
„Radosna szkoła – kraina sprawności i zdrowia” 

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do realizacji rządowego projektu 

Ministerstwa Edukacji Narodowej  powołanego Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 

lipca 2009 r. pod nazwą „Radosna szkoła – kraina sprawności i zdrowia”   

Dzięki temu zakupiliśmy pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw w naszej szkole za 

kwotę 15.000 zł.  

Założenia programu Radosna Szkoła 

Celem rządowego programu Radosna Szkoła jest zapewnienie najmłodszym uczniom  szkół  

właściwego rozwoju psychofizycznego i warunków do aktywności ruchowej porównywalnej 

ze standardami wychowania przedszkolnego, a w szczególności: 

• stworzenie bezpiecznych warunków w zakresie nauki, wychowania i opieki w szkole  

 uwzględniającej aktywną naukę poprzez zabawę 

• wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły 

• stworzenie warunków organizacyjnych umożliwiających realizowanie nowej           

podstawy programowej kształcenia ogólnego, zwłaszcza w  zakresie wychowania 

fizycznego 

• stworzenie bezpiecznych i przyjaznych warunków organizowania zajęć szkolnych i 

zajęć opieki świetlicowej, co pozytywnie wpłynie na niwelowanie reakcji stresowych  

u małych dzieci spowodowanych nowymi dla nich sytuacjami związanymi z 

rozpoczęciem nauki w szkole  

 

Zgodnie z założeniami projektu „Radosna Szkoła” zadaniem świetlicy jest 

zapewnienie możliwości zabaw ruchowych z uwzględnieniem naturalnych warunków 

rozwojowych dzieci. Miejsca zabaw mogą być wykorzystywane zarówno w czasie zajęć 

świetlicowych, jak również podczas przerw czy wybranych lekcji. 

Biorąc pod uwagę specyfikę okresu rozwojowego dzieci sześcioletnich i 

siedmioletnich, związaną z potrzebą wzmożonej aktywności fizycznej, pierwsza strefa 

miejsca zabaw w szkole będzie wyposażona w pomoce dydaktyczne pozwalające na 

zaspokojenie przez dziecko potrzeby ruchu, usprawniające koordynację wzrokowo – 

ruchową. Druga strefa miejsca zabaw w szkole zostanie wyposażona w pomoce dydaktyczne 

usprawniające umiejętności w zakresie małej motoryki i dające możliwości odpoczynku. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ministerstwo_Edukacji_Narodowej


Otrzymane pomoce dydaktyczne umożliwią nam w lepszym stopniu: 

                    • Zwiększenie aktywności ruchowej dzieci 

                    • Zapewnienie warunków do kształtowania sprawności fizycznej 

                    • Rozwijanie umiejętności motorycznych dzieci w młodszym wieku szkolnym 

                    • Kształtowanie umiejętności społecznych 

• Kształtowanie orientacji przestrzennej, analizy i syntezy słuchowej oraz    

koordynacji wzrokowo ruchowej 

Tak wiec ramach tego projektu nasza szkoła została  wyposażona między innymi w takie 

pomoce usprawniające dużą i małą motorykę jak:  

Duża motoryka 

 

1. duże, miękkie klocki, wałki, zestawy dużych figur geo-

metrycznych, wykonane w kolorystyce przyjaznej dla dzieci - 

służące aktywności ruchowej i zabawom konstrukcyjnym, umożli-

wiające poznawanie różnych kształtów i zabawę w grupie 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. miękkie piłki w różnych 

kolorach i wielkościach, w 

tym piłki skaczące, sensorynki 

- mające na celu kształtowanie 

w zabawie koordynacji 

wzrokowo -ruchowej, zręczno-

ści i precyzji ruchu; 

 

     

3. materace do zabaw ruchowych, 

które mogą być łączone i ustawiane w 

różnych konfiguracjach - służące za-

pewnieniu bezpiecznych warunków 

zabaw ruchowych oraz stanowiące  

element stymulacji zmysłowej; 

 

 

 

 



4. tory przeszkód, które mogą składać 

się z elementów wykonanych z różnych 

faktur i mogą być układane w różnorod-

ne kształty - mające na celu kształtowanie 

sprawności motorycznej i równowagi, w 

tym dające możliwość czołgania, przeskaki-

wania, zjeżdżania; 

          
 

 

 

5. elementy lub zestawy elementów umożliwiające pokonywanie wysokości i dające 

możliwość wspinaczki, w tym drabinki, liny, siatki o dużych oczkach - służące rozwija-

niu równowagi; 

6. inne materiały do integracji zmysłowej i stymulacji wielo-

zmysłowej- służące poznawaniu rzeczywistości przez dostarczanie 

dziecku różnych doświadczeń zmysłowych, a jednocześnie umożli-

wiające dziecku odpoczynek 

 

Mała motoryka 

 
 

1. układanki - mające na celu kształto- wanie spo-

strzegawczości i precyzji ruchu, umożliwia- jące tworzenie 

historyjek tematycznych oraz służące kształ- towaniu umie-

jętności tworzenia wypowiedzi zdaniowych;  

 

 

 

2. materiały 

do integracji zmysłowej i stymulacji wielozmy-

słowej - służące kształtowaniu wyobraźni oraz 

wspomaganiu rozwoju spostrzegawczości i koordy-

nacji wzrokowo-ruchowej;  

 

 

 

 

 

3. klocki, z których dzieci indywidualnie lub grupowo 

mogą budować różnorodne formy przestrzenne - służące 

rozwijaniu wyobraźni przestrzennej i umiejętności pracy w gru-



pie; 

4. gry planszowe - służące rozwijaniu umiejętności pracy w 

grupie i uczące zasad dobrego współzawodnictwa;  

 

 

5. zabawki dydaktyczne - umożliwiające zabawy tematyczne i sta-

nowiące pomoc w zajęciach relaksacyjnych. 

 

To tylko niektóre pomoce w jakie została wyposażona nasza szkoła. 

 

Tak wyposażone miejsce zabaw pozwoli na właściwą dla wieku 

rozwojowego dziecka zabawę. Kształtowanie koncentracji uwagi, 

zdolności manualnych czy precyzji ruchu daje podstawy do osiągnięcia sukcesu, jakim jest 

wszechstronny i harmonijny rozwój psychoruchowy dzieci w młodszym wieku szkolnym.  

 

  

  

 

 

 


