
 

                                   Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. A. Mickiewicza w Opolu 

                                 Rok szkolny 2013/2014 „Rokiem szkoły w ruchu” 



 „Ucząc się i pracując nie zapominajcie o tym, jak ważnym dla sukcesów w nauce jest ruch. Aktywność fizyczna 

sprzyja koncentracji i zapamiętywaniu, wpływa na stan zdrowia i samopoczucie. Wykorzystujcie możliwości, jakie 

daje wam szkoła, samorząd, kluby sportowe i turystyczne. Oprócz regularnego uczestnictwa w obowiązkowych 

lekcjach wychowania fizycznego bawcie się i rywalizujcie w zawodach i grach sportowych, spacerujcie, pływajcie, 

jeździjcie na rowerze” – napisała minister edukacji Krystyna Szumilas w specjalnym liście do uczniów, nauczycieli               

i rodziców z okazji inauguracji nowego roku szkolnego. 

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Pani minister edukacji, a przede wszystkim w trosce o zdrowie uczniów, 

kształtowanie nawyków prawidłowej postawy ciała oraz wyrobienia wśród dzieci postaw prozdrowotnych i 

przeciwdziałanie zaburzeniom koordynacyjnym czy wadom postawy, organizujemy dla naszych uczniów liczne zajęcia 

korekcyjno – kompensacyjne, rekreacyjne i sportowe. 

Proponowana przez Nauczycieli „aktywność ruchowa” wynika z rozwoju fizycznego, który stanowi bazę dla kształtowania 

się umiejętności umysłowych i społecznych dziecka. Wynika on z dojrzewania części mózgu, rozwoju układu kostnego i 

mięśniowego, a także stymulacji środowiskowej, która przyspiesza uczenie się specyficznych umiejętności ruchowych.  

Zwracamy szczególną uwagę na znaczenie rozwoju motoryczności w wieku wczesnoszkolnym i szkolnym kiedy to dzieci 

mają bardzo dużą naturalną potrzebę ruchu. Reakcje adaptacyjne wywołane aktywnością ruchową w dzieciństwie stale 

oddziałują korzystnie na organizm w czasie wzrastania i rozwoju. Wypracowanie szerokiego potencjału motorycznego 

zapewnia wszechstronne korzyści funkcjonalne, zdrowotne i społeczne. 

 

 

 

 

 



1.Wstęp i założenia programu 

„Ruch”, „aktywność ruchowa”; przynosi szereg korzyści zdrowotnych: dotlenia i uodparnia organizm, zwiększa jego 

wytrzymałość, usprawnia krążenie, pracę serca i płuc, zapobiega i koryguje wady postawy, przyspiesza kurację 

odchudzającą, harmonijnie rozwija całe ciało, gdyż aktywizuje wiele grup mięśniowych. 

Ruch wpływa korzystnie na ogólny rozwój psychofizyczny i sprawność dzieci i młodzieży, kształtuje podstawowe zdolności 

motoryczne, wyrabia pożądane cechy osobowościowe np. odwagę, zdyscyplinowanie, wpływa również na rozwój 

społeczny: zgodne współdziałanie w zespole, odpowiedzialność, jest doskonałą formą spędzania czasu wolnego. Aktywność 

ruchowa wszechstronnie oddziałuje na organizm człowieka, odpręża i relaksuje, można w niej uczestniczyć dla 

przyjemności i dla rozrywki przez całe życie bez względu na przejawiany stopień sprawności. 

 

Pragniemy zainteresować dzieci różnorodnymi formami aktywności ruchowej, aby podejmowali ją nie tylko w okresie 

szkolnym ale przez całe życie. Nasze działania ukierunkowane są na kształtowanie u uczniów pozytywnych emocji, które 

pomogą przezwyciężyć stany lękowe, najistotniejsze czynniki  

hamujące postępy w nauce podstawowych nawyków ruchowych czy zdolności motorycznych. Aktywność ruchowa powinna 

uczącemu się dziecku dostarczyć wiele radości, przyjemności, zadowolenia, satysfakcji i odprężenia. Zastosowanie 

odpowiednich środków, metod,  

form, które przedstawiono w tym programie mają zapewnić dzieciom nie tylko pełną atrakcję  

ale również stanowić wysokie wartości dydaktyczno-wychowawcze proponowanych zajęć. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CELE OGÓLNE  

 

1. Stworzenie optymalnych warunków do rozwoju ruchowego dzieci 

2. Wdrażanie do zachowań prozdrowotnych poprzez kształtowanie postawy dbałości o własny rozwój  

     fizyczny oraz higienę ciała. 

