
PROJEKT RADOSNA SZKOŁA

Mimo jesiennej aury i coraz bardziej ponurych nastrojów dookoła, nasza szkoła nie 

poddała  się  złym  humorom  -  wręcz  przeciwnie…  W  ostatnich  tygodniach  na 

twarzach  uczniów zapanował  szeroki  uśmiech  a  mała  sala  gimnastyczna  zyskała 

tęczowe kolory i nową nazwę. Wszystko za sprawą naszego udziału w programie - 

Radosna  szkoła.  Umożliwia  on  szkołom  podstawowym  otrzymanie  wsparcia 

finansowego na wyposażenie szkolnego placu zabaw i sali zabaw. Celem programu 

jest  zapewnienie  najmłodszym  uczniom  właściwego  rozwoju  psychofizycznego  i 

warunków  do  aktywności  ruchowej  porównywalnej  ze  standardami  wychowania 

przedszkolnego.  W  ramach  programu  Radosna  Szkoła  dofinansowany  jest  zakup 

pomocy dydaktycznych do wyposażenia miejsc zabaw w szkole w 100% wartości. 

Wkładem  finansowym  organu  jest  przygotowanie  miejsca  w  szkole,  w  którym 

zakupione  pomoce  będą  użytkowane.  Wysokość  wsparcia  finansowego  zależy  od 

liczby uczniów klas I  -  III  w szkole -  w związku z tym otrzymaliśmy pomoce o 

łącznej wartości 12.000 zł.  

Ze  wspaniałej,  kolorowej  sali  Radosnej  szkoły  korzystają  już  wszyscy  nasi 

uczniowie.  Organizowane  są  w  niej  także  zajęcia  logopedyczne,  pedagogiczne, 

wyrównujące szanse edukacyjne oraz gimnastyki korekcyjnej.

W  ramach  programu  każda  szkoła  może  we  własnym  zakresie  określić  swoje 

potrzeby  i  doposażyć  placówkę  w  najpotrzebniejsze  pomoce.  Jednak  zgodnie  z 

zaleceniami  programu  powinno  się  wydzielić  określone  strefy,  w  których  dzieci 

mogłyby  się  bawić,  uczyć  i  harmonijne  rozwijać.  Pierwsza  z  nich  to   miejsce 

radosnego  ruchu,  którego  celem  jest  zaspokajanie  potrzeby  ruchu,  rozwijanie 

sprawności motorycznej i koordynacji wzrokowo - ruchowej. Podczas urządzania tej 

strefy wzięliśmy pod uwagę specyfikę okresu rozwojowego uczniów najmłodszych. 

Dzieci  w  tym wieku  odczuwają  wzmożoną  potrzebę  aktywności  fizycznej,  a  ich 

koordynacja ruchowa wymaga systematycznych ćwiczeń usprawniających - stąd w 

sali pojawiły się duże, miękkie klocki, wałki, zestawy dużych figur geometrycznych, 

wykonane  w  kolorystyce  przyjaznej  dla  dzieci  -  służące  aktywności  ruchowej  i 

zabawom konstrukcyjnym, umożliwiające poznawanie różnych kształtów i zabawę w 



grupie oraz miękkie piłki, materace do zabaw ruchowych, tory przeszkód a także inne 

pomoce do integracji zmysłowej i stymulacji wielozmysłowej - służące poznawaniu 

rzeczywistości  przez  dostarczanie  dziecku  różnych  doświadczeń  zmysłowych,  a 

jednocześnie umożliwiające dziecku odpoczynek. Druga strefa to miejsce aktywnej 

nauki i zabawy, którego celem jest usprawnianie małej motoryki i spostrzegawczości, 

rozwijanie  wyobraźni  przestrzennej,  rozwijanie  uzdolnień  i  zainteresowań, 

zachęcanie  do  zabaw  z  rówieśnikami,  umożliwienie  odpoczynku.  Służą  temu 

układanki, gry planszowe, klocki konstrukcyjne i zabawki dydaktyczne. </big>
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