
- 1 - 



- 2 - 

„Pierwsze narty z dzieckiem – Poradnik”

SpiS treści

WStęp  3

1. dziecko na nartach  
- Kiedy i jak zacząć przygodę z tym zimowym sportem?        5

2. narty, czy snowboard – co wybrać? 12

3. Jak przekonać dziecko do nauki Jazdy 
na nartach, snowboardzie?                                                                                           18

4. nauka Jazdy  
– z instruktorem, czy sami, w grupie, czy indywidualnie?   25

5. W co ubrać dziecko?  
7 najważniejszych elementów odzieży narciarskiej dla dziecka  30

6. a po nauce jazdy na nartach i snowboardzie – zabawa!  37



- 3 - 

drodzy rodzice, 

oddajemy w Wasze „ręce” poradnik internetowy, który stworzyliśmy z myślą 
o wszystkich, którzy kochają śnieg, zimę i zamierzają rozpocząć naukę jazdy 
na nartach, snowboardzie z dzieckiem lub samodzielnie w tym lub kolejnym 
sezonie.

W internecie, w prasie - w magazynach parentingowych i tych poświęconych 
sportom zimowym znajdziecie wiele interesujących materiałów dotyczących 
nart, snowboardu, doboru właściwej odzieży, pytania i odpowiedzi – kiedy i jak 
zacząć naukę jazdy z dzieckiem, gdzie jechać, w co się ubrać? Postanowiliśmy 
zebrać najważniejsze pytania dotyczące „pierwszych nart” i poprosiliśmy eks-
pertów o udzielenie na nie odpowiedzi. Staraliśmy się aby porady były rzetelne 
i fachowe.

 
Mamy nadzieję, że wiedza zawarta w poradniku okaże się pożyteczna i uła-

twi Wam podjęcie decyzji, o tym jak i kiedy zacząć naukę cudownych, zimo-
wych sportów. 

Czasdzieci.pl objął patronat medialny nad niniejszą publikacją.
Materiał opracowali instruktorzy z Amigo-Ski, eksperci od sprzętu i odzieży 

sportowej ze sklepu SnowShop.pl oraz pracownicy stacji narciarskiej Szwajca-
ria Bałtowska – pomysłodawcy poradnika. 

Zapraszamy do lektury i życzymy udanych pierwszych szusów! 
Czasdzieci.pl i Szwajcaria Bałtowska 
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kiedy i Jak zacząć przygodę 
z tym zimoWym Sportem?

1
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Wielu rodziców zadaje nam, in-
struktorom pytanie kiedy może za-
cząć uczyć swoje pociechy jazdy na 
nartach, czy desce. Jednoznacznej 
odpowiedzi nie ma. Dużo zależy od 
dziecka, ale chyba jeszcze więcej od 
samych rodziców. 

Początki nauki jazdy na nartach dla 
dziecka musi to być przede wszyst-
kim zabawa. Ale nie tylko na śniegu 
w nartach. Ważna jest cała oprawa, 
wszystko co dzieje się wokół nart 
w naszej rodzinie, opowiadanie o tym 
sporcie, wspólnie oglądanie zdjęć, fil-
mów. Zdecydowanie łatwiejszy start 
z nartami, czy snowboardem mają 
dzieci jeżdżących rodziców.

dziecko na nartach?
ale po co?

Kiedy dzieci spędzają czas wspólnie 
z rodzicami na stoku rodzą się między 
nimi nowe relacje, dzieci stają się im 
bliższe, są ich partnerami. Wspólne 
zjazdy, walka ze zmęczeniem, mro-
zem, wspólne ogrzewanie się przy 
herbacie przy kominku na długo po-
zostaje w pamięci dziecka. Kształtu-
jemy również w ten prosty sposób 
sportowe nawyki naszych pociech.
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Jak zaSzczepić W dziecku
narciarSkiego „bakcyla”?

Jeśli planujemy w przyszłości uczyć nasze dzieci jazdy na nartach warto 
przygotować je do tego odpowiednio wcześnie. Moźe będzie to dla niektórych 
szokiem, ale przygotowania do białego szaleństwa nasze pociechy mogą za-
cząć bardzo wcześnie. Już kilkumiesięczne dziecko możemy zabierać w okolice 
stoków narciarskich gdzie możemy wspólnie oglądać samych narciarzy, stok. 
Warto przejść się wspólnie na „oślą łączkę” gdzie jazdy uczą się dzieci. 

Ze starszym dzieckiem mamy większe pole do popisu. Mamy do dyspozy-
cji wiele zabaw na śniegu: wspólne lepienie bałwana, bitwę na śnieżki, wspól-
ne zjazdy na sankach, „jabłuszkach”. Takie zabawy przyzwyczajają dziecko do 
zimy, śniegu oraz marznięcia. Trudno przekonać dziecko, że narty są fajne, jeśli 
nie miało wcześniej bliżej do czynienia z tą porą roku.

Wspólne odwiedziny szkoły narciarskiej, rozmowa z instruktorem, oglądanie 
lekcji na której najmłodsi uczą się upadków, poruszania się na nartach, jazdy 
wyciągiem, czy hamowania szybciej przekona malca, że nauka jazdy na nar-
tach może być interesująca i miła.
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zakładamy narty!
Pytanie od jakiego wieku można uczyć dzieci jazdy na nartach to najczęściej 

zadawane pytanie instruktorom. I to jest bardzo trudne pytanie. 
W długoletniej pracy jako instruktor narciarstwa trafiały pod moje skrzy-

dła juź 2 - letnie dzieci. Oczywiście z różnym skutkiem. Były to raczej zabawy 
z nartami w tle niż poważna nauka. 

