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KONSPEKT WARSZTATÓW  

 

 

 

gimnazjum 

 

Temat warsztatów: Antropometria 

 

Cele warsztatów:  

 Uczeń wie, czym jest antropometria i do czego służy. 

 Uczeń zna podstawowy sprzęt do pomiarów antropometrycznych. 

 Uczeń potrafi poprawnie posługiwać się sprzętem antropometrycznym. 

 Uczeń dokonuje podstawowych pomiarów antropometrycznych. 

 Uczeń zna i potrafi obliczyć podstawowe wskaźniki budowy ciała, takie jak: BMI, WHR, 

wyznaczyć długości tułowia, długości kończyny górnej i długości biodrowo-barkowej. 

 Uczeń określa, czy powyższe wskaźniki są odpowiednie dla jego płci i wieku. 

 

Metody: 

 pogadanka, 

 warsztat, 

 wykład. 

 

Środki dydaktyczne: 

 ekran, rzutnik, komputer, 

 materiały: sprzęt antropometryczny: antropometry, cyrkle kabłąkowe, taśmy metryczne; materiały 

pomocnicze: karty pracy (miejsce na zanotowanie własnych pomiarów i wzory do obliczeń 

wskaźników). 

 

Przebieg warsztatów: 

 

I. Faza wprowadzająca 

 

 Czynności organizacyjne, 

 Przypomnienie podstawowych przepisów BHP, zapoznanie uczestników z programem warsztatów. 

 

II. Faza realizacyjna 

 

 Prowadzący tłumaczy, czym jest antropometria, do czego służy naukowcom i w jakim celu jest 

stosowana. 

 Prezentacja podstawowego sprzętu antropometrycznego i opis pomiarów, jakie uczniowie będą 

dziś wykonywać: 

 



ANTROPOMETR Wysokość ciała (B-v) 

Wysokość siedzeniowa 

Długość kończyn górnych (B-a – B-da(III)) 

CYRKIEL KABŁĄKOWY Szerokość barku (a-a) 

Szerokość bioder (ic-ic) 

TAŚMA METRYCZNA Obwód talii  

Obwód bioder 

 

 Uczniowie zostają podzieleni na 2 grupy, a w grupach na 3 podgrupy, każdej podgrupie zostaje 

przydzielony jeden przyrząd i zgodnie z wcześniejszymi instrukcjami wykonują oni pomiary 

antropometryczne. Wewnątrz grup wymieniają się sprzętem, tak, aby każdy przynajmniej raz 

wykonał pomiary i aby na nim wykonano pomiary. 

 Uczniowie zapisują swoje pomiary na kartach pracy 

 Kiedy wszyscy uczniowie wykonają już pomiary prowadzący prezentuje i omawia wskaźniki oraz 

wzory ich obliczeń (BMI, WHR, długości tułowia, długości kończyny górnej i biodrowo-barkowy) 

 Uczniowie obliczają wskaźniki na podstawie wykonanych wcześniej pomiarów, a prowadzący 

wyjaśnia, co oznaczają wyniki. 

 Uczniowie analizują wyniki swoich pomiarów 

 Prowadzący wspomina o wskaźnikach, które mają odzwierciedlenie w postrzeganiu atrakcyjności 

człowieka, dyskusja o tym, dlaczego inni mogą nas postrzegać za atrakcyjnych z 

antropologicznego punktu widzenia. 

 Prowadzący pyta o wyniki pomiary BMI: kto ma wagę prawidłową, kto ma nadwagę, kto ma 

niedowagę. 

 Pogadanka na temat skutków nadwagi i niedowagi wśród młodzieży. 

 

III. Faza podsumowująca 

 

 Uczniowie zadają pytania dot. zajęć, prowadzący odpowiada i wyjaśnia wszelkie wątpliwości.  

 


