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Zdj. materiały własne



Szkoła na świeżym powietrzu - przykłady

przedmiot informacja o 

czasie trwania 

zajęć

wybrane treści i cele kształcenia (bazując na 

polskiej podstawie programowej)

przykłady zabaw i 

aktywności fizycznych

sposób ewaluacji

matematyka

wychowanie 

fizyczne

1 raz w 

miesiącu

1.Zachęcanie do aktywności i różnych form 

rekreacji na świeżym powietrzu

2. Poznanie zasad bezpiecznego i 

odpowiedzialnego korzystania z urządzeń, 

sprzętów i przyborów znajdujących się w 

terenie.

3. Uczniowie umieją wskazać  i wykorzystać 

sprzęt do ćwiczeń fizycznych dostępny w danej 

okolicy.

4. Potrafią połączyć ćwiczenia fizyczne, gry i 

zabawy ruchowe z elementami matematyki 

takie jak: pomiar, odległość, masa, waga,

dystans, przeliczanie jednostek

4.Uczniowie potrafią obliczyć z pomocą 

nauczyciela  swoją  wydolność, wytrzymałość 

tlenową, siłę i gibkość  

gry i zabawy ruchowe 

z przeliczaniem 

jednostek,

ćwiczenia

1.rozmowa i 

opinie dzieci

2.ankieta dla 

dzieci i rodziców

3. dokumentacja 

PP, fotokronika, 

YT, facebook



Szkoła na świeżym powietrzu - przykłady

przedmiot informacja o 

czasie trwania 

zajęć

wybrane treści i cele kształcenia 

(bazując na polskiej podstawie 

programowej)

przykłady zabaw i 

aktywności fizycznych

sposób 

ewaluacji

j. polski

wychowanie 

fizyczne

1raz w miesiącu “Z językiem polskim na spacer”

Cele: wzbogacanie zasobu słownictwa, 

utrwalanie nazw części mowy, 

wyrabianie pasji poznawania świata, 

rozwijanie zainteresowania kulturą w 

środowisku lokalnym, rozwijanie 

zdolności dostrzegania wartości, 

piękna

kalambury 

frazeologiczne, drama 

na świeżym powietrzu, 

zabawa w podchody, 

pociąg ze słów, “to, na 

co patrzę jest… 

wymienianie 

przymiotników, 

rozwijanie słownictwa 

przy zaangażowaniu 

różnych zmysłów (co 

jest szorstkie, co 

pachnie?)

ankieta, 

emotikony na 

koniec zajęć, 

rozmowy z 

uczniami, 

ankieta dla 

rodziców



Projekt happeningu szkolnego promującego 

zdrowy styl życia. 

 Forma happeningu - “Jestem aktywny, bo żyję zdrowo i 
kolorowo”

 Happening promujący zdrowe odżywianie i ruch na świeżym 
powietrzu zachęcający wszystkich uczniów do większej aktywności 
przez zabawę. Kształtowanie nawyków aktywnego stylu życia.

 Osoby odpowiedzialne za koordynowanie i realizację

 1 koordynator główny - pedagog

 współodpowiedzialni - zespół promocji zdrowia lub nauczyciel 
wych. fizycznego, nauczyciel przyrody lub biologii, opiekun 
Samorządu Uczniowskiego, wybrani uczniowie (liderzy) Zdj. materiały własne



Projekt happeningu szkolnego promującego 

zdrowy styl życia. 

 Happening organizowany dla całej szkoły (przy wsparciu wychowawców klas), 

zaangażowani są wszyscy nauczyciele oraz pracownicy obsługi (lub dla klas 

pierwszych wspólnie z rodzicami z okazji pasowania na ucznia Szkoły 

Promującej Zdrowie)

 Czas trwania - 1 dzień (np. w październiku) od 9.00 do 13.00

 Scenariusz przedsięwzięcia

 Zamieszczenie na stronie szkoły, Facebooku lub w budynku szkoły opisu 

planowanego przedsięwzięcia. Bawimy się niezależnie od pogody.

 Rozpoczęcie happeningu przez dyrektora, przedstawienie zaproszonych gości 

(władze samorządowe)



Projekt happeningu szkolnego promującego 

zdrowy styl życia. 

