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Polsko-angielski s ownik poj!" i terminów gimnastycznych to stu trzydziesto 

stronicowy s ownik zawieraj!cy – jak wskazuje sam tytu   opracowania – poj"cia 

i terminy gimnastyczne. Jego autorem jest Ewa Polak, która dzieli s ownik na 

cztery g ówne rozdzia y. S ownik zawiera wst"p oraz zako#czony jest 

rozdzia em zawieraj!cym $ród a bibliograficzne, którymi pos ugiwano si" 

podczas jego tworzenia. %ród a te s! solidn! baz! informacji o dost"pnych na 

rynku pozycjach bibliograficznych, co wa&ne jest dla pasjonatów sportu oraz 

przede wszystkim nauczycieli zajmuj!cych si" t! dziedzin!. Autorka wymienia 

zarówno polskich, jak i zagranicznych twórców ksi!&ek o podobnej tematyce, co 

daje czytelnikowi klarowny obraz bibliografii przedmiotu. 

Rozdzia  pierwszy zawiera poj"cia zwi!zane z budow! cz owieka. Zosta y 

one wymienione alfabetycznie a dodatkowo ogólnie rozrysowane i 

przedstawione bardziej wyrazi'cie w formie szkicu ró&nych postaci cz owieka, 

co daje lepsze zobrazowanie tej&e budowy. Rozdzia  ten podzielony jest na 

podrozdzia y mówi!ce o p aszczy$nie cia a, osiach ruchu oraz okre'leniach z 

nimi zwi!zanych. Uzupe nieniem s! bogate i dobrze dopracowane ilustracje. 

Rozdzia  zawiera odr"bny podzia  na przymiotniki i przys ówki, co jest 

znacznym u atwieniem przy przyswajalno'ci s ownictwa. Zako#czono go 

podrozdzia em zatytu owanym Kierunki przestrzenne i przedstawiono w formie 

rysunków-strza ek wskazuj!cych na zwrot ruchu wykonywanego podczas 

(wicze#. 

Rozdzia  drugi rozpisany zosta  podobnie, to jest podzielono go na 

podrozdzia y. Tym razem autorka skupia si" na metodycznej stronie, to znaczy 

przedstawia i przybli&a okre'lenia stosowane w nauczaniu gimnastyki. Ponadto 
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w tej cz"'ci znów stosuje przydatny schemat podzia u na czasowniki, 

przymiotniki i przys ówki. Atrakcyjn! form! przekazu jest tu zastosowanie 

podrozdzia u o nazwie Komendy i rozkazy jak równie& Przydane zwroty. Z 

pewno'ci!, jak zreszt! sama nazwa sugeruje, b"d! one przydatne dla osób przede 

wszystkim ucz!cych, a i dla osób ucz!cych si", które szybciej zareaguj! na 

polecenia kilkakrotnie powtarzaj!ce si" i przybieraj!ce tak! sam! form" 

wypowiedzi. Mo&na 'mia o powiedzie(, &e zostanie tu uaktywniony proces 

ws uchania si" w g os osoby ucz!cej, gdzie tym samym zostanie zastosowana 

metoda audio-wizualna. Autorka nie tylko skupia si" na s ownictwie czy 

rozrysowaniu poszczególnych faz (wicze#, ale równie& id!c za ide! wtr!ce# 

informuje czytelnika o odpowiednim stroju do (wicze# oraz mo&liwie 

dost"pnych na rynku przyrz!dach s u&!cych do gimnastyki. Perfekcyjne 

rozrysowanie sprz"tów daje pe niejsze wyobra&enie mo&liwo'ci ruchowych 

wykonywanych za ich pomoc!.  

Rozdzia  trzeci zwi!zany jest przede wszystkim z nazwami (wicze# i 

akrobatyk!. Pozycje jakie przybiera si" w celu wykonania okre'lonego 

(wiczenia rozrysowano i umieszczono w formie tabelki, a obrazek ulokowano 

po'rodku, to jest pomi"dzy wyra&eniem polskim a angielskim.  

Rozdzia  czwarty nie ró&ni si" od pozosta ych. Równie& zawiera ilustracje 

oraz wyra&enia sportowe. Zatytu owano go Przewodnik i chyba s usznie, bo krok 

po kroku wskazuje na rodzaje (wicze# oraz pozycje cia a z nim zwi!zane. 

Rozdzia  zako#czono wymienieniem rodzajów sportów gimnastycznych, co 

uzupe ni z pewno'ci! ewentualny brak poj"( zwi!zany z danym polem 

tematycznym. S owniczek poj!" gimnastycznych   podsumowuje wiedz" zdobyt! 

w trakcie zapoznawania si" z ksi!&k!.  

S ownik z pewno'ci! jest wielce przydatny zarówno dla sportowców jak i 

chc!cych podkszta ci( si" laików. Oprócz tego stanowi pomoc dla osób 

zajmuj!cych si" zawodowo sportem, jak i osób ucz!cych tej dziedziny. Tym, co 

budzi zastrze&enie jest forma przekazu, która jest stanowczo zbyt monotonna. Na 

stu trzydziestu stronach znajduj! si" g ownie s ówka i rysunki, dobre aby 

zobrazowa( rodzaje (wicze#, ale zbyt jednostajne dla czytelnika. W 

szczególno'ci uderza tutaj brak urozmaice# graficznych oraz brak momentów 

wzbudzaj!cych zaciekawienie. Poza tym szkoda, &e uzupe nieniem ksi!&ki nie 

jest p yta DVD, która pe niej ukaza aby, w a'nie poprzez nagranie, 

wymienianych przez autork" okre'le# sportowych. P yta ta nie tylko 

wzbogaci aby t" publikacj" leksykograficzn!, ale z pewno'ci! zach"ci aby do 

si"gni"cia po ow! lektur" wszystkich dbaj!cych o swoje zdrowie czy sylwetk". 
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