachowanie dyskrecji w dyskusji

Ad (2) ogólna dyskusja w nawiązaniu do
celu  spotkania,  uwzględniająca  także
konsekwencje  zachowań  nie  tylko
podczas  przebywania  na  zewnątrz,  ale
także w domu 

(w 08-1: 15 
minut)

(w 08-2:10 
minut)

Nauka podnoszenia się po 
upadku

Uczestnicy  wykonują  następujące  ćwiczenia:  z  pozycji
stojącej przechodzą do pozycji na ręce i na kolana (tzw. na
czworaka), następnie wracają do pozycji stojącej.

Ćwiczenia indywidualne

(w 08-1: 10 
minut)

Bezpieczeństwo w domu: 
wiedza na temat ryzyka i 

Kontrola upadków / ryzyko upadków na podstawie broszury:
“Check for Safety”,  opracowanej przez Centres for Disease

Uczestnicy wypełniają formularz zgodnie 
z wytycznymi. If not,
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(w 08-2: 5 
minut)

zapobiegania Control and Prevention, US Następnie trener prowadzi dyskusję na 
temat tego, jak zapewnić bezpieczeństwo 
w domu.

(w 08-1: 10 
minut)

(w 08-2: 15 
minut)

Przeciwdziałanie upadkom – 
doświadczenie i refleksja 
dotycząca utrzymania 
równowagi

Uczestnicy  wykonują  ćwiczenia  w  parach,  które  kształtują
poczucie  równowagi:  np.  lekko  popychają  partnera,
popychają  i  przyciągają  partnera  przy  pomocy  kija
gimnastycznego, który trzymają obie osoby.

Trener może moderować te ćwiczenia jako zabawę lub jako
rywalizację. 

Ćwiczenia w parach

Wyciszenie
(~10 minut)

Refleksja Dyskusja na temat: (a) jak zaburzyć czyjąś równowagę, jak ją
sprawdzić, i (b) jak wrócić do równowagi 

Rezultat: strategia kostki, biodra i strategia kroku

Przerwa
(~5-10 minut)

Przerwa: Odpoczynek, drobny posiłek, zmiana ubrań

Wprowadzenie
(~5 minut)

Wprowadzenie do tematu

Filar 
Równowaga 
Mentalna
(~30 minut)

Kształtowanie nawyków 
radzenia sobie ze stresem

Technika  3  minut.  Uczestnicy  najpierw  ćwiczą  technikę  3
minut  będąc  w  stanie  całkowicie  neutralnym,  następnie
przypominają  sobie  jakąś  stresującą  sytuację  i  powtarzają
ćwiczenie

Trener wyjaśnia technikę i demonstruje ją.
Uczestnicy powtarzają ją przynajmniej 2 
razy obserwując jednocześnie reakcję 
swojego ciała

Ćwiczenie wytrzymałościowe w 
utrzymaniu pozycji „Utrzymaj 
siłę”

Uczestnicy  wykonują  ćwiczenie,  które  jest  ćwiczeniem
fizycznym dla ciała i umysłu – pozycja stojąca, kolana lekko
ugięte,  plecy  wyprostowane,  ręce  lekko  ugięte,  podobnie
palce u dłoni

Ćwiczenia indywidualne

Refleksja
(~5 minut)

Zachęcenie do wykonywania w 
domu ulubionych ćwiczeń

Uczestnicy rozmawiają o korzyściach płynących ze 
stosowania ćwiczenia na silną postawę stojącą oraz techniki 
3 minut

Trener prowadzi dyskusję z grupą.

Zakończenie
(~15 minut)

Podsumowanie spotkania Uczestnicy analizują wszystkie poznane techniki, trener 
podsumowuje. 

Rozmowa i podsumowanie trenera.

Tydzień 08-2
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Moduł: “Przeciwdziałanie upadkom” 2

Cele
Ryzyko upadku: podniesienie świadomości na temat czynników wpływających na indywidualne ryzyko upadku oraz nabycie wiedzy jak sobie z 
tym radzić.