Czterolatki bardzo często dobrze 
współpracują na lekcjach z instruk-
torami i można poprowadzić z nimi 
całą jednostkę lekcyjną. A praktycz-
nie 100% siedmiolatków bardzo chęt-
nie podejmuje próby nauki jazdy na 
nartach. Decyzja o rozpoczęciu przez 
pociechę nauki zależy głównie od ro-
dziców, którzy najlepiej wiedzą, czy 
maluszek pod względem fizycznym 
i emocjonalnym jest gotowy na nowe 
wyzwanie.

Praca z takimi dziećmi musi być bardzo rozważna. Niewykształcony do końca 
układ ruchowy nie może być zbyt mocno eksploatowany. Musimy pamiętać, że 
dzieci szybko się męczą, ale równie szybko się regenerują, odpoczywają. Lek-
cja nie może trwać dłużej niż godzinę. Po krótkiej przerwie na herbatę, można 
naukę kontynuować. 

Przy wyborze miejsca do nauki dla naszych pociech trzeba pamiętać, aby 
nie spędzać z dzieckiem na nartach każdego dnia, może to doprowadzić do 
przemęczenia organizmu dziecka i zrazić go trwale do dalszej nauki. Wybieraj-
my, więc takie stacje narciarskie, w których oprócz wyciągów są inne atrakcje 
do wypróbowania. 
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Zdecydowanie jesteśmy za tym, aby pierwsze zajęcia z nartami odbywały 
się już pod okiem specjalisty czyli instruktora. Zapobiegnie to utrwaleniu złych 
nawyków, o które łatwo na początku przygody z dwiema deskami. Pierwsze 
próby zakładania butów w wypożyczalni, zakładania i zdejmowania nart moż-
na wykonać samodzielnie z dzieckiem na jakimś płaskim terenie bez stresu, 
że goni nas czas zarezerwowany na lekcję. Próby te muszą być wykonane na 
spokojnie, w miłej atmosferze.

Pierwsza lekcja z dzieckiem odbywa się na „oślej łączce” - łatwy, lekko na-
chylony stok. Instruktor pokaże, w jaki sposób chodzić w ciężkich butach nar-
ciarskich, jak poruszać się w nartach po śniegu, wytłumaczy że wszyscy się 
wywracają i to nic strasznego, pokaże teź, jak wstać po upadku. 

Każda taka lekcja będzie zabawą, a na wykłady i teorie przyjdzie czas w przy-
szłości. W chwilach zmęczenia dziecko zdejmie narty i odpocznie, porzuca z in-
struktorem śnieżkami. Nic na siłę, narty muszą kojarzyć się z miłymi chwilami, 
a nie z morderczym treningiem.

pierWSza lekcJa z inStruktorem
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Na początek przygody z nartami nie musimy kupować nic poza stro-
jem. Większość dzieci ma nieprzemakalne kombinezony, czy kurtki w których 
chodzą na codzienne spacery i taki strój wystarczy. Jedynym „specjalistycz-
nym” ekwipunkiem są dobre, nieprzemakalne rękawiczki, skarpety, bielizna i 
kask (można go wypożyczyć). W dalszej części poradnika piszemy, w co ubrać 
dziecko na stok, aby było mu ciepło i wygodnie.

Jeśli chodzi o zakup sprzętu - cały sprzęt można wypożyczyć w wypożyczalni 
przy stoku: buty, narty i oczywiście kask! Kijki i gogle są na początku zbędne. 
Większość dzieci lubi je mieć, bo widzą je u swoich rodziców i innych narciarzy. 
O ile ubranie i podstawowe gadżety warto mieć swoje, o tyle przy pierw-
szych nartach, czy snowboardzie polecamy skorzystanie z wypożyczalni 
sprzętu. 

Nie wiemy jeszcze, czy naszym dzieciom spodoba się ten sport. Na zakupy 
sprzętowe warto udać się po pierwszym/drugim, zwieńczonym sukcesem, se-
zonie. 

Jak Się przygotoWać na pierWSze SzuSy?

Następne częste pytanie, które 
pada z ust rodziców. Czy dziecko po 
roku będzie coś z tej nauki pamięta-
ło? Oczywiście, że będzie pamiętało. 
W zasadzie nie ono, ale mięśnie. To 
tak, jak ze słynną jazdą na rowerze. 
Pierwsze minuty w nowym sezonie 
mogą wydawać się tymi z pierwszych 
chwil stawianych na nartach, ale po 
krótkiej rozgrzewce maluch na pewno 
sobie wszystko przypomni. 

czy za rok dziecko
będzie pamiętało ?
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Każdy sport, który uprawia dziecko na pewno pomoże w stawianiu pierw-
szych kroków na nartach. Basen, gimnastyka, tańce oraz inne sporty pomo-
gą przyswoić ruchy pojawiające się w trakcie nauki hamowania czy skręcania. 
Dziecku oderwanemu prosto od komputera, czy z nadwagą będzie na począt-
ku dużo ciężej, ale ważna jest wytrwałość i konsekwencja! Pamiętajmy też, że 
to my – rodzice jesteśmy największym przykładem dla naszych dzieci. Jeżeli 
sport uprawiamy głównie przed ekranem, czy monitorem trudniej nam będzie 
przekonać nasze pociechy do aktywności na mrozie.