 Podział na grupy wykonujące poszczególne zadania (każda grupa wykonuje w 

swoim czasie) :

taneczna - nauka tańca przez wyznaczoną grupę uczniów z udziałem VIP-ów na 

boisku szkolnym

kuchcików - przygotowanie i konsumpcja jesiennych kolorowych sałatek i 

przekąsek (wystawa)

artystów - tworzenie TWISTERA (gra planszowa w dużej skali)

rekreacyjna - gry i zabawy ( wyścig w workach, zjadanie jabłka, “jarzynowa 

sztafeta”)



Projekt happeningu szkolnego promującego 

zdrowy styl życia. 

 Podsumowanie. Poczęstunek dla wszystkich, wyróżnienie grup 

najaktywniejszych, najbardziej pomysłowych, przyznanie nagrody fair play

(bilet do parku trampolin lub na basen).

 Na zakończenie piosenka i wspólny taniec.

 Podzielenie się doświadczeniami ze społecznością lokalną.

Zdj. materiały własne



Scenariusz - RUCH TO ZDROWIE (dla 

uczniów)

 Co wiemy na temat zagrożeń - choroby cywilizacyjne (10 min).

 Podział uczniów na 4 grupy a następnie wyszukiwanie i selekcja informacji 
na telefonach na zadany temat (choroba - przyczyny, skutki, zapobieganie).

I grupa - cukrzyca

II grupa - otyłość

III grupa - anoreksja i bulimia

IV grupa - choroby układu krążenia

 Zebrane informacje każda grupa prezentuje na forum klasy, a następnie 
liderzy grup zbierają materiały i opracowują prezentację multimedialną dla 
rodziców.

Zdj. materiały własne



Scenariusz - RUCH TO ZDROWIE (dla 

uczniów)
 Aktywność fizyczna niweluje choroby cywilizacyjne.(30 min)

Gry i zabawy na świeżym powietrzu, przygotowanie potrzebnego sprzętu sportowego ( skakanki, lina, szarfy, 
piłki, pachołki, woreczki z piaskiem, worki oraz dostępne patyki, kamyki, kasztany itp.)

Wyznaczenie uczniów, którzy pomagają przy organizacji gier.

OBWÓD STACYJNY (każda drużyna przechodzi do kolejnej stacji po wykonaniu zadania i odpowiedzi na zadane 
pytanie)

zabawa ze skakanką w dwójkach, trójkach, indywidualnie

przeciąganie liny

wyścigi z przyborami np. w workach

wyjście na step

 Podsumowanie ( samoocena uczniów - zebranie pozytywnych nawyków), nagrodzenie dzieci ocenami, 
pochwałą). (5 min)

 Zamieszczenie na stronie szkoły oraz tablicy informacyjnej foto kroniki z zajęć.



Scenariusz - RUCH TO ZDROWIE (dla 

rodziców)

 Prezentacja multimedialna przygotowana przez ich dzieci na temat 

informacji i wyników badań dotyczących chorób cywilizacyjnych i ich wpływu 

na nasze zdrowie. (10 min)

 Propozycje rodziców zabaw i gier ( Bank pomysłów) i wspólne budowanie 

scenariusza zajęć dla uczniów. Demonstracja proponowanych ćwiczeń i 

wspólna zabawa rodziców.(15 min)

Zdj. materiały własne



Scenariusz - RUCH TO ZDROWIE (dla 

rodziców)

Zaproszenie rodziców do pomocy przy organizacji zajęć poprzez ułożenie 

pytań na temat zapobiegania chorobom cywilizacyjnym (10 min)

np.

• prawidłowy poziom cukru, ciśnienia

• ile posiłków należy spożywać dziennie?

• ile wody powinniśmy pić dziennie?

• właściwa ilość snu na dobę, korzystania z telefonu itp.

• ile razy dziennie powinniśmy spożywać warzywa i owoce?

• jakich produktów należy unikać?

Zaproponowanie wspólnych rodzinnych aktywności np. wyjścia, wycieczki 

rowerowe, piesze, rajdy, jazda na rolkach itp. (5 min)

Podsumowanie i podziękowanie za aktywny udział. Zaproszenie na kolejne 

zajęcia otwarte.(5 min)



Program “Liderzy aktywnych przerw”  
“Nakręć się na aktywność”

“Uaktywnij siebie i innych”

 Cel: Walczymy z nudą, aktywnie spędzamy czas, uczymy się 
współdziałać w grupie.

Informacje o osobach odpowiedzialnych za koordynowanie i realizację:

• Szkolny koordynator programu - pedagog

• Członek zespołu - nauczyciel wychowania fizycznego

• Członek zespołu - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.

Współpraca z higienistką szkolną.

Analiza, która z przerw w ciągu dnia zostanie przeznaczona na 

program: 

“Liderzy aktywnych przerw”
• Jedna długa przerwa, 1x dziennie w ciągu całego roku szkolnego.