Nauka umiejętności wstawania po upadku

Bezpieczeństwo w domu – ryzyko oraz środki zaradcze

Przeciwdziałanie upadkom – nauka oraz praktykowanie ćwiczeń na równowagę

Moduł: “Smacznie i zdrowo wieczorową porą”

Cele 
Kształtowanie nawyków zdrowego odżywiania

Pokazywanie alternatywnych wyborów i zachowań

Pielęgnowanie sukcesów
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Faza Cele Opis Metody

Wprowadzenie 
i rozgrzewka
(w 08-1: 10 
minut)
(w 08-2: 5 
minut)

Przygotowanie  się  do  ćwiczeń
oraz  podsumowanie  zadania
domowego;

Powtórka i przypomnienie 
materiału z tygodnia 02

Praca z balansem, ćwiczenia równowagi (stanie, chodzenie 
w różnych wariantach), przypomnienie wiedzy z tygodnia 01-
02, 02-2.

Trener zadaje pytania dotyczące tego kto pamięta ćwiczenia i
wiedzę z wcześniejszych spotkań dotyczących tematyki 
równowagi.

Trener prowadzi rozmowę z grupą

Gimnastyka
(w 08-1: 5 
minut)
(w 08-2:10 
minut)

Powtarzanie ćwiczeń, 
zapamiętywanie i utrwalanie

Powtórka: 

(1)  ćwiczenia siłowe z pierwszego, intensywnego tygodnia,
dzień 05

(2) Łączone ćwiczenia siłowe i na równowagę z tygodnia 02-
2 

Trener  pyta  uczestników,  kto  z  nich pamięta  ćwiczenia  na
równowagę,  kto  może  je  zaprezentować  i  ewentualnie
poprawiać innych.

Zawartość tej części zależy od grupy, postępu, jaki zrobiła 
oraz potrzeb poszczególnych osób

Ćwiczenia pod kierunkiem trenera

Filar 
Aktywność 
Fizyczna
(w 08-1: 10 
minut)
(w08-2: 5 
minut)

Ryzyko upadania: podniesienie 
świadomości na temat ryzyka 
upadania oraz tego, jak można 
temu zapobiegać

(1) Ryzyko upadania – autoocena, dokonana na podst. testu
(Rubenstein et al., 2001)

Materiały dla uczestników

(2) Co mogę zrobić?

Materiały dla uczestników

Ad  (1)  indywidualne  wypełnianie
formularza,  następnie  dyskusja  nad
rezultatami  testu;  trener  dba  o
zachowanie dyskrecji w dyskusji

Ad (2) ogólna dyskusja w nawiązaniu do
celu  spotkania,  uwzględniająca  także
konsekwencje  zachowań  nie  tylko
podczas  przebywania  na  zewnątrz,  ale
także w domu 

(w 08-1: 15 
minut)

(w 08-2:10 
minut)

Nauka podnoszenia się po 
upadku

Uczestnicy  wykonują  następujące  ćwiczenia:  z  pozycji
stojącej przechodzą do pozycji na ręce i na kolana (tzw. na
czworaka), następnie wracają do pozycji stojącej.

Ćwiczenia indywidualne

(w 08-1: 10 
minut)

(w 08-2: 5 

Bezpieczeństwo w domu: 
wiedza na temat ryzyka i 
zapobiegania

Kontrola upadków / ryzyko upadków na podstawie broszury:
“Check for Safety”,  opracowanej przez Centres for Disease
Control and Prevention, US

Uczestnicy wypełniają formularz zgodnie 
z wytycznymi. If not,

Następnie trener prowadzi dyskusję na 
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minut) temat tego, jak zapewnić bezpieczeństwo 
w domu.

(w 08-1: 0 
minut)

(w 08-2: 15 
minut)

Przeciwdziałanie upadkom – 
doświadczenie i refleksja 
dotycząca utrzymania 
równowagi

Uczestnicy  wykonują  ćwiczenia  w  parach,  które  kształtują
poczucie  równowagi:  np.  lekko  popychają  partnera,
popychają  i  przyciągają  partnera  przy  pomocy  kija
gimnastycznego, który trzymają obie osoby.

