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        W czasie ferii zimowych w roku szkolnym 2013/2014 prowadzone były w Szkole Podstawowej 

nr 2 w Gnieźnie zajęcia ruchowe „ Gry i zabawy” oraz Spartakiada. Pierwsze zajęcia przeznaczone 

były dla dzieci z klas młodszych, natomiast Spartakiada dla uczniów klas 1-6 .  

Cele dydaktyczne zajęć: 

- zachęcanie do  ruchu fizycznego, 

- poprawienie sprawności fizycznej uczniów, 

- umiejętność współpracy w zespole, 

- umożliwienie  przeżycia pozytywnych emocji, 

- wpajanie zasad fair play, 

- kształtowanie prawidłowej postawy ciała, 

- wpajanie zasad kulturalnego zachowania się wobec rywali sportowych, 

- wdrażanie do aktywnego trybu życia, 

- poszerzenie oferty zajęć dla uczniów, 

- ściślejsze współdziałanie ze środowiskiem lokalnym, 

- przedstawienie placówki jako miejsca atrakcyjnego i przyjaznego dla dzieci, 

- promocja szkoły w środowisku lokalnym. 

Gry i zabawy 

Zajęcia odbywały się raz w tygodniu w sali gimnastycznej.  Uczniowie uczestniczyli w grach 

zespołowych, zabawach i konkursach sportowych. Każde zajęcia miały inny przebieg, co było 

dodatkową atrakcją. Podczas zajęć poznawały zasady unihokeja, piłki nożnej i elementy piłki ręcznej. 

Jedno z zajęć miało charakter otwarty i rodzice mogli kibicować swoim dzieciom. Zajęcia cieszą się 

dużym powodzeniem i prowadzone są przez cały rok szkolny. 

Spartakiada 

Podczas ferii została zorganizowana spartakiada sportowa pod hasłem „ Sport  uczy wygrywać i 

honorowo przegrywać”. Zawody obejmowały konkursy sprawnościowe i rywalizację uczniów w 

grupach wiekowych. Uczniowie mogli zmierzyć sie indywidualnie jak i zespołowo. Zorganizowane 

zostały następujące konkurencje: rzut kulą, rzut do celu, bieg na krótkim odcinku, bieg na dłuższym 

dystansie, wyścigi rzędów, pokonywanie toru przeszkód na czas. Po każdej konkurencji zawodnicy 

byli honorowani medalami i oklaskami. Po zakończeniu zawodów wszyscy pozowali do 

pamiątkowego zdjęcia. Najważniejszym sukcesem było zachęcenie wszystkich uczniów do 

sportowej rywalizacji i dostarczenie pozytywnych emocji. 

 

 



Efekty podjętych działań: 

- zintegrowanie społeczności szkolnej, 

- poszerzenie oferty sportowej dla uczniów, 

- podniesienie jakości pracy szkoły, 

- zaktywizowanie społeczności lokalnej, 

-  wypromowanie placówki jako miejsca atrakcyjnego do spędzania wolnego czasu, 

- umożliwienie bezpłatnego korzystania z zajęć ze szczególnym uwzględnieniem 

 rodzin   dysfunkcyjnych, 

- udoskonalenie funkcji opiekuńczych i wychowawczych szkoły. 

 

  