Jak inaczeJ możemy przygotoWać
malca do nart?



- 12 - 

co Wybrać?

2
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Podejmując decyzję o zimowym wyjeździe bardzo często zadajemy sobie 
pytanie, jakiego sportu zimowego lepiej się uczyć. Z tych najbardziej popular-
nych mamy narciarstwo zjazdowe oraz snowboard. Który sport będzie łatwiej-
szy, bezpieczniejszy, bardziej pasujący do nas i dzieci?

Snowboarding to sport polegający 
na jeździe lub wykonywaniu ewolucji 
na desce snowboardowej przyczepio-
nej do nóg przy pomocy specjalnych 
wiązań. Za początek snowboardu na 
świecie przyjmuje się rok 1965 a jego 
korzeni można szukać w kulturze sur-
fingowej. Na początku była to alterna-
tywa dla deskorolki, ale w zimowym 
wydaniu. Na desce snowboardowej 
możemy rekreacyjnie zjeżdżać ze sto-
ku, możemy brać udział w wyścigach 
pomiędzy tyczkami lub wykonywać 
widowiskowe skoki na specjalnych 
przeszkodach w snowparku. Dla wie-
lu, nie jest on już 

Jedna i dWie deSki. Jakie Są różnice
tylko sportem, ale również stylem ży-
cia i ubierania się.

Narciarstwo nieco różni się od 
snowboardingu ponieważ porusza-
my się, zjeżdżając ze stoku na dwóch 
deskach przymocowanych do bu-
tów za pomocą wiązań. W komplecie 
mamy dodatkowo kijki. Odmian tego 
sportu jest bardzo dużo: narciarstwo 
biegowe, zjazdowe, skoki, freestyle. 
Skupmy się na rekreacyjnym narciar-
stwie zjazdowym, czyli narciarstwie 
alpejskim.
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Jeżeli jesteście rodziną ak-
tywną, uprawiacie sport 
przez cały rok, nie macie 
problemów ze zdrowiem 
i wagą to nie ma znacze-
nia, który sport wybierze-
cie. Jeżeli jesteście raczej 
mało aktywni - wybierz-
cie raczej narty. Dlaczego? Ucząc się snowboardu naraże-
ni jesteśmy na częste upadki. Oczywiście na początku w sposób kontro-
lowany jeżeli będzie pomagał nam instruktor. Po każdym upadku trzeba 
wstać, a z przymocowaną deską i połączonymi nogami po 20. próbie może 
się okazać że zabraknie nam siły. Początki nauki jazdy na desce są ogól-
nie męczące szczególnie dla dorosłych, ale umiejętności szybko wzrosną 
i po kilku godzinach upadków można zacząć jeździć. Dzieci i młodzież nie mają 
z tym problemów, ich środek ciężkości jest bliżej ziemi, ich stawy są bardziej 
elastyczne, ze snowboardem nie będą miały problemów. Snowboard daje 
dużo frajdy, poczucie wolności dużą dawkę adrenaliny, ale początki są trudne. 
Ale jak mówi przysłowie „bez pracy nie ma kołaczy”.

czy muSzę mieć SpraWność 
olimpiJczyka?
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Podsumujmy. Jeżeli rodzina jest wysportowana, na co dzień nie ma proble-
mów ze zdrowiem, wagą, a nowe wyzwania nie stanowią problemu można wy-
brać snowboard. Praca na stoku i upadki zaprocentują w przyszłości. Pamię-
tać należy o bezpieczeństwie. Do nauki zawsze trzeba założyć kask. Dobrym 
rozwiązaniem dla uczących się snowboardu są różnego rodzaju ochraniacze 
na kręgosłup, kość ogonową oraz pośladki. W ofercie większości sklepów 
są ochraniacze na łokcie i kolana. Rękawice dedykowane dla deskarzy mają 
usztywnioną część, która ochroni nadgarstki przy upadkach.

wybieramy sPort dla siebie

Od dawna mówi się, że narciarstwo to sport dla każdego – od 2 do 102 lat. 
Przy nauce narciarstwa jest zdecydowanie mniej wywrotek. Pierwsze kroki są 
bardziej naturalne. W utrzymaniu równowagi pomagają też kijki. Na początku 
przeszkadzać może jedynie długość nart, do których przyzwyczajamy się już 
po kilku próbach. Regulowanie prędkości i kierunku opanujemy w parę chwil 
bez zbytniego zmęczenia, szybko skorzystamy też z wyciągu narciarskiego. Do 
rekreacyjnej, spokojnej jazdy na większości tras wystarczy jeden sezon nauki. 
Jeżeli chcemy na nartach osiągnąć poziom eksperta musimy liczyć się z kilko-
ma sezonami wytężonej pracy. 
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Rafał Korulczyk
instruktor Amigo-Ski

Jeżeli obawiacie się upadków, nie uprawiacie sportów na co dzień, wy-
bierzcie narty. Jeżeli lubicie prędkość narty będą dobrym wyborem. Przy 
jeździe na dwóch deskach osiągamy zdecydowanie większą prędkość 
niż na popularnym „parapecie”. Deska ma większą powierzchnię,  
a tym samym większe tarcie. 