Trener może moderować te ćwiczenia jako zabawę lub jako
rywalizację. 

Ćwiczenia w parach

Refleksja Dyskusja na temat: (a) jak zaburzyć czyjąś równowagę, jak ją
sprawdzić, i (b) jak wrócić do równowagi 

Rezultat: strategia kostki, biodra i strategia kroku

Zastosowanie (1) Sytuacje dnia codziennego: zaburzenia równowagi, 
ryzyko upadku

(2) Ćwiczenia różnych możliwości zapobiegania upadkom

(1) Dyskusja w grupie, identyfikacja takich
sytuacji

(2) Ćwiczenia indywidualne i w parach

Trening 
wytrzymałości
owy i 
wyciszenie
(~10 minut)

(1) zabawa  grupowa obejmująca szerokie spektrum ćwiczeń
ruchowych, np. “spacerująca piłka = uczestnicy stoją w kole i
rzucają do siebie piłkę, jednocześnie poruszając się

(2) Standardowy program ćwiczeń rozciągających i 
rozluźniających 

Ćwiczenia w grupie 

Przerwa
(~5-10 minut)

Przerwa: Odpoczynek, drobny posiłek, zmiana ubrań  

Wprowadzenie
(~10 minut)

Wprowadzenie do tematu 
“Smacznie i zdrowo wieczorową 
porą”

Trener zadaje pytania: 
- Czy zawsze jecie kolację?
- Co jecie na kolację?
- Czy kolacja jest głównym posiłkiem w ciągu dnia?
- O jakiej porze zwykle jecie kolację?
- Czy zdarza mi się jeść przekąski zamiast kolacji, 

szczególnie późnym wieczorem?

Dyskusja w małych grupach

Filar 
Odżywianie

Kształtowanie zdrowych 
nawyków żywienia, poznawanie 

Uczestnicy rozmawiają na temat zalet zimnych i ciepłych 
posiłków wieczornych. 

Rozmowa moderowana



Tydzień 07-2
(~35 minut)

alternatywnych zachowań Repetition of knowledge gained during the course

Pielęgnowanie sukcesu Trener zadaje pytania:
Czy moje nawyki żywieniowe uległy zmianie?
- Czy osiągnąłem stawiane cele? Jak mi się to udało?
- Co jeszcze zmieniło się w moich nawykach 

żywieniowych?
- Czy jesteście zadowoleni ze swoich osiągnięć i czy macie

pewność, ze zdołacie je utrzymać?
- Gdzie nadal napotykam na problemy i bariery?

Dyskusje w małych grupach

Refleksja
(~10 minut)

Refleksja na temat całego filaru 
zdrowa dieta

Trener zadaje pytania:
- Czego nauczyliście się podczas całego bloku związanego

ze zdrowym żywieniem?
- Co pomogło w kształtowaniu zdrowych nawyków 

żywienia?
- Jakich informacji potrzebowalibyście jeszcze?

Dyskusja w grupie

Zakończenie
(~5 minut)

Zadanie domowe Trener zachęca uczestników do następujących działań:

1. Obserwujcie się na co dzień, jak często sięgacie po 
ciastka i desery? 

2. Szukajcie alternatywnych dla słodyczy przekąsek, 
wykorzystujcie wiedzę uzyskaną na kursie.

3. Szukajcie nowych przepisów i testujcie je. Jeżeli macie 
ochotę to upieczcie zdrowe ciasto na kolejny tydzień 
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Tydzień 09-1

Tydzień 09-1

Moduł: “Otwarte na preferencje/powtórki” 1

Cele

Zwróć uwagę na osobiste preferencje

Zainicjuj intencję (Co chciałbym zrobić?)

Zachęcenie do udziału oraz demokratyczne procesy koordynacji

Moduł: “Jak i kiedy prowadzę aktywność”

Cele
Dostrzeganie korzyści aktywności poprzez zaangażowanie

Uświadomienie sobie doświadczeń emocjonalnych, które wiążą doświadczenie praktyczne z równowagą wewnętrzną

Dostrzeganie korzyści aktywności poprzez doświadczenie (Czego się nauczyłem?)