• Nauczyciele dyżurujący wspomagają liderów.

Zdj. materiały własne



Program “Liderzy aktywnych przerw”

 Bank idei zabaw i aktywności fizycznych:

Taniec

Gry i zabawy (np.: “Dwa ognie”, “Berek”)

Ćwiczenia ogólnorozwojowe (skakanka, hula hop, zabawy z piłkami, badminton, ringo)

Konkursy sprawnościowe w formie zabawowej

Tory przeszkód.

 Lista sprzętu niezbędnego do realizacji aktywności:

Sprzęt sportowy, którym dysponuje szkoła.

 Informacje o sposobie i częstotliwości wyboru uczniów pełniących funkcję 
koordynatorów aktywności fizycznych:

Na początku roku szkolnego oraz II semestru każda klasa 6-8 nominuje 3-4 uczniów 
(według możliwości szkoły) do objęcia funkcji LIdera aktywnych przerw. Ostateczny 
wybór liderów należy do koordynatora.



Program “Liderzy aktywnych przerw”

 Informacje o sposobie przeprowadzania szkoleń dla uczniów-koordynatorów.

Szkolenia dla liderów prowadzi zespół koordynujący program na początku każdego semestru.

 Krótka prezentacja o projekcie, która zostanie przedstawiona rodzicom na zebraniach 
klasowych:

Prezentację programu przygotowuje zespół koordynujący i przedstawia ją rodzicom na 
pierwszym spotkaniu w danym roku szkolnym:

uzasadniając wybór problematyki programu,

przedstawiając cele, zasady, sposoby i formy realizacji programu.

 Sposób ewaluacji programu/akcji pod kątem przeciwdziałania/ niwelowania zagrożeń 
zdrowia dzieci i młodzieży w kontekście chorób cywilizacyjnych:

ankieta dla uczniów, rodziców i nauczycieli

obserwacje uczniów podczas aktywnych przerw

 raport końcowy z prezentacją przygotowaną przez uczniów. 
(np.: galeria zdjęć, album, kronika, film).

 Wypracować formę motywowania i nagradzania liderów



Projekt cyklicznych zajęć praktycznych

“Wycieczka po 10.000 kroków”

zdjęcie ze strony: https://www.euro.com.pl/artykuly/wszystkie/artykul-jak-dziala-krokomierz-dlaczego-warto-z-niego-korzystac.bhtml dostęp 

27.01.2021 



CELE WYCIECZEK PIESZYCH

 Program skierowany jest do uczniów i rodziców zespołów klasowych. 

Proponuje aktywność pozalekcyjną, polegającą na wspólnym przejściu 

określonego dystansu i wykonaniu wyznaczonych zadań ukrytych pod kodami 

QR. Uczestnicy zobowiązani są do stałego monitorowania liczby kroków za 

pomocą dowolnego urządzenia.

 Dystans można swobodnie określać w zależności od czasu i wieku uczestników



Czas trwania i osoby odpowiedzialne:

Raz  lub dwa razy w miesiącu w roku 

szkolnym.

Koordynator: wychowawca klasy

Zdjęcie: materiały własne



Cele:

 popularyzowanie aktywności fizycznej na świeżym powietrzu.

 monitorowanie  i stopniowanie trudności aktywności fizycznej.

 prezentacja uzyskanych wyników przez uczniów.

 integracja zespołu klasowego oraz rodziców

 wykorzystanie nowoczesnych technologii w promocji zdrowi



Przykłady aktywności fizycznej:

 marsz

 marszobieg

 ćwiczenia ogólnorozwojowe

Zdjęcie: materiały własne



Włączenie nowoczesnych technologii 

do realizacji celów

 telefon komórkowy

 krokomierz

 opaska sportowa

 aplikacje internetowe do monitorowania aktywności fizycznej np.: Bieganie 

dla Początkujących – Aplikacje w Google Play ,

 platformy rejestrujące aktywność np.:

adidas Runtastic: adidas Running & adidas Training apps

 generator kodów QR np.: 

Generator kodów QR – tutaj możesz utworzyć kody QR (qr-code-

generator.com)

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rehegoo.rfb&hl=pl&gl=US
https://www.runtastic.com/en/login
https://pl.qr-code-generator.com/


Ewaluacja programu:

 ankieta dla uczniów

 ankieta dla rodziców

 obserwacja postawy zespołu klasowego pod kątem aktywności fizycznej 

prowadzona przez wychowawcę.