Bez względu na 
to, czy wybierzecie narty czy snowboard pamiętajcie, że 

ucząc się w szkole narciarskiej pod okiem instruktora postępy będą dużo szyb-
sze, a nauka przyjemniejsza. Oba sporty na pierwszy rzut oka mogą wydawać 
się bardzo skomplikowane i łatwo się do nich zniechęcić. Instruktor wprowadzi 
nas i dzieci w tajniki dużo sprawniej, przyjemniej, a na pewno bezpieczniej. 
Wyrobimy sobie dobre nawyki, które w przyszłości zaprocentują – dobrą tech-
niką, czy umiejętnościami zachowania się w sytuacjach kryzysowych na stoku.

Pamiętajmy, że bezpieczeństwo to podstawa - kask jest u dzieci obowiąz-
kowy. 
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 do upraWiania SportóW 
zimoWych?

3
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Są maluchy, których do 
sportów zimowych zachęcać 
nie trzeba i które przez całe 
lato wyczekują pierwszego 
płatka śniegu. Niestety jed-
nak, w czasach gier kompu-
terowych i rodzinnych wyjaz-
dów do… supermarketów wiele dzieci 
okazuje się mieć problem z zimnem, wilgocią czy aktywnością fizyczną przez 
cały dzień.

I choć, oczywiście, pomysł na wychowanie przez zmuszanie do lubianych 
przez rodziców zajęć dawno już stracił popularność, szkoda jest nie spróbo-
wać zachęcić dziecka do zimowych sportów. Bo to wielka frajda, gdy przeła-
miemy pierwsze bariery, a także wspaniały pomysł na spędzanie czasu razem, 
zimą, w górach.

Szaleństwo na punkcie koszykówki czy futbolu nigdy nie osiągnęłoby dzisiej-
szych rozmiarów, gdyby nie wielkie gwiazdy, głośne mecze, gry komputerowe. 
Zimowe zawody (skoki, biegi, slalom) są świetną okazją aby zarazić maluchy 
pasją do sportów zimowych. Dopingowanie faworytów, śledzenie klasyfikacji, 
podziwianie zaciekłej konkurencji na stoku to dla większości dzieci i młodzieży 
zwykle woda na młyn. W przeciągu kilku dni będą udawać mistrzów skoków 
narciarskich czy slalomu.

Takich inspiracji jest więcej. W internecie jest mnóstwo filmów o legendar-
nych snowboardzistach lądujących helikopterem na kilkutysięczno -metrowych 
szczytach aby poszusować szaleńczo w dół. Czy więc będzie to Shaun White, 
Justyna Kowalczyk, czy Kamil Stoch – warto zaszczepić w młodzieży fascynację 
i podziw dla zimowych championów. 

wykorzystaj idoli
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Niejedna z naszych pociech okaże 
się piecuchem, wolącym ciepłe, do-
mowe pielesze niż mróz, śnieg i wiatr 
w oczy. To niestety wina rodziców, 
którzy od małego nie przyzwyczaili 
dziecka do aktywności fizycznej zimą, 
ale, na szczęście, w każdym wieku 
można się przełamać.

Przede wszystkim wykorzystujmy 
każdą okazję aby oswoić malucha ze 
śniegiem – na dłoni, na twarzy, a na-
wet za kołnierzem. Wszystkie zimowe 
zabawy w śnieżki, budowanie fortec 
czy zjeżdżanie z górki na „byle - czym” 
to idealny pomysł, aby powiązać zimę 
z zabawą, szaleństwem i beztroską. 

zimno jest fajne

Pozwólmy dzieciom się tarzać, turlać, 
zmoczyć, bo tylko tak zaszczepimy 
w nich miłość do zimna i zimy.

A szczególnym wrażliwcom warto 
zafundować ciepłe, nieprzemakal-
ne rękawice, spodnie, kurtki, czap-
ki chroniące uszy i kołnierze, które 
pozwolą harcować z innymi dziećmi 
bez zrażania się dyskomfortem chło-
du czy wilgoci. Większość brzdąców 

w końcu odkryje, że zima stwarza 
niepowtarzalne warunki do zaba-

wy, bo nagle dozwolone jest pa-
danie, skakanie, zjeżdżanie na 

pupach czy leżenie na ziemi 
(na śniegu)!
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Dzisiejsze dzieci nie tylko są mniej 
aktywne niż przed trzydziestoma laty, 
ale większą wagę przywiązują do wy-
glądu, prestiżu, marki. Warto ten prąd 
wykorzystać i dodać maluchom mo-
tywacji dzięki gadżetom (gogle, kaski) 
i zimowej odzieży. Nie musimy przy 
tym wydawać majątku – używane 
rzeczy dostaniemy w rozsądnych ce-
nach, a przy dzisiejszej ofercie giełd 
i aukcji zaspokoić można każdy gust.

