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W ramach uczestnictwa w konkursie ”Bezpieczna Szkoła -Bezpieczny Uczeń” zrealizujemy: 
Zadanie konkursu nr 10 „Aktywny wypoczynek” . 
 
 
Aktywny wypoczynek-zasady bezpieczeństwa 
 

Założenia i cele programu „Bezpieczna szkoła-bezpieczny uczeń” dotyczą zachęcenia 
młodzieży naszej szkoły do aktywnego wypoczynku oraz harmonijnego rozwoju 
psychofizycznego uczniów;  kładą nacisk na uświadomienie, że aktywny wypoczynek to  
rozwijanie i doskonalenie sprawności ruchowej;  dotyczą wdrażania zasad  zdrowego 
współzawodnictwa oraz rozwijania poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych, czyli 
tzw. Bezpieczeństwa. Aby osiągnąć wyżej wymienione cele wychowania fizycznego szkoła 
stymuluje rozwój uczniów i umożliwia im podejmowanie aktywności ruchowej oraz tworzy 
warunki do doskonalenia sprawności fizycznej.  
 Realizując założenia konkursu „Bezpieczna szkoła-bezpieczny uczeń”  nauczyciele wychowania 
fizycznego z Zespołu Szkół Zawodowych w Brodnicy zapoznali uczniów z podstawowymi 
formami rekreacji, turystyki oraz z podstawowymi zasadami uprawiania wybranych przez 
uczniów dyscyplin sportowych. 
         Dnia 11.X.2012r. zorganizowaliśmy dla uczniów zajęcia na ściance wspinaczkowej. 
Instruktor uczył podstawowych zasad  bezpieczeństwa wspinania na ściance . Uczniowie przeszli 
wstępne przeszkolenie  pod nadzorem instruktora obejmujące min. naukę  węzła ósemkowego 
oraz asekuracji współćwiczącego. Pod kierunkiem kierownika sali  gimnastycznej w ZSR w 
Brodnicy uczniowie szybko opanowali zasady wspinaczki i asekuracji. Założeniem ćwiczeń było 
zainteresowanie uczniów nowymi formami ruchu 
 Kolejnym  realizowanym zadaniem były zajęcia na świeżym powietrzu Nordic Walking, które 
odbyły się 12.X.2012. Celem było zachęcenie młodzieży do aktywnego spędzania czasu wolnego 
na świeżym powietrzu. Instruktorki omówiły zasady bezpieczeństwa podczas zajęć w terenie i 
uświadomiły młodzieży znaczenie  rozgrzewki  w treningu. Ćwiczenia były prowadzone z 
zastosowaniem metod i urządzeń zapewniających pełne bezpieczeństwo ćwiczących.  
       18.X.2012r. na zakolu  rzeki Drwęcy odbyły się zajęcia z wędkarstwa. Instruktor omówił 
zasady bezpiecznego dotarcia na łowisko i prawidłowego poruszania się po brzegach rzeki. 
Poruszył temat etyki wędkarstwa i problemy ekologii oraz bezpieczeństwa współćwiczących, 
zwrócił  również uwagę na  niebezpieczeństwa wynikające z łamiących się konarów drzew i 
zmiennych warunków atmosferycznych. Zajęcia cieszyły się ogromnym zainteresowaniem . 
 
         Dnia 19 .X. 2012r. odbył się rajd rowerowy z udziałem młodzieży naszej szkoły. Celem było: 
zachęcenie uczniów do aktywnego spędzania  czasu wolnego,  integracja młodzieży  oraz 
zapoznania z walorami turystycznymi Pojezierza Brodnickiego. Omówiono zasady 
bezpieczeństwa poruszania się po drogach publicznych, dzięki czemu rajd  odbył się zgodnie z 
przepisami ruchu drogowego. Wycieczka wyruszyła z naszej szkoły w kierunku Bobrowisk i tamy 
Brodzkiej. Pięknymi terenami Pojezierza Brodnickiego, przejechała do OW PTTK w Bachotku . 
Impreza zakończyła się  ogniskiem integrującym uczestników. 
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     Fitness to świetna forma  aktywnego wypoczynku, budząca zainteresowanie szczególnie wśród  

dziewcząt, natomiast zajęcia na siłowni cieszyły się dużym zainteresowaniem zarówno wśród 

chłopców jak i dziewcząt naszej szkoły. Dziewczęta uczestniczyły w zajęciach yogi,  spinningu, body 

ball( ćwiczenia z piłkami) oraz dance aerobiku. Naszym założeniem  jest wpajać idee zdrowego i 

aktywnego trybu życia już w okresie dzieciństwa, kiedy zaczynają się kształtować pozytywne wzorce 

i nawyki u młodego człowieka.  Jako instruktor uważam, że ważne jest by przekonywać młodzież do 

aktywności fizycznej, higienicznego trybu życia i zdrowej diety. Stopień trudności i intensywności  

ćwiczeń dostosowuje się do aktualnej sprawności fizycznej i wydolności ćwiczących, by zapewnić 

bezpieczeństwo podczas tego typu zajęć.  