Wykonaj ERBR
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Filar Aktywność Fizyczna.......................

 Oba etapy tygodnia 09 kursu powinny zawierać trening gimnastyczny i kondycyjny (ekstensywny trening interwałowy, marsz lub
jogging), około 10 minut każdy.

 W tym tygodniu  uczestnicy powinni  zostać  znacznie  bardziej  włączeni  w  realizację  etapu  gimnastycznego.  Trener  powinien
poprosić uczestników o wskazanie i  prezentację ich ulubionych ćwiczeń wzmacniających lub rozciągających określone partie
mięśni.  Następnie  wszyscy  uczestnicy  powinni  przeprowadzić  to  ćwiczenie  wspólnie.  W  ten  sposób,  wszyscy  uczestnicy
zachęcani są do zapamiętania i stosowania ćwiczeń samodzielnie. Może to pomóc w indywidualnych ćwiczeniach w domu. 

 Aby  zachęcić  uczestników  do  rozważań  i  uświadomienia  sobie  ich  osobistych  preferencji  na  temat  aktywności  fizycznej,
uczestnicy powinni być w większym stopniu włączani (w trakcie przygotowania do tego etapu tygodnia) w wybór treści i elementów
modułów tego tygodnia (Temat główny – filar, około 25 minut). Około 1-2 tygodnie przed tym kursem, przy pomocy ogólnych pytań
takich  jak:  „O  czym  chciałbym  dowiedzieć  się  więcej?”,  „Który  temat/ruch  chciałbym  powtórzyć?”  lub  „Czy  istnieje  jakiś
sport/aktywność fizyczna,  w której  chciałbym się  sprawdzić?”,  należy zebrać informacje  dotyczące pragnień i  zainteresowań
uczestników. Następnie, po sprawdzeniu możliwości realizacji przez trenera, należy wybrać temat przy pomocy demokratycznego
głosowania.  W  ten  sposób  wzmacniania  jest  inicjatywa  uczestników  oraz  umiejętność  formułowania  intencji  dotyczących
kontynuacji  indywidualnej  aktywności  fizycznej  i  sportu w życiu codziennym. W trakcie głównej  części  (filar)  aktywności  tego
tygodnia, możliwa jest także praca w mniejszych grupach osób. W ten sposób można zrealizować więcej oczekiwań uczestników. 

 Trener  musi  zaprojektować  program w  oparciu  o  preferencje  uczestników oraz  (jeśli  trzeba)  powinien  stymulować/wspierać
modyfikację działań do tematyki i zasad.

 Możliwe działania:
- Sporty zespołowe o zasadach przyjaznych dla seniorów (np. siatkówka, foursquare, unihokej)
- Gry ruchowe/rozrywkowe/Nowe Gry
- Sporty rakietowe (np. soft tenis, badminton, tenis, tenis stołowy)
- Bieg na orientację
- Jazda na rowerze
- Pływanie
- Inne
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Zasady, wymagania oraz organizacja etapów powinny był ułożone w taki sposób aby wszyscy uczestnicy mogli uczestniczyć w 
aktywności z radością i bez strachu. Szczególnie ze względu na konieczność obniżenia ryzyka doznania urazów w trakcie gry, należy 
wziąć pod uwagę poniższe punkty (zobacz Vital 55+, s. 45-46):

 Nikt nie może się za bardzo zmęczyć
 Zaplanuj przerwy, jeśli są potrzebne
 Zasady można zmienić lub dostosować do konkretnej grupy
 Wszyscy uczestnicy grają fair
 Unikaj bezpośredniego kontaktu z przeciwnikami oraz unikaj szybkich działań 

Etap Cel Opis Metody

Wprowadzenie

(~minut)

Rozgrzewka

(~minut)

Filar 
Aktywność 
Fizyczna

(~ minut)

Gimnastyka

(~ minut)

Kondycja

(~ minut)

Wyciszenie

(~minut)

Przerwa Uzupełnienie płynów i zmiana ubrań.
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(~5-10 minut)

Wprowadzenie

(~5 minut)

Podkreślenie znaczenia 
ostatniego modułu dotyczącego 
równowagi

Etap weryfikacji

Filar 
Równowaga 
Mentalna

(~35 minut)

Refleksja Co podobało mi się najbardziej?