I choć przy wyborze nart, desek czy 
kurtek warto kierować się parametra-
mi technicznymi, pozwólmy dzieciom 
uczestniczyć w tym procesie i doko-
nywać ostatecznej decyzji. Wspaniałe 
graficzne motywy na snowboardzie, 
ulubiony kolor na kombinezonie czy 
fascynujący dziecko kask od razu do-
dadzą animuszu na stoku. Nie zapo-
mnijmy też o szczegółach, które mogą 
sprawić początkującym narciarzom 
i snowboardzistom wielką frajdę – 
modne naklejki, zwracające uwagę 
breloki, kolorowe gogle, podkoszulek 
ze ulubionym bohaterem, czy desi-
gnerskie podkładki antypoślizgowe 
na deskę też na pewno dodadzą zi-
mie trochę uroku.

deSign i moda
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Gdy już mamy sprzęt w domu a do wyjazdu w góry ciągle daleko, pozwólmy 
dzieciom podkręcić apetyty zabawą na dywanie. Już samo ubieranie się w buty 
i wkładanie ich w wiązania to nie tylko radość, ale też świetne przygotowanie 
do prawdziwej zimy. Chodząc po domu w specyficznym obuwiu maluchy przy-
zwyczają się też do umiarkowanego dyskomfortu usztywnionej nogi.

Kolejny krok to symulacje na sucho, które polecają instruktorzy. Uginanie ko-
lan i udawanie skrętów do boku to świetna narciarska zaprawa, która poprawi 
także mięśnie ud i brzucha. Mali narciarze i snowboardziści mogą próbować 
ćwiczyć poczucie równowagi utrzymując pozycję rozłożonych bokiem rąk i wy-
obrażając sobie zjazd z głową skręconą do boku.

Jeśli nasze warunki zamieszkania pozwalają, to w zimowy weekend warto 
wybrać się na jakąkolwiek małą górkę w okolicy i spróbować pierwszych kilku 
kontrolowanych upadków na śniegu, nie zapominając cały czas, że dla dzieci to 
ma być zabawa i śmiech, a nie sportowy trening.

zapraWa na Sucho
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Agata Pavlinec

Wreszcie, wasz pierwszy wspólny wyjazd na narty prawdopodobnie rozstrzy-
gnie o zamiłowaniu dziecka do zimowych sportów. Warto więc poczynić sta-
rania aby było to przeżycie zdecydowanie pozytywne. Wygodny kurort, gdzie 
dzieci mają warunki do nauki jazdy a stoki oferują szeroki wachlarz różnych 
tras, z oślimi łączkami włącznie, to podstawa.

Sprawdzona szkółka z przyjaznym instruktorem to również świetna inwe-
stycja w pasję narciarską czy snowboardową. Zaoszczędzimy dzieciakom bole-
snych błędów i damy im możliwość zabawy z rówieśnikami. 

Maluchy nie będą chciały cały dzień jeździć, więc dobrze jest pomyśleć 
o atrakcjach, które umilą im popołudnia czy wieczory, jak choćby zwiedzanie 
okolicy, kreatywne warsztaty (malowanie buź, wycinanie z papieru, rysowanie), 
animacje na terenie ośrodka. Nie chodzi o to, żeby zrobić z dziecka mistrza 
stoku na pierwszym wyjeździe – chodzi o to, aby pamiętało ferie na całe życie 
i co zimę zakładało na nogi deskę albo dwie.

Ferie zimoWe lepSze niż WakacJe
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z inStruktorem,
czy Sami, W grupie, 

czy indyWidualnie?

4
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Każdy wiek jest dobry na naukę jazdy na deskach.  Ale jak się  się do tego 
zabrać? Można uczyć się samemu, można poprosić jeżdżącego na nartach ko-
legę albo skorzystać z oferty szkoły narciarskiej. Jak będzie najefektywniej? Czy 
wybrać zajęcia indywidualne czy może grupowe, razem z dzieckiem, a może 
osobno? Na wszystkie pytania możemy zawsze odpowiedzieć – to zależy. Po-
niżej przedstawiamy kilka plusów i minusów każdego z rozwiązań.

Kiedyś uczyły się tylko dzieci. Narciarstwa uczyli ich rodzice. Dzieci na wyjaz-
dach były zapinane w narty i metodą prób i błędów doskonaliły swoje umiejęt-
ności pod okiem najbliższych opiekunów. Istniało duże prawdopodobieństwo, 
że dziecko zniechęci się mało profesjonalnym podejściem do nauki zniecierpli-
wionych dorosłych. W obecnych czasach oferta szkół dostępna jest w zasadzie 
na każdym stoku. Uczących się osób dorosłych też jest coraz więcej.
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Przecież to bardzo proste! Idziemy 
do wypożyczalni, zakładamy buty, bie-
rzemy narty i idziemy na stok. I próbu-
jemy… Tak, ale niestety czeka nas spo-
ro pułapek. Z pozoru jazda na nartach 
jest łatwa. Tak, jazda tak, ale w końcu 
musimy zahamować. I w tym miejscu 
zaczynają się pierwsze kłopoty. Przy 
nauce skręcania pułapek jest jeszcze 
więcej. Bez pomocy kogoś wykwalifi-
kowanego nietrudno o złą pozycję ciała, która może uniemożliwić dalsze 
postępy. Jeżeli nawet uda nam się jakoś skręcić czy zahamować na łagodnym 
stoku to błędy uniemożliwią w przyszłości pokonywanie trudniejszej trasy.