3. Pobudzania potrzeby aktywności ruchowej i w efekcie ogólne usprawnienie, wzmocnienie  

     i zwiększenie odporności fizycznej. 

4. Stworzenie dzieciom warunków, w których możliwe będzie pokonywanie przez nie własnych  

     słabości i niedoskonałości, a w konsekwencji osiągnięcie satysfakcji i coraz większej wiary we  

     własne siły i możliwości. 

5. Działania profilaktyczne skierowane na korekcję istniejących już wad postawy u dzieci. 

6. Zwiększenie bezpieczeństwa w czasie odpoczynku, rekreacji ruchowej poza szkołą. 

 

CELE EDUKACYJNE 

 

1.Zrozumienie przez uczniów powodów i sensu ich starań o ciało, zdrowie, sprawność i urodę,  

    jako uniwersalnych wartości. 

2. Ukształtowanie postawy odpowiedzialności za swój rozwój, sprawność i zdrowie oraz potrzeby  

    ustawicznego działania dla zapewnienia harmonijnego rozwoju oraz pomnażania zdrowia   

    sprawności fizycznej. 

3. Rozbudzenie zainteresowań różnymi formami aktywności ruchowej, rekreacyjnej, sportowej,  

    zdrowotnej i przygotowanie uczniów na odpowiednim poziomie, wiedzy i umiejętności 

    umożliwiające im aktywne uczestnictwo w różnych  formach aktywności ruchowej. 

4. Wszechstronny rozwój fizyczny i motoryczny, ogólne usprawnienie i uodpornienie organizmu 

    Ucznia. 

 

 

 



CELE WYCHOWAWCZE 

 

1.Ukształtowanie postaw osobowościowych: zdyscyplinowania, samodzielności, pracowitości oraz     

    współdziałania zespołowego i wzajemnej współodpowiedzialności. 

2. Rozwijanie wolicjonalnych cech charakteru: wytrwałości, stanowczości, zdecydowania, odwagi. 

3. Wypracowanie nawyków higienicznych związanych z aktywnością ruchową.  

4. Wdrożenie do samokontroli i samooceny. 

5. Rozwinięcie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych: przestrzeganie zasad, norm społecznych 

 

CELE OPERACYJNE 

 

Uczeń: 

1.Uświadamia sobie swoje możliwości, samodzielnie przełamuje bariery lękowe 

2. Zna i przestrzega przepisy BHP na obiektach sportowych w szkole. 

3. Zna korzyści jakie przynoszą różnorodne formy aktywności ruchowej 

4. Potrafi dokonać samooceny  

5. Współdziała zgodnie w zespole i wyraża szacunek do prowadzącego zajęcia Nauczyciela. 

6. Przejawia odpowiedzialność za siebie i odpowiedzialność zespołową 

 

TREŚCI NAUCZANIA(WIADOMOŚCI) 

 

1.Walory zdrowotne, rekreacyjne i użytkowe różnych form aktywności ruchowej 

2. Wpływ aktywności ruchowej na rozwój organizmu i jego funkcjonowanie. 

3. Zabiegi higieniczno –zdrowotne w życiu codziennym. 

4. Nawyki hartowania ciała. 

5. Zasady zachowania się na obiektach sportowych 

6. Rola i znaczenie rozgrzewki oraz zasady jej przeprowadzania. 

7. Bezpieczne i aktywne spędzanie czasu wolnego. 



 

FORMY NAUCZANIA  

 

1. Zabawowa - podstawowa forma we wstępnym etapie nauczania. 

2. Zadaniowa - do zastosowania we wszystkich etapach nauczania i doskonalenia technik wykonania 

     nawyku ruchowego, polega na określeniu zadania bez podawania sposobu jego wykonania. 

3. Ścisła - do zastosowania w nauczaniu i doskonaleniu techniki nawyków ruchowych, polega na  

     dokładnym określeniu zadania i sposobu jego realizacji. 

4. Poglądowe (pokaz, obserwacja ) 

5. Słowne (opis, objaśnienie, wyjaśnienie ) 

6. Praktycznego działania 

    -   kompleksowa: Syntetyczna -   nauczanie całego ruchu, 

    -   Analityczna - rozbicie ćwiczenia na fragmenty, 

    Kompleksowa – dzielenie całości na fragmenty i po ich opanowaniu łączenie w całość. 

