
SZCZEGÓŁOWY OPIS INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ 

Tytuł innowacji: „Biegnę po formę z 38” 

Autorzy innowacji: Marek Nesterowicz, Paweł Łyczko, Rafał Bohacz, Maja Brodzik  

Czas innowacji: październik 2021 - maj 2022 (8 miesięcy) 

Objęci innowacją: uczniowie klasy IV - VIII w roku szkolnym 2021/2022  

Innowacja dotyczy przedmiotów: wychowanie fizyczne 

I. Opis i uzasadnienie pomysłu i potrzeby innowacji: 

 

Inspiracją do wprowadzenia innowacji pedagogicznej „Biegnę po formę z 38” w kasach IV - VIII jest 

przede wszystkim poprawa kondycji fizycznej dzieci po kształceniu zdalnym. Dodatkowo również: 

zainteresowanie dzieci nowymi technologiami multimedialnymi, sposobem ich wykorzystywania w 

sporcie, chęć rywalizacji i sprawdzenia własnych możliwości fizycznych. 

Wprowadzenie innowacji umożliwiłoby podniesienie jakości kształcenia w Szkole Podstawowej nr 38 w 

Krakowie, zdobycie przez uczniów wiedzy niezbędnej do monitorowania aktywności fizycznej, a tym 

samym podniesienie świadomości prozdrowotnej. 

Dużą rolę w trakcie realizacji innowacji będzie odgrywać zastosowanie dostępnych aplikacji 

monitorujących aktywność fizyczną, które mają uatrakcyjnić zajęcia, ale również przygotować ucznia do 

samodzielnego treningu biegowego w wolnym czasie. Wiedza i umiejętności zdobyte na zajęciach pozwolą 

młodemu człowiekowi lepiej zrozumieć, jaki wpływ na zdrowie ma aktywność fizyczna oraz wyposażą go 

w umiejętności samodzielnego aktywnego planowania czasu wolnego. 

 

II. Cele ogólne: 

• poszerzenie oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej nr 38 w Krakowie, 

• poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie wiedzy o nowoczesnych środkach multimedialnych 

wspomagających aktywność 

fizyczną 

• umiejętność wykorzystania stron i programów internetowych do monitorowania poziomu 

aktywności fizycznej 

• kształtowanie wytrzymałości i kondycji fizycznej poprzez systematyczny trening biegowy 

• doskonalenie techniki biegu długodystansowego 

• doskonalenie umiejętności samodzielnego planowania systematycznej aktywności fizycznej 

• poszerzenie wiedzy na temat pozytywnego wpływu aktywności fizycznej na organizm człowieka 

III. Cele szczegółowe: 

Uczeń: 

• wie, że powstały nowe urządzenia multimedialne wspomagające aktywność fizyczną 

• umie wykorzystać strony i programy internetowe do monitorowania swojego poziomu aktywności 

fizycznej 

• rozumie, że tylko systematyczny trening biegowy doskonali jego wytrzymałość i kondycję 

fizyczną 



• wie, jak doskonalić technikę biegu długodystansowego 

• uczy się samodzielnego i systematycznego planowania działań związanych z aktywnością 

fizyczną  

• wie, jaki wpływ na organizm człowieka ma systematyczna aktywność fizyczna 

IV. Założenia organizacyjno-metodyczne: 

• innowacja pedagogiczna polega na monitorowaniu przez uczniów w czasie wolnym, poprzez 

dostępne aplikacje sprawdzające aktywność fizyczną, własnego treningu biegowego. 

 

V. Sposób realizacji innowacji: 

Innowacja pedagogiczna będzie polegała na podjęciu przez chętnych uczniów, samodzielnego treningu 

biegowego monitorowanego przez wybraną aplikację mierzącą aktywność ucznia w czasie wolnym od 

zajęć lekcyjnych. Nauczyciel będzie kontrolował osiągnięte wyniki poprzez cotygodniowy zapis 

przedstawiony w aplikacji. Przebyty przez ucznia dystans będzie naniesiony na kartę monitorującą ucznia 

znajdującą się w dokumentacji nauczyciela oraz wywieszonej na specjalnej ogólnodostępnej tablicy 

informacyjnej znajdującej się w szkole. Najlepsze cotygodniowe wyniki w szkole w kategorii dziewcząt 

i chłopców będą również dostępne na stronie internetowej szkoły w zakładce sport. Każdy uczeń, który 

weźmie udział w zorganizowanym biegu poza szkołą (np. bieg uliczny itp.) otrzymuje dodatkowy 

BONUS, w postaci podwojonej liczby przebytych metrów podczas ww. biegu. 