Na początku przygody z nartami łatwo też o kontuzję spowodowaną złymi na-
wykami. Najczęstszymi urazami są uszkodzenia więzadeł w stawach kolanowych. 

po co nam inStruktor? 
móJ dziadek śWietnie Jeździ, a uczył Się Sam

To, że ktoś potrafi jeździć na nartach wca-
le nie musi oznaczać, że potrafi tę wiedzę 
w sposób przejrzysty i bezpieczny przekazać. 
Nie dajmy się namówić na naukę znajome-
mu, który początki ma już za sobą. To rów-
nież może się źle skończyć. Jeżeli taki szwa-
gier trafi na wysportowaną osobę z dobrą 
koordynacją, kilka wskazówek może pomóc 
w nauce, ale tu również łatwo o wspomniane 
wcześniej błędy. Wspólnie czas można spę-
dzić po jeździe, np. w lokalu przy stoku.

mnie nauczył SzWagier, to Ja nauczę ciebie
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Wygodną formą nauki jazdy na nartach czy snowboardzie są zajęcia grupo-
we. Grupę może tworzyć kilku znajomych albo członkowie rodziny. Ze względu 
na inne narzędzia metodyczne nie łączy się małych dzieci z osobami dorosłymi. 
Wiele gier i metafor, które pomagają dzieciom w procesie nauki są dla doro-
słych zbędne. Maluchy ze względów bezpieczeństwa potrzebują zajęć indywi-
dualnych. Zajęcia grupowe mają tę przewagę nad indywidualnymi, że docho-
dzi w nich element współzawodnictwa. Poprzez podpatrywanie innych osób 
z grupy utrwalamy poznawane na zajęciach elementy. Instruktor najpierw de-
monstruje kolejne ćwiczenia, omawia je i każdy po kolei stara się je wykonać. 
Nie należy obawiać się ze będziemy najsłabsi. Grupy są dobierane w taki spo-
sób, aby każdy był na takim samym poziomie. Dodatkową przewagą takich 
zajęć jest również cena. Jest znacznie niższa od zajęć indywidualnych.

zaJęcia grupoWe
z inStruktorem
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Zajęcia indywidualne przynoszą zdecy-
dowanie najszybsze efekty. Jesteśmy na zaję-
ciach tylko my. Instruktor jest skupiony tylko na 
naszej jeździe, na bieżąco koryguje nasze błędy. 
Potrafi tak dobrać ćwiczenia, że efektywność na-
uczania jest optymalna. Przed pierwszą lekcją 
wytłumaczy w jaki sposób założyć i zdjąć narty, 
pomoże wyregulować wiązania, zrobi z nami roz-
grzewkę. Pomoc instruktora okaże się konieczna 
przy pierwszych próbach korzystania z wyciągów 
narciarskich. Podczas lekcji wyjaśni znaczenie 
znaków, które spotkamy na stokach. Kilka pierw-
szych lekcji z instruktorem zaowocuje dalszemu 
rozwojowi na stoku. Po takich wskazówkach bę-
dziemy mogli dalej doskonalić się sami. 

zaJęcia indyWidualne

Rafał Korulczyk
instruktor Amigo-Ski



- 30 - 

7 naJWażnieJSzych 
elementóW odzieży 

narciarskiej dla dziecka

5
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Wczuć się w skórę kilkuletniego narciarza? W zasadzie nie ma problemu. 
Bo, czy warstwowy ubiór się nie sprawdza? Sęk w tym, by warstwy były z od-
powiednich materiałów, a od ich nadmiaru mały człowiek nie zataczał się po 
stoku jak śnieżna kuleczka.

Pierwsza warstwa bezpośrednio 
dotykająca skóry, tak jak w przypad-
ku dorosłych jest kluczowa dla właści-
wej termoregulacji. Dziecięca bielizna 
termoaktywna jest z reguły bardzo 
wygodna, potrzeba tylko idealnie do-
brać rozmiar, by poczuć się w niej jak 
w drugiej skórze. Dobra bielizna ter-
moaktywna to pierwszy krok w kie-
runku zachowania zdrowia przez 
aktywne dziecko. W odróżnieniu od 
bawełnianej bielizny zapewnia sta-

łą temperaturę 
i momentalnie 
odprowadza pot, 
dlatego skóra jest 
sucha i dziecko 
nie przeziębia się. 
To bielizna na tyle 
uniwersalna, by 
używać jej tak-
że poza stokiem 
– podczas wycie-
czek, jazdy na ro-
werze, itp.

Bluza polarowa przede wszystkim 
ma ogrzewać. W zależności od stop-
nia gramatury polary mogą być grub-
sze i cieńsze, ale za to pozwalać na 
większą swobodę ruchów. Nie da się 
ukryć, że kluczowym wyznacznikiem 
dobrej bluzy polarowej jest jej cena.  
Z reguły droższe polary profesjonal-
nych firm outdoorowych są cieplejsze 
i trwalsze, nie mechacą się, są przy-
jemniejsze w dotyku. 

