INNOWACJA PEDAGOGICZNA
organizacyjno-metodyczna
Temat innowacji:
,,ŚWIETLICA NA SPORTOWO”
Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa Nr 49 im. J. Kusocińskiego w Częstochowie
Autorzy: Małgorzata Bernacka-Wójcik, Bożena Niepsuj, Milena Koj, Tadeusz Kościołek.
Temat: ,,Świetlica na sportowo”
Rodzaj innowacji: organizacyjno-metodyczna
Data wprowadzenia: 3 września 2018r.
Data zakończenia: 15 lutego 2019r.

Zakres innowacji:
Adresatami innowacji są uczniowie świetlicy szkolnej. Czas realizacji innowacji obejmuje pierwsze
półrocze z możliwością jej kontynuowania.
Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach zajęć świetlicowych, raz w miesiącu poza terenem
szkoły.
Niniejsza innowacja ma na celu szerzenie aktywności fizycznej. Ma ona zachęcać i motywować
uczniów do korzystania z różnych form aktywności ruchowej ukierunkowanej na zdrowie i sport.

Cel główny:
Wzmacnianie aktywności ruchowej dzieci.













Cele szczegółowe:
kształtowanie umiejętności ruchowych,
wyrabianie nawyku prawidłowej postawy ciała,
umacnianie wiary we własne siły i zdolność osiągania celów,
rozbudzanie potrzeby czynnego uczestnictwa w różnych formach aktywności fizycznej,
przygotowanie do uprawiania różnych dyscyplin sportowych,
kształtowanie poczucia odpowiedzialności za współćwiczących i dbanie o ich
bezpieczeństwo.

Metody i formy
zabawowo - naśladowcza,
bezpośredniej celowości ruchu,
programowego usprawnienia się,
ruchowej ekspresji twórczej ,
gry uproszczone.

Przewidywane osiągnięcia
Prezentowana innowacja ma na celu wychowanie ucznia jako człowieka aktywnego, biorącego
odpowiedzialność za własny rozwój fizyczny i czynnie uczestniczącego w różnych formach
aktywności fizycznej.
Uczeń:
* potrafi dokładnie i właściwie wykonywać określone ćwiczenia samodzielnie i pod kontrolą
nauczyciela,
* zna sposoby zapobiegania wadom postawy i stosuje je w życiu codziennym,
* wie, dlaczego ruch ma działanie zdrowotne i wpływa pozytywnie na jego rozwój
psychofizyczny,
* zna różne dyscypliny sportowe,
* wie, w jaki sposób zadbać o bezpieczeństwo swoje i współćwiczących,

*

stosuje się do ustaleń i obowiązujących zasad.

Tematyka zajęć
Zagadnienia innowacji zostały opracowane w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego
dla I i II etapu edukacyjnego. Tworzą one jej uzupełnienie i poszerzenie. Dzieci będą uczestniczyły
w zajęciach rekreacyjno-ruchowo-sportowych poza terenem szkoły.

Ewaluacja
W ramach podsumowania innowacji na stronie internetowej szkoły zostaną zaprezentowane zdjęcia
z poszczególnych działań z odpowiednimi opisami.
W celu uzyskania informacji zwrotnej nauczycielki przeprowadzą szczegółową analizę wyników
podejmowanych działań. Pozwoli to ocenić stopień realizacji zamierzonych celów, a także opracować
wnioski, zaplanować pracę i ewentualnie zmodyfikować metody pracy. Podjęta zostanie także
decyzja o ewentualnej kontynuacji innowacji w następnym półroczu.
Wszystkie wyniki i uwagi zostaną opracowane w sprawozdaniu oraz udostępnione dyrektorowi
szkoły.

