
SZKOLNA AKCJA „SPACER PO ZDROWIE”                                                                                               

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W PCIMIU 
 

 

Sprawozdanie z pieszych wycieczek 

organizowanej w ramach Akcji „Spacer po zdrowie” 

 

Jako przykład DOBREJ PRAKTYKI po raz drugi Szkoła Podstawowa nr 1 w Pcimiu organizowała szkolną 

akcję „Spacer po zdrowie”.  

 

30 września 2015 roku wszyscy uczniowie i nauczyciele udali się na piesze wycieczki po okolicy. 

 

Celem tych wędrówek było między innymi: 

 propagowanie zdrowego stylu życia, 

 zachęcenie uczniów do aktywności ruchowej, wdrażanie do aktywnego spędzania czasu wolnego, 

 uświadomienie znaczenia aktywności ruchowej dla człowieka, 

 ukazywanie pozytywnych walorów turystyki pieszej- zwrócenie uwagi na piękno otaczającego                   

nas środowiska, 

 kształtowanie umiejętności społecznych, 

 integracja klasy (wspólne śpiewanie piosenek, gry, zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, 

poznawanie miejsc zamieszkania uczniów mijanych podczas spaceru), 

 zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych, 

 zapoznanie z florą i fauną pojawiającą się na odwiedzanym terenie, 

 doskonalenie umiejętności wyszukiwania danych z różnych źródeł, analizowania i wyciągania 

wniosków, 

 kształtowania umiejętności zachowania się w miejscach publicznych, 

 wykorzystanie wiedzy związanej z bezpieczeństwem w ruchu drogowym, 

 wykorzystanie wiedzy posługiwania się mapą, lupą, lornetką itp. w praktyce, 

 zapoznanie z treściami historycznymi dotyczącymi odwiedzanego miejsca                                              

(fakty historyczne, legendy), 

 

W dniu poprzedzającym wyjście wychowawcy przeprowadzili z uczniami rozmowę na temat: 

 zasad bezpieczeństwa podczas wycieczki, 

 omówienie trasy, 

 omówienie właściwego doboru ubrania oraz rzeczy, które trzeba ze sobą zabrać, 

 omówienie zasad kulturalnego zachowania na wycieczce.   

 

W godzinach porannych uczniowie poszczególnych klas gromadzili się w miejscu wyznaczonym                      

przez wychowawcę i wg wcześniej ustalonego scenariusza wyruszyli w trasę do wyznaczonego miejsca.  

 Klasy pierwsze – najbliższa okolica Pcim „Kąt”, 

 Klasy drugie – Pcim „Bania”, 

 Klasa trzecia „a” – Pcim „Działy”, 

 Klas trzecia „b” – Pcim „Kąt” 

 Klasy czwarte – Pcim „Gracze”, 

 Klasy piąte „b” „c” – Pcim Krzywica Szkoła, 

 Klasa piąta „a” – Pcim Krzywica „Obajtki i Wielkie Ulmany”, 

 Klasy szóste – Pcim „Kotoń”. 
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Piesze wycieczki po najbliższej okolicy pozwoliły dzieciom uczyć się przez przeżywanie czyli obserwację 

roślin i zwierząt w ich naturalnym środowisku. Uczniowie utrwalali poznaną wcześniej wiedzę patrząc na 

przyrodę, słuchając jej i dotykając. Obserwowały las, który kryje wiele piękna i tajemnic. Poznały 

różnorodność szaty roślinnej lasu, zbierały kolorowe liście. Słuchały z zapartym tchem śpiewu ptaków, 

stukania dzięcioła, głosu kukułki.          

 

Wspólne zabawy na polanie sprzyjały integracji całej klasy i były świetną okazją do wzajemnego 

zacieśnienia więzi i bliższego poznania się.  

 

Wspólnie spędzony czas, przyniósł wszystkim wiele radości i dostarczył pozytywnych wrażeń. Dzieci 

zmęczone ale zadowolone bezpiecznie wróciły do szkoły. Ten dzień pachnący ogniskiem na pewno 

wszystkim zostanie na długo w pamięci. Już planujemy kolejne wspólne wyjście. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


