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Zdobywane umiejętności  

Sprawnego Dolnoślązaczka 

ROWERZYSTA 
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GRY ZESPOŁOWE 
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WODNIAK PŁYWAK 











Zdobywane umiejętności  
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GIMNASTYK 
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LEKKOATLETA 
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SANECZKARZ, NARCIARZ, 

ŁYŻWIARZ 
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Sprawnego Dolnoślązaczka 

 
W SP nr 10 w Głogowie rozszerzono program o 
sprawność – tancerz. 
 









Zdobywane umiejętności  

Sprawnego Dolnoślązaczka 

PODSUMOWANIE PROGRAMU 





Dostosowanie programu  

Sprawnego Dolnoślązaczka 

Program nie narzuca formy zdobywania sprawności 
pozwalając dostosować ją do środowiska w którym 
pracuje nauczyciel.  
 



Wnioski z realizacji  

Sprawnego Dolnoślązaczka 

Program jest dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci, 
 a jego zadania uwzględniają rozwój dzieci w poszczególnych klasach. 

 



Wnioski z realizacji  

Sprawnego Dolnoślązaczka 

Program zwiększa współpracę z rodzicami, 
angażuje i motywuje ich do działania  

 



Wnioski z realizacji  

Sprawnego Dolnoślązaczka 

Dzieci realizujące założenia programu rozwija się  zarówno 
 w sferze psychicznej i fizycznej. 

 
Zdobywanie  poszczególne sprawności  wzmacnia wiarę we własne siły i 

możliwości. 
 



Osiągnięcia po realizacji 

Sprawnego Dolnoślązaczka 

Uczniowie naszej szkoły ostatnie 3 lata zdobywali I miejsca w 
Sprawnościowych  Turniejach Międzyszkolnych dla uczniów klas I-III. 
 
Rozgrywki międzyszkolne – lekkoatletyczne zakończyły się sukcesem -I 
miejsce- dziewczęta,  II miejsce chłopcy. 
 
Chłopcy brali udział w ogólnopolskim turnieju piłki nożnej Tymbark-Cap 
do lat 10, wygrali powiat i doszli do finału wojewódzkiego.  
 
 



Osiągnięcia po realizacji 

Sprawnego Dolnoślązaczka 

Uczniowie naszej szkoły zdobywali I miejsca na Turniejach Tańca 
Nowoczesnego na szczeblu szkolnym, powiatowym i wojewódzkim. 
 
Wszyscy potrafią bardzo dobrze pływać i zdobywają medale na 
zawodach pływackich. 
 
Poprawiły się znacznie wyniki naszych uczniów podczas wstępnej 
diagnozy w klasie IV  ( z wychowania fizycznego)  
 
 



Osiągnięcia po realizacji 

Sprawnego Dolnoślązaczka 

Dzieci chętniej  ćwiczą na lekcjach w-f -zmniejszyła się liczba zwolnień, 
gdyż zajęcia są bardziej atrakcyjne, urozmaicone. 
 
Zwiększyło się zainteresowanie sportem zarówno ze strony rodziców jak  
i dzieci, co spowodowało, że dla uczniów klas III zorganizowano  
dodatkowe zajęcia sportowe w ramach Szkolnego Koła Sportowego. 
 



Realizacja i ocena programu 

Sprawny Dolnoślązaczek 

Szkolny Związek Sportowy „Dolny Śląsk” 
Adam Szymczak, Justyna Serafińska - Gruman 
ul. Borowska 1-3, 50-529 Wrocław 
tel./fax (071) 367 33 15, tel. 367 33 16 
www.dolnoslaski.szs.pl 
szs@sport.wroclaw.pl 
 
 
 

Szkoła Podstawowa nr 10 
Iwona Gbiorczyk - Zając 
ul. Andromedy 62, 67-200 Głogów 
tel.  (076) 833 86 00 
www.sp10glogow.pl 
sp10@glogow.um.gov.pl  
 
 
 

Dziękuję za uwagę 