Minimalny dystans przebyty podczas jednego treningu będzie wynosił 2000 m, w maksymalnym czasie 

25 minut. 

Aktywność treningowa powinna odbywać się minimum 2x w tygodniu. 

Każdy uczestnik innowacji otrzyma dodatkową ocenę celującą z aktywności na koniec każdego semestru. 

Innowacja liczyć się będzie do konkursu na najlepszego sportowca szkoły SP 38. 

Po zakończeniu innowacji zostanie podsumowana praca treningowa każdego ucznia, wykonywana przez 

osiem miesięcy trwania projektu: „Biegnę po formę z 38”. 

Każdy uczeń biorący czynny udział w innowacji otrzyma koszulkę z logo innowacji oraz trzej najlepsi 

uczniowie i uczennice otrzymają nagrody rzeczowe. 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWY PLAN SPOTKAŃ 

 
 Tematy sporktań Treść innowacji Sposoby realizacji Efekty 

Październik 

2021 

Spotkanie informacyjne dla 

dzieci, informacja do rodziców 

za pośrednictwem dziennika 

elektronicznego 

Zapoznanie uczniów z 

Darmowymi aplikacjami 

Mierzącymi aktywność 

fizyczną, sposobem ich 

obsługiwania oraz 

-wie, jakie aplikacje 

może zastosować w 

mierzeniu aktywności 

fizycznej 

-wie, jakie aplikacje może 

zastosować w mierzeniu 

aktywności fizycznej 

umie obsłużyć wybraną 

przez siebie aplikację 



sposobem przekazywania 

cotygodniowej informacji o 

stanie pokonanego 

dystansu nauczycielowi 

umie obsłużyć wybraną 

przez siebie aplikację 

mierzącą sprawność 

fizyczną 

przekazuje 

cotygodniowy raport o 

stanie pokonanego 

dystansu nauczycielowi 

mierzącą sprawność 

fizyczną 

przekazuje cotygodniowy 

raport o stanie 

pokonanego dystansu 

nauczycielowi 

Październik 

2021 r. 

Spotkanie informacyjno-

praktyczne 

Zapoznanie z techniką 

biegu długodystansowego 

oraz prawidłowymi 

formami zorganizowania 

sobie samodzielnego 

treningu 

- zajęcia teoretyczne - potrafi zaplanować 

systematyczny trening 

biegowy w wolnym czasie  

- wie, jaki wpływ na 

organizm człowieka ma 

aktywność fizyczna 

- dostrzega pozytywne 

aspekty systematycznego 

działania 

- doskonali swoje 

umiejętności techniki 

biegowej 

długodystansowej 

-  potrafi wykorzystać 

nowoczesne technologie 

dla poprawy własnej 

kondycji fizycznej 

październik - 

czerwiec 2021 - 

2022 

Spotkania praktyczne Systematyczny, 

samodzielny trening 

biegowy 

zorganizowany w czasie 

wolnym oraz 

cotygodniowe omówienie 

na spotkaniu z 

nauczycielem tygodniowej 

realizacji treningu 

- zajęcia praktyczne - 

trening biegowy 
- potrafi zorganizować 

sobie systematyczny 

trening biegowy w czasie 

wolnym 

 

 

 

 

 

V. Ewaluacja 

• Wypowiedzi dzieci podsumowujące zajęcia (wywiad), 

• Ankieta dla uczniów i rodziców po zakończeniu innowacji, 

• Badanie dokumentów - lista obecności uczestników, analiza kart monitoringu, 

 

VI. Efekty innowacji: 

Po zakończeniu innowacji uczeń: 

• wie jakie aplikacje multimedialne wspomagają aktywność fizyczną 

• umie wykorzystać strony i programy internetowe do monitorowania poziomu aktywności fizycznej 

• poprawił swoją wytrzymałość i kondycję fizyczną poprzez systematyczny trening biegowy 

• udoskonalił technikę biegu długodystansowego 

• umie samodzielnie zaplanować prawidłowy systematyczny trening biegowy 

• wie jaki pozytywny wpływ na organizm człowieka ma aktywność fizyczna 

 


