Wrocław, 16.04.2018 r.

Szkolny Związek Sportowy „Dolny Śląsk” we Wrocławiu i Akademia Wychowania
Fizycznego we Wrocławiu zapraszają na Festyny Sportowo – Rekreacyjne p.t.

EDUBALLOWY ZAWRÓT GŁOWY

Festyny odbędą się:
8.05.2018 r. w Szkole Podstawowej w Wojborzu, Wojbórz 52, z udziałem
reprezentacji klas I ze szkół podstawowych w: Wojborzu, Ołdrzychowicach, Szalejowie
Górnym, Jaszkowej Dolnej i Krosnowicach. Początek Festynu godzina 11,oo
9.05.2018 r. w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sobótce, Świdnicka 20, z udziałem
reprezentacji klas I ze szkół podstawowych w: Świątnikach – gospodarz Festynu, Nr 1 w
Sobótce, Nr 2 w Sobótce, Rogowie Sobóckim i NSP Rękowie. Początek Festynu godzina
12,oo
14.05.2018 r. w Szkole Podstawowej Nr 3 w Głogowie, Plac Mieszka I , z udziałem
reprezentacji szkół podstawowych Nr 3, 14, 10, 13, 9 w Głogowie i SP w Radwanicach .
Początek Festynu godzina 12,oo

W ramach Festynów odbędą się warsztaty dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
i wychowania fizycznego pracujących w programie Sprawny Dolnoślązaczek, których
celem jest zaznajomienie nauczycieli z możliwościami wykorzystania piłek eduball
w kształceniu dzieci w klasach I – III oraz pokazanie możliwości organizacji podobnych
Festynów w innych szkołach. W trakcie Festynów szkołom, których nauczyciele
uczestniczyć będą w warsztatach, zostanie przekazany sprzęt uzupełniający zakupiony
dla szkół pracujących w programie ze środków Województwa Dolnośląskiego. Prosimy
nauczycieli zainteresowanych udziałem w warsztacie o przesłanie zgłoszenia udziału
faksem 71 3673315 lub skanem na adres szs@sport.wroclaw.pl. Na zgłoszenia
czekamy do 7.05.2018 do godziny 12,00. Druk zgłoszenia w załączeniu.

Scenariusz Festynu:
1. Otwarcie Festynu i Warsztatu dla nauczycieli
2. Prezentacja zespołów uczestniczących w Festynie
3. Zaznajomienie dzieci z piłkami eduball; w festynie mogą wziąć udział dzieci,
które po raz pierwszy będą miały styczność z tą pomocą dydaktyczną
4. Konkurencje festynu oparte na wybranych zadaniach z Zeszytu Edukacyjnego
„ Gry i zabawy z eduballami” – dostępny na stronie
https://sprawnydolnoslazaczek.lo3.wroc.pl/media/files/f5de7fb5bbe9499a92e
90e2e144b1e8fzeszyt_2_eduballe_net.pdf
5. Zakończenie festynu
Każda szkoła uczestnicząca w festynie otrzymuje sprzęt sportowy – uzupełniający
o wartości 600 zł. Szkoła wygrywające Festyn otrzymuje nagrodę główną – Zestaw piłek
eduball. Dzieci uczestniczące w Festynie otrzymują medale i dyplomy Sprawnego
Dolnoślązaczka
Uczestnictwo: do udziału w festynie zapraszamy po jednej drużynie z w/w szkół
składającej się z min. 15 uczniów klas I oraz nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej
i wychowania fizycznego. W przypadku liczniejszych klas w poszczególnych
konkurencjach brać będzie udział 15 osobowa reprezentacja i z możliwością wymiany
dzieci w kolejnych konkurencjach.
Jeżeli to możliwe prosimy żeby reprezentacje szkół ubrane były w jednolite stroje
sportowe. Na Festyny zapraszamy rodziców i innych kibiców z uczestniczących szkół.
Przewidujemy, że Festyn trwać będzie ok. 2 – 2,5 godziny
Wiceprzewodniczący SZS
Adam Szymczak

ZGŁOSZENIE
NA WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I WYCHOWANIA
FIZYCZNEGO ZE SZKÓŁ UCZESTNICZĄCYCH W PROGRAMIE SPRAWNY
DOLNOŚLĄZACZEK PODCZAS FESTYNÓW „EDUBALLOWY ZAWRÓT GŁOWY”

Szkoła Podstawowa ………………………………………………………………………………………..
Telefon …………………………………………………, e-mail ……………………………………………
zgłasza następujących nauczycieli do udziału w Warsztacie dla nauczycieli w ramach
Festynu „ Eduballowy Zawrót Głowy”
lp

Imię, nazwisko

Nauczyciel edukacji
wczesnoszkolnej/
wychowania
fizycznego

Zgłoszenie na
Festyn: Wojbórz,
Sobótka, Głogów
(wpisać lokalizację)

……………………………………
(pieczęć i podpisy Dyrektora Szkoły)
Odesłać mailem : szs@sport.wroclaw.pl lub faksem 71 3673315 w terminie
7.05.2018 r.do godziny 12,00

