
 

 

 

SPRAWOZDANIE    Z REALIZACJI   PROGRAMU 

„ SPRAWNY  DOLNOŚLĄZACZEK” 

W  SZKOLE  PODSTAWOWEJ  NR 5  W LUBINIE 

I SEMESTR    2011/2012 

 

 

We wrześniu  2011 r.  dwie klasy  edukacji wczesnoszkolnej  I B i III D  

przystąpiły do programu sportowego „ SPRAWNY  DOLNOŚLĄZACZEK, 

którego twórcą i realizatorem jest Szkolny Związek Sportowy  „Dolny Śląsk”. 

Program ma na celu zachęcanie uczniów do podejmowania  nowych form 

aktywności fizycznej , rozbudzanie zainteresowania sportem, poprzez 

uatrakcyjnienie realizowanych zajęć wychowania fizycznego . Klasa III D 

kontynuuje realizację programu natomiast pierwszaki przystąpiły do programu 

po raz pierwszy 

Atrakcyjna forma programu : różnorodność zajęć i sprawdzianów, specjalne 

legitymacje w których dzieci wklejają odpowiednie odznaki  potwierdzające 

zdobycie  konkretnej sprawności  sprawiają , że uczniowie  chętnie brali  udział 

w zajęciach. Ważnym elementem programu jest to,  że   odznakę zdobywają 

poszczególni uczniowie według przestrzegania zasady indywidualizacji i 

doceniania indywidualnych predyspozycji i umiejętności, a nie gremialnie cały 

zespół klasowy.  Dzięki uczestnictwu w programie  dzieci  stają się  nie tylko 

sprawniejsze,  ale wiedzą więcej o zdrowiu, sporcie, rekreacji , turystyce i 

pożytecznym spędzaniu czasu wolnego.                                                                   

Program obejmuje sześć bloków (dyscyplin) z możliwością poszerzania o 

pokrewne dziedziny, np. rowerzysta-turysta, gimnastyk, saneczkarz-narciarz, 

lekkoatleta, pływak, piłkarz  nożny/ręczny/koszykarz/siatkarz. 

 Zajęcia w zależności od warunków atmosferycznych prowadzone są : na 

sali gimnastycznej, boisku szkolnym, parku. Uczniowie uczestniczą również w 

zajęciach na basenie oraz  lodowisku. W ramach zdobywania odznaki turysta 



uczniowie uczestniczyli w rajdzie pieszym organizowanym przez PTTK do 

Raszówki.  

 

Uczniowie nasi są już w posiadaniu  następujących odznak: 

gimnastyk,  piłkarz-koszykarz, lekkoatleta, pływak, turysta, saneczkarz.  

Realizację pokrewnych dyscyplin planujemy w przyszłym roku szkolnym. 

Zajęcia w zależności od warunków atmosferycznych prowadzone są : na sali 

gimnastycznej, boisku szkolnym, parku. Uczniowie uczestniczą również w 

zajęciach na basenie oraz  lodowisku.  

Zajęcia w ramach realizacji  programu  odbywały się  na sali gimnastycznej 

(doskonalące gry zespołowe w piłkę, a także umiejętności gimnastyczne)  

boisku szkolnym, parku. Co dwa tygodnie uczniowie  korzystali z basenu, na 

którym zajęcia prowadził instruktor  pływania.   Tam też zdobyli  odznakę  

pływaka.  Wycieczki po najbliższej okolicy, udział w pieszych rajdach 

organizowanych przez PTTK  do Raszówki i Liśćca  umożliwiły zdobycie 

odznaki – turysty.  Dzieci cieszyły się każdą  podejmowaną próbą, szczególnie 

kiedy same widziały postęp w swojej sprawności  ruchowej.  Wiele radości  

przyniosło uczniom klasy II D  zdobycie  I miejsca w rzutach do kosza oraz  I 

miejsca  w grze „Dwa ognie” wśród  klas drugich  a uczniom  klasy II D 

zdobycie I miejsca w rzutach do kosza wśród klas trzecich  w Dniu Sportu    

zorganizowanym w naszej szkole  pierwszego  czerwca.  Było to potwierdzenie , 

swego rodzaju ukoronowanie  całorocznej pracy uczniów  nad  realizacją 

programu  „Sprawny Dolnoślązaczek”.  

Koordynator  realizacji programu w szkole: 

mgr  Anna  Derlukiewicz 

Odpowiedzialni za przebieg realizacji działań : 

mgr  Barbara Gradek- wychowawca klasy III D 

mgr  Marzena Spychała- wychowawca klasy  I B 

mgr Anna Derlukiewicz– nauczyciel wychowania fizycznego 

            

            



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     

 

            

            

            

    


