
„Sprawny Dolnoślązaczek” w Szkole Podstawowej nr 6 w Jeleniej Górze –

sprawozdanie z realizacji programu w roku szkolnym: 2011/2012 
 

W programie uczestniczyli uczniowie klas pierwszych, drugich oraz trzecich naszej 

szkoły. Dzieci z wielkim zaangażowaniem przystąpiły do realizacji założeń „Sprawnego 

Dolnoślązaczka”. Możliwość zdobywania poszczególnych sprawności, umieszczanie naklejek 

w legitymacjach sprawiły, że zajęcia wychowania fizycznego stały się bardziej atrakcyjne.  

Także nauczyciele mogli wykazać się inwencją i pomysłowością. Wysuwali swoje 

propozycje, dostosowywali program do możliwości swoich klas i warunków panujących w 

naszej szkole.  

Na podstawie materiałów otrzymanych na konferencji został opracowany sprawdzian 

umiejętności koniecznych do zdobycia tytułu Sprawnego Dolnoślązaczka, odrębny dla 

uczniów klas pierwszych, drugich oraz trzecich. Zostały w nim wyszczególnione zadania, 

konieczne do zdobycia poszczególnych sprawności. Poprawne wykonanie ćwiczenia było 

odnotowywane przez nauczyciela. Uczeń mógł śledzić swoje postępy i wiedział, że 

wykonanie zadań składających się na daną sprawność wiąże się z otrzymaniem naklejki – 

odznaki sportowej.  

Rodzice uczniów klas I-III zostali zapoznani podczas zebrań z założeniami i celami 

programu „Sprawny Dolnoślązaczek”. Przedstawiono im dyscypliny i umiejętności 

opanowywane przez dzieci, wartości zajęć ruchowych, znaczenie sportu i ruchu dla 

prawidłowego rozwoju organizmu dziecka. Pogadanka w czasie zebrania oraz informacje 

umieszczone na szkolnej stronie internetowej przybliżały rodzicom ideę realizowanego 

programu.  

Program realizowany był systematycznie przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej 

podczas zajęć wychowania fizycznego, wycieczek, spacerów, imprez oraz szkolnych i 

międzyszkolnych zawodów sportowych. Klasy trzecie brały również udział w 

cotygodniowych zajęciach na basenie. 

Okazją do rozbudzania zainteresowań aktywnością fizyczną wśród uczniów naszej 

szkoły stały się „Sportowe Mikołajki”  w grudniu 2011 roku.  

Kulig i wesołe zabawy na śniegu towarzyszyły zdobywaniu sprawności Saneczkarza 

zimą 2012 r. Okres karnawałowy był doskonałą okazją do rozwijania umiejętności 

tanecznych podczas zajęć wychowania fizycznego i balu oraz do zdobycia sprawności 

Tancerza. 

Wiosną uczniowie doskonalili umiejętności sportowe, zdobywając sprawność 

Koszykarza, Piłkarza, Lekkoatlety. Liczne wycieczki, w których uczestniczyły dzieci, 

umożliwiły dzieciom przyjemne zdobywanie odznaki Turysty.  



Sportowa rywalizacja pozwoliła także odnosić sukcesy podczas miejskich zawodów 

trójboju lekkoatletycznego oraz Cieplickiego Maratonu Zdrowia. 

Olimpiada Sprawnego Dolnoślązaczka oraz pieszy rajd, które miały miejsce w czerwcu 

2012 r. były świetną okazją do podsumowania realizacji programu. Wręczono wszystkim 

dzieciom dyplomy oraz odznaki z logo programu. 

Zajęcia wychowania fizycznego były w tym roku urozmaicone i wzbogacały pracę 

naszej szkoły. Sprawiły dzieciom wiele frajdy. 

W kolejnym roku szkolnym 2012/2013 zamierzamy program ten uzupełniać z pomocą 

interaktywnego projektu Muuvit, także propagującego aktywność fizyczną. 

 

  
Nasze wyprawy w Karkonosze. 

 

  
Zajęcia na basenie. 

 



  
Rajd „Sprawnego Dolnoślązaczka”. 

 

   

     
Olimpiada „Sprawnego Dolnoślązaczka”. 
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