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„Jedyną osobą, która może cię
zmotywować jesteś ty sam!”

Aktywna zabawa i ruch 
na świeżym powietrzu są kluczowe

dla rozwoju dzieci, 
pomagają m.in. 

obniżyć napięcie i stres.

Uczniowie oddziału 3d zachęcają do
aktywności fizycznej.



Rower
Bardziej od gry na komputerze ,

wolę jazdę na rowerze .
Pędząc przez lasy , pola , łąki ,

podziwiam kwitnące na drzewach pąki .

Aktywność Leny



Hulajnoga
Hulajnoga to też super sprawa ,

wielka radość i zabawa .
Przemierzam na niej kilometrów wiele ,

zwłaszcza w słoneczne niedziele .



Rolki
Moje różowe rolki 

lepsze są od deskorolki .
Z kolegami albo bez ,

na rolkach zawsze fajnie jest !
 



Ferie krajoznawczo-sportowe na Podhalu
1.Co trzeba ze sobą wziac:
Kask, gogle, narty i buty
2.Co warto ze sobą zabrac:
Uszy na kask, w celach identyfikacyjnych 
3.Kogo warto mieć obok:
Dobrego trenera
4.Co robimy? 
Jeździmy na nartach Poznajemy lokalna florę i faune
5.O czym pamiętamy? 
O regularnym uzupełnianiu 
kalorii z naciskiem na 
węglowodany. 

 

Aktywność Stasia





Trening ogólnorozwojowy w domu pomoże 
nam zachować świetną formę przez cały rok. 

Skłony – wzmacniają nie tylko kręgosłup, 
ale i ramiona oraz nogi. 

Aktywność Oliwki



Skręty tułowia na siedząco – te ćwiczenia 
szczególnie wzmocnią mięśnie kręgosłupa oraz brzucha. 

 



Początek wiosny to idealny moment, by rozpocząć
sezon rowerowy.  Warto jednak najpierw zadbać 

 o dobre przygotowanie jednośladu do sezonu, 



Aktywność Leny 
Zimą polecam jazdę na nartach. Niesamowita przygoda

na świeżym powietrzu. Ważne jest, aby się do tej
przygody odpowiednio przygotować. Dobieramy

odpowiedni strój, ciepły i wygodny oraz narty, buty we
właściwym rozmiarze. Oprócz tego obowiązkowy kask,

gogle i mnóstwo chęci do dobrej zabawy.



Wiosna to najwyższy czas na bliższy kontakt 
z przyrodą. Fajną okazją do tego mogą być kajaki.

Aby zabawa na nich była bezpieczna musimy
zadbać o kapok.Kajaki dają nam możliwość

odkrywania miejsc, których normalnie byśmy nie
zobaczyli. Każdy zakręt rzeki to niesamowita

przygoda. A więc „stopy wody pod kilem”.
 
 
 
 
 
 



Latem są najlepsze zabawy w wodzie. To świetny
sposób na wypoczynek na świeżym powietrzu. 

Ważne jest, aby robić to w miejscu bezpiecznym
najlepiej pod nadzorem dorosłych, a wtedy frajda

jest gwarantowana.



Jesienią mamy możliwość aktywnego spędzenia czasu
w górach, które potrafią być niesamowicie kolorowe. 

 Góry też mają swoje wymagania. Najważniejsze
wiadomo - buty, wygodne najlepiej za kostkę gdyż

łatwo się potknąć na nierównościach. Trzeba też być
przygotowanym na niespodziewaną zmianę pogody

(drugi komplecik odzieży nie zawadzi). Aby wszystko
mieć przy sobie potrzebny jest niezawodny plecak

koniecznie w odpowiednim rozmiarze - jak widać na
zdjęciu 😊



Aktywność Wiktora
Moje dwie ulubione aktywności sportowe to
koszykówka i piłka nożna. Koszykówkę trenuję
hobbystycznie przed domem i na boisku, a piłkę nożną
ćwiczę w szkółce piłkarskiej AP11 Legionowo. Zarówno
koszykówka, jak i piłka nożna to sporty grupowe, więc
można spędzać czas wspólnie z kolegami..

 



  Jestem też zapalonym wędkarzem!



Aktywność Marcelka
Najbardziej lubię rower. Do jazdy na rowerze

zakładam tylko wygodne buty i czapkę, w ciepłe dni
czapkę z daszkiem. Na normalnym rowerze jeżdżę
latem i wiosną. Często wybieramy się z mamą na
długie wycieczki. Zimą i jesienią ćwiczę na rowerze

stacjonarnym, który stoi u mnie w pokoju.



Na hulajnodze jeżdżę rzadziej niż na rowerze, ale to
mój drugi ulubiony środek jazdy z naturalną siłą

napędzającą. 



Aktywność Szymka
Dobrze jest jeździć hulajnogą. Rozwija to nasze mięśnie
w nogach, szczególnie, kiedy się odpychamy. To także

dobry środek transportu. Można nią się szybko
przemieszczać po mieście. 



Rowery to szybkie środki transportu. Poradzą sobie
praktycznie wszędzie. Czy to w lesie, czy to 

w górach, nadal jadą dalej. To też świetna zabawa.
Na rowerach można się ścigać, robić ekstremalne

rzeczy i bawić się w skateparkach. Trzeba też
pamiętać o kasku, na wypadek niespodziewanego
wypadku. Na rowerach trzeba bardzo uważać.

Bezpieczeństwo przede wszystkim.