    Dobór metod zależy m.in. od celu (złożoności koordynacyjnej nauczanego elementu ), ucznia   

    (uzdolnienia, posiadane umiejętności itp.  

 

  FORMY ORGANIZACYJNE 

 

1. Zespołowa  

       Frontalna z całą grupą , fragmentów gry, gra szkolna 

       Grupowa z podgrupami: wyrównane zadania, zróżnicowane zadania / głównie w doskonaleniu i  

       treningu /. 

  2.  Indywidualna 

       Kryterium podziału stanowi: konkretne ćwiczenie, umiejętności i zaawansowanie uczniów,  

       specjalizacja, organizacja ćwiczeń,  

 

    



         Harmonogram programu  
 
               „Szkoła w ruchu”  
 
               w roku szkolnym  
 
       2013/2014 



Data Rodzaj zajęć Forma aktywności ruchowej Ranga Prowadzący 

  
Cały rok 
szkolny 

 
Gimnastyka 
korekcyjna 

 
Działania korekcyjno – kompensacyjne 
mające na celu przeciwdziałanie  
wadom postawy ciała wśród dzieci 

 
Szkolna 
Klasy  
I - III 

 
p. M.Piernikarski 
p. J. Matoliniec 
p. A. Gorecka 
p. A. Machoń 

Październik Rozgrywki „dwa 
ognie” 
(w ramach 
poznania przez 
dzieci dyscyplin) 

Zespołowa gra sportowa w rywalizacji  
klasowej, uczy współpracy w grupie,  
odpowiedzialności, kształtuje zdolności 
motoryczne; zwinność, koordynację 
ruchową, zręczność i precyzję rzutów 
i chwytów 

Szkolna 
Klasy  
I,II,III,IV 

Nauczyciele 
uczący  
WF w 
poszczególnych  
klasach 

Październik Biegi sztafetowe 
(ogólnoszkolna) 

Rywalizacja drużyn sztafetowych; uczy 
współodpowiedzialności za wynik, 
wzmacnia więzi między dziećmi, integruje 
uczniów,  doskonali koordynację ruchową, 
szybkość, technikę biegu i przekazania 
pałeczki sztafetowej podczas biegu 

Szkolna 
Klasy 
I,II,II,IV,V,VI 

Nauczyciele WF, 
wychowawcy 
klas 

Październik  Rajd 
„Czternastki” 
(ogólnoszkolna) 

Rekreacja ruchowa, turystyka szkolna; 
uczeń nabywa umiejętności wykorzystania 
zróżnicowanych form działania w 
środowisku przyrodniczym i kulturowym, 
celem osiągnięcia planowanych założeń 
dydaktyczno – wychowawczych z 
uwzględnieniem krajoznawstwa i 
rekreacji. Uczeń poznaje walory turystyki 
jako doskonałej formy aktywnego 
wypoczynku, wyrabiającej nawyk 
racjonalnego i pożytecznego spędzania 
czasu, regenerowania sił, poprawiania 
zdrowia, podnoszenia sprawności 
fizycznej, nabywał cech osobowości 
niezbędnych do prawidłowego 
funkcjonowania w społeczeństwie 
(funkcja socjalizacyjna) odpowiedzialność 
za siebie, i innych, uznanie woli 
większości, odwaga, szacunek 

Środowisko
wa 
w imprezie 
uczestniczą 
pracownicy 
szkoły, 
rodzice, 
uczniowie 
klas 
I,II,III,IV,V,VI 

Pracownicy PSP 
nr 14  



Data Rodzaj zajęć Forma aktywności ruchowej Ranga Prowadzący 

Grudzień  Konkurs 
indywidualny 
skoku wzwyż 

Forma lekkoatletycznej rywalizacji dzieci 
w skoku wzwyż techniką dowolną (flop, 
nożycowa); kształtuje skoczność, 
zwinność, gibkość, buduje charakter, 
motywuje dzieci do podnoszenia swoich 
umiejętności, uczy szacunku wobec 
przeciwnika 

Szkolna 
klasy 
uczniowie 
klas IV,V,VI 

p. J. Matoliniec 
 

Styczeń Konkurs 
indywidualny 
tenisa stołowego 

Rywalizacja w grze pojedynczej tenisa 
stołowego; kształtuje zwinność, zręczność, 
szybkość reakcji, oddziałuje wychowawczo 
i dyscyplinarnie  