Co podobało mi się najmniej?

Trenerzy prowadzą dyskusję z grupą

Zakończenie

(~5-10 minut)

Relaks ERBR Wspólne ćwiczenia

Tydzień 09-2

Moduł: “Otwarte na preferencje/powtórki” 2

Cele

Zwróć uwagę na osobiste preferencje

Zainicjuj intencję (Co chciałbym zrobić?)

Zachęcenie do udziału oraz demokratyczne procesy koordynacji

Moduł: “Słodkie smakołyki – lekkie i smaczne ciasta oraz desery“

Cele

Tworzenie zdrowych zachowań żywieniowych

Wskazywanie alternatywnych zachowań
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Filar Aktywność Fizyczna

 Oba etapy tygodnia 09 kursu powinny zawierać trening gimnastyczny i kondycyjny (ekstensywny trening interwałowy, marsz lub
jogging), około 10 minut każdy.

 W tym tygodniu  uczestnicy powinni  zostać  znacznie  bardziej  włączeni  w  realizację  etapu  gimnastycznego.  Trener  powinien
poprosić uczestników o wskazanie i  prezentację ich ulubionych ćwiczeń wzmacniających lub rozciągających określone partie
mięśni.  Następnie  wszyscy  uczestnicy  powinni  przeprowadzić  to  ćwiczenie  wspólnie.  W  ten  sposób,  wszyscy  uczestnicy
zachęcani są do zapamiętania i stosowania ćwiczeń samodzielnie. Może to pomóc w indywidualnych ćwiczeniach w domu. 

 Aby  zachęcić  uczestników  do  rozważań  i  uświadomienia  sobie  ich  osobistych  preferencji  na  temat  aktywności  fizycznej,
uczestnicy powinni być w większym stopniu włączani (w trakcie przygotowania do tego etapu tygodnia) w wybór treści i elementów
modułów tego tygodnia (Temat główny – filar, około 25 minut). Około 1-2 tygodnie przed tym kursem, przy pomocy ogólnych pytań
takich  jak:  „O  czym  chciałbym  dowiedzieć  się  więcej?”,  „Który  temat/ruch  chciałbym  powtórzyć?”  lub  „Czy  istnieje  jakiś
sport/aktywność fizyczna,  w której  chciałbym się  sprawdzić?”,  należy zebrać informacje  dotyczące pragnień i  zainteresowań
uczestników. Następnie, po sprawdzeniu możliwości realizacji przez trenera, należy wybrać temat przy pomocy demokratycznego
głosowania.  W  ten  sposób  wzmacniania  jest  inicjatywa  uczestników  oraz  umiejętność  formułowania  intencji  dotyczących
kontynuacji  indywidualnej  aktywności  fizycznej  i  sportu w życiu codziennym. W trakcie głównej  części  (filar)  aktywności  tego
tygodnia, możliwa jest także praca w mniejszych grupach osób. W ten sposób można zrealizować więcej oczekiwań uczestników. 

 Trener  musi  zaprojektować  program w  oparciu  o  preferencje  uczestników oraz  (jeśli  trzeba)  powinien  stymulować/wspierać
modyfikację działań do tematyki i zasad.

 Możliwe działania:
- Sporty zespołowe o zasadach przyjaznych dla seniorów (np. siatkówka, foursquare, unihokej)
- Gry ruchowe/rozrywkowe/Nowe Gry
- Sporty rakietowe (np. soft tenis, badminton, tenis, tenis stołowy)
- Bieg na orientację
- Jazda na rowerze
- Pływanie
- Inne
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Tydzień 09-1
Zasady, wymagania oraz organizacja etapów powinny był ułożone w taki sposób aby wszyscy uczestnicy mogli uczestniczyć w 
aktywności z radością i bez strachu. Szczególnie ze względu na konieczność obniżenia ryzyka doznania urazów w trakcie gry, należy 
wziąć pod uwagę poniższe punkty (zobacz Vital 55+, s. 45-46):

