Sprawozdanie z Dnia Dziecka/Sportu zorganizowanego dnia 10 czerwca
2009r w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Żarnowie.
Dnia 01 czerwca 2009r. w naszej szkole został zorganizowany Dzień Dziecka - Wesoło
i zdrowo bo na sportowo. Zajęcia rozpoczęły się od przywitania uczniów i przedstawienia
programu dnia.
Klasy IV – VI od godziny 8.00 do 10.00 brały udział w Konkursie wiedzy ogólnej
zawierającym pytania z zakresu bezpieczeństwa i profilaktyki uzależnień. Uczniowie
chętnie zgłosili się do udziału w konkursie. Cztery mieszane drużyny składające się uczniów
kl. IV-VI sprawnie i szybko odpowiadały na pytania. W Jury zasiadły pani Lucyna
Lewkiewicz i pani Magdalena Ostapowicz. Uczennice z klasy VI zajęły się podliczaniem
punktów. Pozostali uczniowie dopingowali swoich kolegów.

W tym samym czasie uczniowie kl. I – III podzieleni na grupy tworzyli plakaty z
papierków po cukierkach zjedzonych wcześniej. Prace miały tytuły: „Żaba w trawie”, „Mucha
na ścianie”, „Bocian na łące”, „Motyl na kwiatku”, „Kot na płocie”, „Biedronka na liściu”,
„Rybka w akwarium”. Dzieci bardzo chętnie brały udział w tej twórczej pracy. Powstały
piękne kolorowe obrazy.

Następnym punktem programu były zabawy sportowo – rekreacyjne. Uczniowie zostali
zebrani na boisku szkolnym. Wybrano 4 sześcioosobowe drużyny składające się z uczniów kl.
I – VI. Drużyny ustawiły się na linii startu. Pozostali uczniowie na kocykach usiedli na trawie
i dopingowali sportowców. Rozpoczęły się zawody. Pierwszy wyścig sprawił dzieciom nie
lada kłopoty. Uczniowie mieli za zadanie w jak najkrótszym czasie pokonać wyznaczony tor
przeszkód. Każdy startujący po gwizdku wchodził nogami do jednego z leżących worków, po
czym trzymając go rękami musiał pokonać wyznaczoną odległość skokami. Po przekroczeniu
wyznaczonego miejsca wyjść z worka i włożyć do niego 3 piłki (p. koszykową, p. siatkową,
p. do ręcznej) i niosąc lub ciągnąc za sobą wypełniony worek pokonać kolejną wyznaczoną
odległość. Tam zostawić worek i dobiec do przeszkody, którą musiał pokonać na czworakach.
Następnie należało wziąć jedną z leżących skakanek i pokonać wyznaczony odcinek, aż do
linii mety wykonując przeskoki na skakance.

Kolejną konkurencją był „Bieg kolorowych węży”. Startujący mieli za zadanie w jak
najkrótszym czasie pokonać biegiem lub marszem dystans 20 m trzymając wspólnie jednego
długiego węża.(skakankę) Każdy uczestnik zespołu musiał biec swoim torem i nie wolno mu
puścić węża. Liczył się jak najlepszy czas pokonania trasy.

Ciekawym zadaniem okazał się „Rzut tornistrem na odległość”. Drużyny chwytały za
rogi kolorową chustę, na której znajdował się tornister. Nie przekraczając linii poprzez
zamach wyrzucały jak najdalej leżący na środku tornister. Zamachy były duże jednak
rezultaty niewielkie.

Najwięcej śmiechu i zabawy przysporzyły uczniom konkurencje: „Bieg w za dużym
bucie” i „Skoki na dużych dmuchanych piłkach z uszami”. Przy tych konkurencjach
uczniowie świetnie się bawili.

Następna konkurencja pozwoliła zawodnikom odetchnąć. Był to „Tor kapslowy”.
Uczestnicy pstrykali kapsle na czas po wyznaczonych torach. Zadanie okazało się jednak
trudne, bo kapsle niesfornie wyskakiwały z toru.

Ciekawym zadaniem okazał się „Bieg ze spinaczami”, które należało zapiąć jedną ręką
na pionowo wiszącej skakance. Zawodnicy dzielnie sobie poradzili z tym zadaniem.
Następnie odbył się bieg sztafetowy z gazetą na brzuchu. Drużyny pokonywały dystans
podzielony na sześć części. Każdy zawodnik biegł z rozłożonym arkuszem gazety na brzuchu.
Dobiegając do kolegi z drużyny przekazywał mu gazetę. Nie można było trzymać gazety w
rękach. Zabawa okazała się świetna a zawodnicy spisali się na medal. Kolejna konkurencja
dotyczyła dopasowania nakrętek do odpowiednich butelek. Drużyny jednocześnie podbiegały
do butelek i musiały dopasować nakrętki. Było z tym trochę kłopotu, ale i z tym zadaniem
uczniowie sobie poradzili.

Po zakończeniu zawodów sportowych uczniowie przeszli na boisko asfaltowe, gdzie
kolorową kredą rysowali pracę pod tytułem „Kraina Radości”. Wszystkie dzieci z wielką
radością zabrały się do pracy. Stworzyli wspaniały obraz.
Następnie odbyło się wręczenie nagród uczniom bioracym udział w zawodach
sportowych, plastycznych i w konkursie wiedzowym. Wszyscy uczniowie zostali
poczęstowani batonami.

Kolejnym punktem programu był konkurs plastyczny dotyczący zagadnień profilaktyki
uzależnień. Uczniowie kl. IV –VI ochoczo zabrali się do pracy. Powstały ciekawe plakaty
zachęcające do zdrowego i aktywnego stylu życia.

Dzień zakończył się wspólnym ogniskiem. Uczniowie piekli kiełbaski i wspominali z
uśmiechem wcześniejsze wydarzenia tego dnia. Wszyscy stwierdzili, że Dzień Sportu był
bardzo udany.