Szkolna 
klasy IV,V,VI 

p. A. Machoń 

Luty Ferie zimowe w 
szkole 

Cykl zajęć sportowo – rekreacyjnych m.in. 
turnieje, zawody drużynowe w grach 
sportowych, konkursy indywidualne, 
które mają na celu uświadomić dzieciom 
potrzebę ruchu, świadomość jej 
wykonywania, doskonalą wiele zdolności 
motorycznych, kształtują wzorcowe 
postawy, charakter dziecka, a 
jednocześnie dostarczają mnóstwo 
zabawy i satysfakcji ćwiczącym 

Szkolna dla 
dzieci  

Nauczyciele             
PSP 14 

Marzec Turniej 
badmintona 

Indywidualny turniej  badmintona, 
trudnej niezwykle rozwijającej się 
dyscyplinie, która cechuje się 
wszechstronnością rozwoju fizycznego, 
szybkością gry, umiejętności 
skoordynowania wielu działań ruchowych  

Szkolna dla 
klas  V, VI 

p. M. Piernikarski 



Data Rodzaj zajęć Forma aktywności ruchowej Ranga Prowadzący 

Marzec  
Kwiecień 
Maj 

Rozgrywki o 
puchar Dyrektora 
Szkoły 

Rozgrywki drużynowe odpowiednio dla 
klas IV, V, VI w ramach zespołowych gier 
sportowych, mające na celu wyłonić 
zwycięzcę poszczególnych kategorii 
wiekowych, oddziaływają wychowawczo 
na dzieci, uczą współpracy w grupie, 
odpowiedzialności, doskonalą zdolności 
motoryczne  

Szkolna 
Klasy IV, V, 
VI 

Nauczyciele WF 

Maj Bieg 
Mickiewiczowski 
(ogólnoszkolna) 
 
 

Forma biegu dla poszczególnych kategorii 
wiekowych dzieci. Ideą biegu jest 
upamiętnienie Patrona Szkoły A. 
Mickiewicza oraz propagowanie wśród 
dzieci zdrowego i aktywnego trybu życia 

 
Szkolna 
zgłoszeni 
uczniowie 

 
p. A. Machoń 

Czerwiec Festyn sportowo 
– rekreacyjny 
(ogólnoszkolna) 

Konkursy, zawody, turnieje mające 
charakter integracyjny, dzieci uczą się że 
sport kształtuje podstawowe wartości 
moralne i społeczne, dzieci bawiąc się 
rozwijają swoją sferę zainteresowań i 
podnoszą własne umiejętności 

Środowisko
wa 
pracownicy 
PSP nr 14, 
Rodziny z 
dziećmi 

Pracownicy PSP 
nr 14 (konkursy 
przygotowują N-
le WF) 



    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Data Rodzaj zajęć Forma aktywności ruchowej Ranga Prowadzący 

 
Cały rok 
szkolny 

 
„Rozwijamy 
sprawność 
fizyczną dzieci” 
(ogólnoszkolna) 

 
Przeprowadzamy testy, próby sprawności 
fizycznej uczniów dostosowane do wieku i 
możliwości uczniów w celu doskonalenia 
zdolności motorycznych, zaangażowania 
do aktywności ruchowej oraz wyrobienia 
wśród dzieci nawyku do świadomego 
dążenia w progresji uzyskanych wyników 
(testy nie stanowią wykładnika oceny, 
stanowią pomoc dydaktyczną, która 
będzie wspomagać proces rozwoju 
fizycznego dzieci)  

 
Szkolna 
klasy I, II, III, 
IV, V, VI 

 
Nauczyciele 
uczący  
WF w 
poszczególnych  
klasach 

I semestr  Nauka pływania Kształtowanie nawyków ruchowych w 
wodzie, nauczanie podstawowych stylów 
pływackich, oswojenie dzieci z wodą, 
egzaminy na kartę pływacką 

Klasy III Wychowawcy 
klas III, zajęcia 
prowadzą 
instruktorzy 
pływania w PSP 
nr 5 w Opolu   



 

 

   Sposoby realizacji programu 

    

   Miejsce ; obiekty sportowe PSP nr 14 w Opolu 

 

   Czas realizacji; rok szkolny 2013/2014 

 

   Prowadzący; Nauczyciele PSP nr 14  

 

   Uczestnicy; Uczniowie PSP nr 14 

 

   Forma uczestnictwa;  według grup wiekowych klas I – III oraz klas IV – VI 

 

   Szczegółowy spis określa roczny harmonogram programu „Szkoła w ruchu” 
 
 
 
    
    
 
 
                Opracował; Marek Piernikarski 