 Nikt nie może się za bardzo zmęczyć
 Zaplanuj przerwy, jeśli są potrzebne
 Zasady można zmienić lub dostosować do konkretnej grupy
 Wszyscy uczestnicy grają fair
 Unikaj bezpośredniego kontaktu z przeciwnikami oraz unikaj szybkich działań 

Etap Cel Opis Metody

Wprowadzenie

(~ minut)

Rozgrzewka

(~ minut)

Gimnastyka

(~ minut)

Kondycja

(~ minut)

Filar 
Aktywność 
Fizyczna

(~ minut)

Wyciszenie 

(~ minut)

Przerwa

(~10 minut)

Uzupełnienie płynów i zmiana 
ubrań.
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Wprowadzenie

(~10 minut)

Wprowadzenie

Rytuał: Omówienie pracy 
domowej

Podkreślenie znaczenia modułu kursu

Spróbowałeś nowego ciasta? Co zmieniłeś?

Materiał teoretyczny

Dyskusja grupowa

Doświadczenie i delektowanie 
się nowymi słodyczami/deserem

Wspólne spożycie samodzielnie przygotowanych deserów 
lub ciast/słodyczy, które zostały przyniesione przez 
uczestników

Wspólne spożycie posiłków

Filar 
Odżywianie

(~30 minut)

Autorefleksja Które ciasta/słodycze ci smakowały?

Czy potrafisz sobie wyobrazić zmianę spożycia słodyczy 
przez siebie?

Dyskusja grupowa

Wykorzystaj zdobytą wcześniej 
wiedzę: Jak mógłbyś rozwinąć 
zdrowsze nawyki żywieniowe?

Współudział

Jak można zmienić przepis aby jedzenie nadal było 
smaczne?

- mniej cukru
- inna mąka
- jaja
- niesłodzone owoce
- orzeszki ziemne lub suszone owoce zamiast słodyczy
- jogurt naturalny z owocami zamiast jogurtów owocowych 

z supermarketów
- miód zamiast cukru

Jak możesz uniknąć jedzenia zbyt wielu słodkich rzeczy? 
(przygotuj pudełko z racją słodyczy na jeden dzień)

Praca grupa z dyskusją

Zdobycie wiedzy o składnikach 
jedzenia

Nauczenie się, że składniki odżywcze mogą być „ukryte” w 
innych elementach diety (np. jaja w ciastach, cukier w 
sokach…)

Zakończenie

(~10 minut)

Refleksja Czego nauczyłeś się z tego modułu?

(Słodycze są dozwolone, lecz można uczynić je zdrowszymi 
oraz jeść z umiarem)

Rozmowa moderowana
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Tydzień 10-1

Tydzień 10-1

Moduł: “Stan kondycji Fitness – Co mogę teraz robić?”

Cele

Rozwijanie wiedzy o działaniach i skutkach

Autotest na temat ostatecznego stanu fizycznego (kondycja, siła, rozciągnięcie, koordynacja i równowaga + nagrywanie przez uczestników) 

Kooperacja
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Etap Cel Opis Metody

Wprowadzenie

(5 minut)

Powitanie Stan bieżący Krótka refleksja

Podkreślenie znaczenia i 
wprowadzenie do testu fitness

“Dziś  zobaczycie/sprawdzicie
jak  aktywność  z  ostatnich
dziesięciu tygodni przełożyła się
na wasze zdolności”

Przypomnienie jako podstawa testu fitness:

- Skupienie się na porównaniu własnych wyników
- Ćwiczenie kondycji, siły, rozciągnięcia, koordynacji
- Takie same ćwiczenia jak w dniu 02
- Należy zapisać wartości oraz oszacowanie trudności

Krótki materiał teoretyczny

Rozgrzewka

(~10 minut)

Fizyczne rozruszanie się Chód krzyżowy z muzyką oraz wykonywanie dodatkowych 
ćwiczeń