bielizna
termoaktywna

bluza
Polarowa

1

2
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Oprócz komfortu termicznego mu-
szą przede wszystkim chronić przed 
wiatrem i wilgocią. Poza naszym gu-
stem najważniejsze są parametry. 
Do zakupu należy podejść pragma-
tycznie. Optymalna wodoodporność 
stroju na całodzienne szaleństwo 
dla dziecka lub juniora wynosi od 
5.000 do 10 000 mm słupa wody, 
a oddychalność również od 5 000 do 
10 000 g/m2. Jak to rozumieć? Są to 
parametry, które zapewnią komfort 
cieplny, nieprzemakalność i suchość 
ubrania w środku podczas jazdy na 
nartach lub snowboardzie. Zdaniem 

kurtka
i sPodnie3

specjalistów wyżej określone para-
metry na poziomie ok. 1000, 2000, 
3000, często okazują się nie wystar-
czające. Przy słabszych parametrach, 
kurtki i spodnie po kilku godzinach 
spędzonych w warunkach, gdy często 
siadamy na śniegu, przewracamy się, 
itd. szybko przemiękają. Dodatkowo, 
słabe parametry oddychalności (czyli 
odprowadzania wilgoci na zewnątrz 
odzieży) - to droga do tego, by dziecko 
było momentalnie spocone, a wtedy 
bardzo łatwo o przewianie i przezię-
bienia. Należy pamiętać, aby zarówno 
bielizna, polar i kurtka współgrały ze 
sobą pod względem parametrów, by 
nie zakłócać przepływu wilgoci na ze-
wnątrz.  
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Skuteczną strategią będzie zakup 
troszkę za dużych kurtek i spodni, 
przez co dzieci będą miały szansę 
użytkować, je nieco dłużej i można 
pod nie zawsze włożyć trochę grub-
szy polar. Niektóre firmy posiadają 
rozwiązania, by użytkowanie odzie-
ży było jak najdłuższe. Te firmy robią 
specjalne zapadki, które skracają i wy-
dłużają nogawki i rękawy, by zimowy 
strój rósł razem z młodym adeptem 
narciarstwa, czy snowboardu. Do 
istotnych funkcjonalności należy też 
pas przeciwśniegowy, suwaki wenty-
lacyjne oraz kieszenie na skipass.

Na co zwrócić uwagę w przypad-
ku rękawiczek? Ze względu na wyjąt-
kowo częstą styczność ze śniegiem 
powinny być wykonane z materiału 
o wysokich parametrach nieprzema-
kalności. Szczelne rękawiczki z klejo-
nymi szwami i wysokim mankietem 
ściąganym gumką z dużym prawdo-
podobieństwem odpowiednio zabez-
pieczą wrażliwe dłonie przed śnie-
giem. Powinny być na tyle wygodne, 
by ułatwiać dziecku chwytanie oraz 
by łatwo je było wkładać i zdejmować, 
co umożliwi suwak lub rozszerzo-

rękaWiczki4 ny rękaw. Nie ma reguły czy bardziej 
komfortowe są jednopalczaste czy 
pięciopalczaste - zależy to od indywi-
dualnych odczuć użytkownika, oczy-
wiście z jednym palcem zapewniają 
dużo lepszy komfort cieplny. 
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Rażące promienie słoneczne, czy 
wiatr zacinający w oczy? Tego nie znie-
sie nawet dorosły. Małe gogle dostęp-
ne są w szerokiej ofercie wielu reno-
mowanych firm, przy czym głównym 
czynnikiem decydującym o zakupie 
powinny być filtry UV chroniące przed 
promieniami słońca oraz kolor szyby 
dopasowany do warunków świetl-
nych na stoku, w miejscu do którego 
się wybieramy. Do najbardziej uniwer-

Obowiązek ich używania nie pod-
lega dyskusjom - na polskich stokach 
dla dzieci do lat 15 kaski narciarskie 
są nieodzowne i nakazane. Wbrew 
pozorom współczesne kaski nie bu-

gogle 

kask

5

6

salnych należą szyby pomarańczowe 
przeznaczone do jazdy w warunkach 
o średnim natężeniu słońca. Wystę-
pują również szyby mocniej przyciem-
niane, gdy zamierzamy używać gogli 
głównie w warunkach słonecznych. 

dzą sprzeciwu dzieciaków. Bo i na co 
tu narzekać - ,,hełmy” są wygodne, 
kolorowe, a w czasie wiatru i duże-
go mrozu po prostu lepiej się w nich 
jeździ. System wentylacji nie powo-
duje przegrzania głowy, a jeśli jest 
wyjątkowo zimno, można pod nie na-
łożyć polarową kominiarkę. Wszystko 
jednak zależy od anatomii i jakości 
danego producenta, dlatego zakup 
w ciemno nie należy do dobrych po-
mysłów. Kask trzeba dobrze dopaso-
wać nie tylko do kształtu głowy, ale 
też do posiadanych gogli i sprawdzić 
atesty bezpieczeństwa.
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Tu sprawa ma się podobnie jak 
z bielizną termoaktywną - bawełniane 
skarpetki zastępujemy specjalistycz-
nymi, odprowadzającymi wilgoć skar-
petami z wyższą nogawką sięgającą 
do kolana. Są tak skonstruowane, by 
chronić przed otarciami, dzięki stre-
fom nacisku zapewnić stopie wystar-
czająco swobody oraz izolację przed 
niską temperaturą.

Warto pamiętać, że ,,mikroludzie” w ferworze zabawy potrafią zapomnieć 
nawet o tym, że jest im zbyt zimno lub gorąco. Zapewnijmy im taką odzież 
i akcesoria, byśmy jako rodzice również zapomnieli o zadawaniu pytań w stylu: 
- Czy jest Ci ciepło? - Czy nie jest Ci zimno? - Czy razi Cię słońce? Byśmy nie musieli 
też kontrolować, w jakim stanie są plecy młodego narciarza, snowboardzisty. 

skarPetki7

Adriana Sukiennik, SnowShop.pl
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zabawa

6



- 38 - 

Jeżeli zabieracie dzieci na pierwsze narty, sprawdźcie, czy w okolicy ośrodka 
znajdują się i jakie, dodatkowe atrakcje. 

