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Zabawy Sprawnych Dolnoślązaczków
Szanowni Państwo Nauczyciele Edukacji Wczesnoszkolnej i Wychowania Fizycznego biorący udział teraz lub w przeszłości w programach Sprawny Dolnoślązaczek i Mały Mistrz
Szkolny Związek Sportowy „Dolny Śląsk” we Wrocławiu oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ogłasza konkurs na zestaw 3-5 najciekawszych zabaw lub gier, które można
wykorzystać w pracy dydaktyczno-wychowawczej w klasach I-III szkoły podstawowej. Chcemy,
jeszcze w tym roku wydać podręcznik dla nauczycieli pod roboczym tytułem „Zabawy Sprawnych
Dolnoślązaczków”, który zawierać będzie zestawy gier i zabaw możliwych do realizacji w trakcie
lekcji wychowania fizycznego, zajęć terenowych, przerw międzylekcyjnych i innych sytuacji.
Poprosiliśmy o napisanie części podręcznika wykładowców Akademii Wychowania Fizycznego
we Wrocławiu, którzy od lat współpracują z nami przy realizacji programu Sprawny Dolnoślązaczek, ale zdecydowaliśmy, że główną jego częścią będą gry i zabawy, których opisy powstaną w
wyniku tego konkursu. Mamy nadzieję, że będą to te, które najlepiej sprawdzają się Wam w pracy
z najmłodszymi Dolnoślązakami.
Opisy zabaw i gier powinny być autorskie i przygotowane zgodnie z podanym niżej schematem.
Przesłane prace poddane zostaną ocenie, a Redaktorem Naczelnym podręcznika jest dr Marek
Lewandowski Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja we Wrocławiu. Pozytywnie zaopiniowane opublikowane zostaną na stronie internetowej SZS „Dolny Śląsk” oraz stronie programu
Sprawny Dolnoślązaczek. Przy ocenianiu nauczyciela traktować je więc będzie można jako publikacje dydaktyczne nauczyciela.
Najlepsze trzy zbiory zabaw zostaną nagrodzone Specjalną Nagrodą Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Iwony Krawczyk, a najciekawsze zabawy i gry wyłonione w konkursie zostaną
opublikowane w naszym nowym podręczniku, który trafi do wszystkich nauczycieli realizujących
program Sprawny Dolnoślązaczek oraz szkół i instytucji oświatowych.
Termin nadsyłania prac: 15.07.2018 r.
Wymagania edytorskie:
czcionka podstawowa: Times New Roman,
wielkość czcionki podstawowej: 12 pkt,
wielkość czcionki nazwy zabawy – gry: 14
pkt, bold,
odstęp między wierszami: 1,5 wiersza,
marginesy: górny 2,5 cm; dolny 2,5 cm;
lewy 3,5 cm; prawy 1,6 cm,
wyrównanie tekstu do obu marginesów,
wcięcia akapitowe: 0,5 cm,

Schemat opracowania opisu zabawy lub gry
 Autorka/Autor: imię i nazwisko
dane kontaktowe:
e-mail
telefon komórkowy
miejscowość:
NAZWA ZABAWY (GRY)
grupa wiekowa: klasa I; II; III lub I-III
liczebność grupy:
miejsce: np. boisko, klasa itp.
przybory i przyrządy: np. odtwarzacz CD, 4
szarfy, 2 ławki gimnastyczne, itp.
opis zabawy/gry:

Uwaga! Prosimy o przesłanie, razem z Państwa pracą, załączonej zgody na wykorzystanie przygotowanego przez Was tekstu do publikacji oraz zgodę na udostępnienie danych osobowych.