         25.10.2012r.  uczniowie uczestniczyli w zajęciach rugby. Prowadzący zajęcia zapoznał osoby 

biorące w nich udział z zasadami bezpiecznego wykonywania ćwiczeń oraz uczestniczenia w grze. 

Na  każdym boisku oraz w miejscach wyznaczonych do uprawiania ćwiczeń fizycznych, gier i zabaw 

umieszcza się tablice informacyjne określające zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń i sprzętu 

sportowego.   
       Dnia 25.X.2012r.  w ramach lekcji wychowania fizycznego przeprowadzono w klasach zajęcia z 
rugby, po nadzorem instruktora Brodnickiego Klubu Rugby. Zajęcia odbyły się na płycie boiska 
stadionu OSiR w Brodnicy. Rugby to jedna z najpopularniejszych dyscyplin sportowych na świecie. 
W Polsce jest aktualnie w fazie bardzo dynamicznego rozwoju, a nie bez znaczenia w tym 
kontekście pozostaje fakt, że dyscyplina ta wraca do grona sportów olimpijskich. Rugby zapewnia 
wszechstronny rozwój fizyczny, a zarazem doskonale kształtuje charakter, samodyscyplinę oraz 
umiejętność współpracy w grupie. 
       Rugby to sport dla wszystkich, a więc grać mogą zarówno chłopcy jak i dziewczęta. Znaczenia 
nie mają także warunki fizyczne - w rugby z powodzeniem grają osoby wysokie, niskie, masywne 
jak i szczupłe. W dyscyplinie tej  nie trzeba używać żadnych twardych ochraniaczy. Przepisy 
dopuszczają kontakt między zawodnikami, ale gwarantują bezpieczeństwo na boisku. Zasady w 
kategoriach dziecięcych znacząco różnią się od tych stosowanych przez seniorów. Część  z nich jest 
uproszczona, a chodzi głównie o to, aby dzieci zaznajamiać stopniowo ze specyfiką gry, rozwijać u 
nich podstawowe cechy motoryczne, a przede wszystkim dać im jak najwięcej radości i  satysfakcji. 
      Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem. 
 
        Dnia 29.11.2012r.  przeprowadzono w klasach zajęcia uczące gry w szachy.  Szachy to 
narzędzie stymulujące rozwój emocjonalny i intelektualny, kształtujące osobowość i pozwalające 
na rozwój twórczego potencjału, który drzemie w każdym młodym człowieku Celem zajęć było: 
zapoznanie uczniów z zasadami gry, rozwijanie logicznego myślenia,  przygotowanie do udziału  w 
międzyszkolnych rozgrywkach szachowych na różnych szczeblach, umożliwienie uczniowi 
osiągnięcie sukcesu, nauka radzenia sobie z porażką .  

 

Piłka siatkowa to najpopularniejsza dyscyplina sportu w naszej szkole. Zarówno dziewczęta jak i 

chłopcy uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych. Co roku organizujemy Mikołajkowy Turniej Piłki 

Siatkowej, którego celem jest popularyzowanie zdrowego stylu życia i gry w siatkówkę wśród 

młodzieży.  
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W tym roku turniej odbył się 8.12. 2012. i  wzięły w nim udział drużyny mieszane   w Sali 

gimnastycznej ZSZ w Brodnicy.  Turniej rozgrywany był wg przepisów PZPS, systemem każdy z 

każdym do dwóch wygranych setów. Trzeci set tzw. tie-break rozgrywany był do 15 pkt. W czasie 

zawodów sportowych  uczniowie  pozostawali  pod opieką nauczycieli. Prowadzący zajęcia zapoznał 

osoby biorące w nich udział z zasadami bezpiecznego wykonywania ćwiczeń oraz uczestniczenia w 

grach i zabawach. Mecze sędziowali nauczyciele wychowania fizycznego w ZSZ w Brodnicy.  

 

Osiągnięcia uczniów wynikające z udziału w zajęciach pozalekcyjnych: 

Uczeń: 

 Wykazuje aktywną postawę  w kształtowaniu własnej sprawności fizycznej i ruchowej. 
 Dba o zdrowie, hartuje organizm. 
 Cechuje się systematyczną aktywność ruchową. 
 Identyfikuje się z sukcesami i porażkami zespołu. 
 Podnosi  swoje umiejętności motoryczne. 
 Doskonali swoje umiejętności techniczne i taktyczne. 
 Będzie inicjatorem wielu imprez sportowych. 
 Stosuje zasady fair - play. 
 Poprawnie wykonuje elementy techniczne indywidualnie i zespołowo. 
 Poprowadzi samodzielnie rozgrzewkę. 
 Uczestniczy w rekreacji poza szkołą. 

 
 
 

Zdjęcia 

https://picasaweb.google.com/117596850244844279774/Zadanie10AktywnyWypoczynek 
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