Wspólne ćwiczenia

Gimnastyka

(~10minut)

Siła/Rozciąganie Tułów oraz ramiona Polecenia trenera

Kondycja - Gra

(~10 minut)

Konkurencja

Kooperacja

Target ball (Broszura LSB wspierająca indywidualne 
umiejętności kreatywne p. 55) 

Tenis (LSB CD LSB CD Praxissammlung Sport der Älteren)

Wspólna zabawa

Filar 
Aktywność 
Fizyczna

(~45 minut)

Testy sprawnościowe (1) Stanie na jednej nodze (równowaga)
(2) Wurzut piłki z półobrotem (koordynacja)
(3) Kreślenie ‘ósemki’ stopą (równowaga)
(4) Test sprawności mięśni: wytrzymałość mięśni 

prostych brzucha – siady z leżenia
(5) Test sprawności mięśni: siła ramion  – uginanie 

ramienia
(6) Stanie na jednej nodze, unoszenie drugiej (siła 

mięśni nóg)
(7) Elastyczność mięśni ud  – siedzenie na krześle z 

wysięgiem
(8) Elastyczność barków i kręgosłupa (elastyczność 

klatki piersiowej i mięśni pleców) – pozycja leżąca z 
wyciągnięciem ramion do tyłu (nad głową)

(9) 6-minutowy marsz 

Opis ćwiczeń przez trenerów

Ćwiczenia w parach

Zapisanie wartości w tabeli

Wyciszenie Relaks Podróż wyobraźni Polecenia trenera
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(~10 minut)

Przerwa

(~10 minut)

Przerwa: Odzyskanie sił, uzupełnienie płynów

Zakończenie

(~20 minut)

Refleksja/Ocena Porównanie wartości testu z dnia 02 i tygodnia 10

Docenienie postępów

Poszukanie przyczyn sukcesów i braku postępów

Intencje na przyszłość

- Rozwijanie siły
- Redukowanie słabości

Ocena indywidualna oraz rozmowa 
moderowana

Tydzień 10-2

Moduł: “Zakończenie”

Cele

Podsumowanie, perspektywy i stawianie celów 

Zachęta do kontynuowania aktywności grupowej

Wymiana kontaktów i e-maili

Promocja organizacji nowych aktywności

Spotkanie z rodziną oraz aktywnymi stowarzyszeniami
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Etap Cel Opis Metody

Inny Moduł

(~45 minut)

Podsumowanie: Spojrzenie 
wstecz

Przegląd modułów: 

- Moje najważniejsze wydarzenia
- Moje osobiste osiągnięcia
- Zbieranie doświadczeń
- Czego się nauczyłem(am)?
- Czego mi brakowało (w porównaniu z oczekiwaniami)

Krótka refleksja: każdy uczestnik 
wskazuje jedno wydarzenie i osiągnięcie z
kursu

Dyskusja grupowa

Informacja zwrotna na temat kursu oraz trenerów Kwestionariusze oceny

Przerwa*

(~15 minut)

Czas dla rodzin na dołączenie do grupy oraz na przygotowanie pomieszczenia do ostatniego wydarzenia towarzyskiego

(wedle 
preferencji) Perspektywa: Spojrzenie 

naprzód
Perspektywy i stawianie celów

- Zachęcanie do postawienia sobie celów
- Zachęcanie do kontynuacji spotkań grupowych
- Promowanie organizacji kolejnych wydarzeń --> 

wskazanie alternatyw w bliskim środowisku (Połączenie 
uczestników projektu „Active I” z innymi organizacjami)

- Wymiana kontaktów i adresów e-mail

Promocja przez trenerów: stowarzyszenia
i organizacje dla seniorów mogą 
przekazać ulotki lub przedstawić 
prezentacje swojej działalności

Towarzyskie zakończenie z 
udziałem rodzin, trenerów, 
uczestników, stowarzyszeń

Wspólne przebywanie oraz spożycie posiłków ….niech się dzieje….

* Rodzina i stowarzyszenia, organizacje zaproszone są do udziału w drugiej części ostatniego spotkania


