
KARTA PRJEKTU/PROGRAMU WŁASNEGO – KLASY 4-7 

 

Rodzaj 
(projekt/ 
program) 

Osoba 
realizująca 
program: (imię i 
nazwisko 
nauczyciela) 

Tytuł programu/projektu: Czas i 
częstotliwość 
realizacji 
programu: 

Odbiorcy 
programu: 
 

Główne cele/założenia 
programu (1-3) 
 

Przewidywane 
osiągnięcia: (1-3) 
 

Program  

(realizowany przy 

współpracy Urzędu 
Miasta Wrocławia i 
Fundacją „Kraina 

Siatkówki” 

Iwona Szydełko 

 

Volleymania 2x 1,5 w 
tygodniu ; raz 
w miesiącu 
turniej w 
sobotę 

Uczennice klas 
IV- VI 

Promocja i popularyzacja  

piłki siatkowej wśród 

dziewcząt wrocławskich 
szkół podstawowych. 

Wyłowienie siatkarskich 

talentów i udział w 

turniejach Volleymania. 

 

Program własny Iwona Szydełko, 

Tomasz Surtel 

 

Autorski Program  

Nauczania Wychowania 

Fizycznego 

dla klasy sportowej o 

profilu piłki siatkowej  

 

10 godzin wf 

w tygodniu 

W klasie 

sportowej (4f) 

Wszechstronne wychowanie 

i edukacja przez sport. 

Kształcenie i doskonalenie 

harmonijnego rozwoju 

fizycznego uczniów poprzez 

odpowiedni dobór środków 

wspomagających 

funkcjonowanie układu: 

ruchowego, oddechowego, 

krążeniowego i nerwowego. 

Wyposażenie uczniów w 

zasób umiejętności 

ruchowych oraz w niezbędny 

zasób wiedzy o korzyściach z 

uprawiania ćwiczeń 

fizycznych. 

Prawidłowy rozwój 

psychomotoryczny, 

rozwijanie i doskonalenie 

Przygotowanie do 

dalszych etapów szkolenia 

w piłce siatkowej. 

Długofalowa edukacja 

siatkarska zgodna z 

założeniami KS AZS AWF 

Wrocław 

 



sprawności fizycznej. 

Projekt 

edukacyjny 

Izabela 

Słowińska 

Projekt edukacyjny „Żyj 

zdrowo i aktywnie” 

Październik 

2017 – marzec 

2018 

Uczniowie klas I-

VII 

Poszerzenie wiedzy o 

zdrowym odżywianiu. 

Promowanie aktywnego 

trybu życia. Rozwijanie 

sprawności fizycznej. 

Wdrażanie do przestrzegania 

zasad przygotowywania i 

spożywania posiłków.  

Uczeń zna i potrafi 

stosować zasady 

zdrowego stylu życia, a w 

szczególności zasady 

zdrowego odżywania. 

Utrwala nawyki 

spożywania owoców, 

warzyw oraz nabiału przy 

ograniczeniu spożywania 

słodyczy. Pogłębia 

zainteresowania 

problematyką 

prozdrowotną. 

Projekt autorski Izabela 

Słowińska 

„Z higieną za pan 

brat” – stymulowanie 

rozwoju dziecka poprzez 

profilaktykę w edukacji 

prozdrowotnej 

Cały rok Uczniowie klas 

IV 

Kształtowanie nawyków 

dbania o higienę oraz postaw 

warunkujących 

bezpieczeństwo. Kształcenie 

postaw tolerancji oraz 

wrażliwości na potrzeby 

innych. 

Uczeń potrafi dbać o 

higienę i zdrowie. Zna 

zasady zdrowego 

odżywiania się. Potrafi się 

odpowiednio zachować w 

sytuacjach kryzysowych. 

Zna zasady i idee Ruchu 

Czerwonego Krzyża. 

Dostrzega potrzeby innych 

osób. Zna podstawowe 

zasady udzielania 

pierwszej pomocy. 

Projekt 

edukacyjny 

Izabela 

Słowińska 

„Moje zdrowie w 

moich rękach” 

Cały rok Uczniowie klas 

0-7 

Kształtowanie umiejętności 

dbania o własne zdrowie, 

szczególnie w zakresie 

higieny osobistej , 

prawidłowego odżywiania 

Uczeń zna i potrafi 

stosować zasady 

zdrowego stylu życia, a w 

szczególności zasady 

zdrowego odżywania. 



się, prawidłowej postawy 

ciała, aktywności fizycznej. 

Utrwala nawyki 

spożywania owoców, 

warzyw oraz nabiału przy 

ograniczeniu spożywania 

słodyczy. Pogłębia 

zainteresowania 

problematyką 

prozdrowotną. 

Projekt autorski Izabela 

Słowińska 

Projekt taneczno-

gimnastyczny - „Tańczyć 

każdy może” 

Cały rok Uczniowie klas 

0-3 (1-2 razy w 

tygodniu) 

Zajęcia ruchowe dające 

możliwość odpoczynku 

psychicznego, regeneracje sił 

psychicznych i fizycznych, 

rozwijanie postaw 

wychowawczych, 

umiejętności radzenia sobie z 

trudnymi emocjami, 

wyładowywanie agresji, 

zagospodarowanie czasu 

wolnego, ukierunkowanie na 

pożyteczną formę zajęć. 

Zajęcia o funkcji 

rewalidacyjnej. 

Rozwój zainteresowań i 

uzdolnień ruchowych 

uczniów, popularyzacja 

tańca nowoczesnego, 

gimnastyki artystycznej, 

alternatywa na ciekawy 

sposób spędzania czasu 

wolnego. 

Projekt autorski Nauczyciele 

języków obcych 

Nauka języka z 

wykorzystaniem 

multimediów 

Cały rok Uczniowie klas 

IV 

Wykorzystanie tradycyjnych 

oraz nowoczesnych form 

uczenia się języka obcego – 

wykorzystanie multimediów 

(Internet, komputer, tablica 

interaktywna). 

Umiejętność 

wykorzystania 

tradycyjnych oraz 

nowoczesnych form 

uczenia się języka obcego 

– wykorzystanie 

multimediów (Internet, 

komputer, tablica 

interaktywna). 



Projekt 

edukacyjny 

GWO 

Nauczyciele 

matematyki, 

nauczyciele 

języka polskiego 

Ogólnopolski 

Program GWO „Lepsza 

szkoła” 

Cały rok Uczniowie klas 

IV 

Wykorzystanie 

przygotowanych przez GWO 

„Sesji z plusem” – narzędzia 

do systematycznego 

sprawdzania wiedzy i 

umiejętności uczniów szkoły 

podstawowej z zakresu 

matematyki i języka 

polskiego oraz do 

monitorowania i analizy 

postępów w nauce w czasie 

całego roku szkolnego.  

Systematyczne 

monitorowanie przez 

nauczyciela, ucznia oraz 

rodzica postępów w nauce 

/ przyrostu wiedzy z 

matematyki i języka 

polskiego.  

 

 