Z doświadczenia wiemy, że małe dzieci na nartach wytrzymają godzinę, dwie. 
Małe nóżki i niewyrobione jeszcze mięśnie szybko się męczą. Dzieci są też z na-
tury bardzo ciekawskie i trudno im na dłużej skupić uwagę na jednej czynności. 

Zima to czas bajkowy – magiczne święta z choinką i prezentami od Świętego 
Mikołaja, przerwa świąteczna, ferie zimowe i wiele, wiele dni, które można spę-
dzić bardzo aktywnie na świeżym powietrzu. 

Prawdziwa zima jest tylko i wyłącznie wtedy kiedy jest śnieg. A świeży śnieg 
to świetny materiał do uprawiania zimowych sportów i kreatywnych zabaw.

W co Się baWić, żeby
dzieci kochały zimę?

Lepienie bałwana – zabawa stara 
jak świat. Sanki, narty, wojny na kulki, 
czy lepienie bałwana  to najlepsze zi-
mowe zabawy. Bałwan może mieć kla-
syczną budowę i składać się z trzech 
kul – największa i średnia kula na tu-
łów, najmniejsza na górze na głowę, 
oczy z węgielka i nos z marchewki. 
Bałwan może mieć kształt i postać, 
jaką sobie wymyślicie. Jeśli dzieci są 
starsze zamiast bałwana ulepcie ulu-
bioną postać z filmu, bajki, czy rzeczy-
wistą.
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Kulig - jeżeli w rodzinie nie ma chęt-
nych do biegania z sankami zachę-
camy do udziału w kuligu. Gdy już 
porządnie sypnie śniegiem warto na 
taką przejażdżkę się udać. Najlep-
szy kulig o taki, który odbywa się po 
zmroku w magicznym otoczeniu natu-
ry, oczywiście z pochodniami i dzwo-
neczkami oraz ze śpiewem na ustach. 
Po emocjonującej przejażdżce najle-
piej ogrzać się przy ognisku.

Anioły na śniegu - wystarczy po-
łożyć się na śniegu i machać rękami 
i nogami jak podczas „pajacyków”. Do 
tych czynności polecamy odziać się 
w nieprzemakalne stroje. Dla uatrak-
cyjnienia zabawy można przepro-
wadzić konkurs na najpiękniejszego 
anioła. Zanim ogłosimy zwycięzcę, 
któremu trzeba wręczyć nagrodę – 
np. kubek gorącej czekolady lub ciast-
ko - wprowadźmy dodatkowe utrud-
nienie – ozdobienie anioła, np. igłami 
ze świerków lub z innych dostępnych 
pod ręką materiałów. Po ukończonym 
dziele należy zrobić sobie na jego tle 
zdjęcie.



- 40 - 

Budowanie igloo - klasyczne igloo 
budujemy z bloków lodowych. Na 
zbudowanie igloo nadaje się polany 
wodą śnieg (temperatury lekko poni-
żej zera). Gotowe igla znajdziecie nie-
opodal stacji narciarskich. Możecie 
pobawić się w rodzinę Eskimosów. 
Zróbcie sobie z sanek zaprzęg opatu-
lony w koce imitujące skóry, upieczcie 
rybkę na ognisku, a na koniec potrzyj-
cie noskami na pożegnanie. 

Odwiedziny Świętego Mikołaja - każde dziecko wie, że Mikołaj mieszka  
w Laponii. W Polsce Mikołaja można spotkać w kilku miejscach. Mikołajowi zwy-
kle towarzyszy żona, pracowite Elfy, Bałwanki, Liski i wielu innych bohaterów, 
którzy zafundują dzieciom wiele ciekawych zabaw zarówno pod dachem, jak  
i na świeżym powietrzu. Do Mikołaja można napisać na miejscu list, w młynku 
na grzechy zmielić swoje spisane na kartce psoty, a po harcach ogrzać się przy 
kominku w bajkowej atmosferze.  



- 41 - 

Wspólne zabawy na śniegu mogą być świetną gimnastyką, rozgrzewką przed 
nartami, czy snowboardem lub zabawą po nauce z instruktorem. Lepienie bał-
wanków, walki na śnieżki, wyścigi przez ośnieżone łąki, pchanie sanek młod-
szego rodzeństwa, czy zjazdy na „jabłuszkach” – to idealne aktywności, które 
poprawiają kondycję naszych dzieci i sprawią, że pokochają zimę nie tylko ze 
względu na choinkowe prezenty.  

Nie warto bać się zimy, nie warto wyczekiwać z utęsknieniem lata. Warto się 
ruszać, bo stare jak świat jest przysłowie, że ruch to zdrowie.

Agata Pavlinec
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dziękuJemy za pomoc 
W opracoWaniu poradnika:

ZA OBJęcie PAtROnAteM MeDiALnyM 
POwyżSZeJ PuBLiKAcJi

oraz
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http://www.amigo-ski.pl/
http://www.snowshop.pl/
http://www.szwajcariabaltowska.pl/
http://czasdzieci.pl/
http://www.szwajcariabaltowska.pl/mikolaj/wioska-swietego-mikolaja/