Aktywność Antka
Kickboxing trenuje od prawie dwóch lat i posiadam

zielony pas. Treningi odbywają się dwa razy w
tygodniu. Każdy trening zaczyna się obowiązkowo od

rozgrzewki po to, aby nie nabawić się kontuzji.
Ćwiczymy z wykorzystaniem rękawic i ochraniaczy. 
 Polecam każdemu tą aktywność fizyczną, ponieważ

kształtuje charakter i pozwala spożytkować nadmiar
energii. 



Aktywność Marcina
Bardzo lubię jeździć na hulajnodze. Często przyjeżdżam

na niej do szkoły albo wychodzę pojeździć z tatą.
Zabieram wtedy picie i jakąś przekąskę. Później razem

zatrzymujemy się na placu zabaw i wspólnie się
huśtamy.



Aktywność Mateusza
 Proponowane przeze mnie aktywności to ćwiczenia
ogólnorozwojowe. Ćwiczenia podciąganie na drążku,

pompki i brzuszki są podstawą rozwoju. 



Mogą być elementem
rozgrzewki przed

intensywnym treningiem,
np piłki nożnej lub

koszykówki.



Aktywność Michasi
Bardzo lubię jeździć na wycieczki rowerowe,

nawet na wakacje zawsze zabieramy rowery.
Trzeba zawsze pamiętać o kasku i jeździć

wyznaczonymi ścieżkami i przestrzegać przepisów
drogowych. 



 Często jeżdżę również na hulajnodze czy rolkach.
Lubię także grać w frisbee i korzystać z siłowni

plenerowej.



Aktywność Miłosza
Każdą wolną chwilę
uwielbiam spędzać
jeżdżąc na roweże.

Pomaga ona mi
zrelaksować się i

wyładować emocje.



Aktywność Mai
Wolny czas lubię spędzać na rodzinnych spacerach.
Czasem jeździmy za miasto, żeby pochodzić wzdłuż

wałów przy Narwi.
 



Najbardziej, najbardziej na świecie to lubię
wycieczki rowerowe. W okolicy jest wiele ciekawych

miejsc, które można odwiedzić np. Jeziorko
Leśniczówka w pobliskim lesie. Niezależnie czy

jeździmy po mieście, czy w lesie zawsze pamiętamy o
kaskach i odblaskach.

 
 



Aktywność Tomka
Uwielbiam grać w piłkę nożną. W swoim klubie

jestem bramkarzem.
Tak przygotowuję się do treningu:
1.  Strój bramkarza: koszulka termiczna, getry,
szorty, koszulka meczowa lub bluza, rękawice
bramkarskie        i buty korki.
2. Trening zaczynamy rozgrzewką: biegiem,
przysiadami, slalomem, rzuty w obu kierunkach
bramki, podania i zadania z piłką.
3. W czasie treningu należy zadbać o prawidłowe
nawadnianie organizmu.





Aktywność Ali
Uwielbiam wycieczki rowerowe po leśnych ścieżkach
oraz wyprawy na ryby by aktywnie spędzać czas

na świeżym powietrzu.
 
 
 
 



Aktywność Amelki
Uwielbiam jeździć na rolkach, ponieważ jest to

bezpieczny i przyjemny sport dla dzieci. Jazda na
rolkach zaliczana jest do sportów o najmniejszym

ryzyku kontuzji. Jest ona również dla mnie
świetnym sposobem na obniżenie stresu poo ciężkim

dniu w szkole warto. 



Aktywność Dominika
Codzienny spacer z psem daje nam możliwość

spalenia kalorii. Jest to przyjemność dla nas jak i
dla naszego pupila. Piesek w tym czasie będzie miał

spacerek, a my w ciągu 15 min szybszego kroku
jesteśmy w stanie spalić 90 kalorii.



Moim ulubionym sposobem na ruch jest tańczenie
baletu. Balet to forma tańca połączonego z

akrobatyką. Na zajęciach baletu ćwiczę
rozciąganie, różne skoki i figury. Figury w balecie

to pozycje gimnastyczne. Ćwicząc balet trzeba mieć
specjalne baletki nazywane puentami oraz

spódniczkę baletową tutu. Ja ćwiczę balet od 7 lat i
umiem wykonywać pięć pozycji baletowych ułożenia
nóg i rąk, pozy takie jak: plié, demi plié, battement

tendu, battement jeté, battement pique,
arabesque, releve, ronde jambe par terre a także

piruety i szpagaty. 
 

Aktywność Niny





Aktywność Dominika
Uwielbiam przygody na świeżym powietrzu. Miło

spędzamy z tatą czas podczas łowienia ryb. Całą
rodzina uwielbiamy długoie podróże rowerowe oraz

zimowe zamiecie śnieżne.
 
 
 



Aktywność Janka
W każdej wolnej chwili gram w piłkę nożną.
Uwielbiam treningi w swoim klubie, na które

uczęszczam 3 razy w tygoniu. 
 
 
 



Aktywność Uli
Wiadomo, że rower jest dobry na wszystko! Można
jeździć wyczynowo, jak również korzystać z każdej

okazji - choćby drogi do szkoły, - by cieszyć się
jazdą na jednośladzie. Ula pozdrawia ze swojego

siodełka!
 
 
 



Aktywność Olgi
Moja ulubiona aktywność fizyczna to jazda

konna. Bardzo lubię konie i dlatego
zdecydowałam się uprawiać ten sport. Na

trening trzeba się odpowiednio ubrać. Zawsze
zakładam specjalne spodnie (bryczesy) oraz

skarpety i buty (sztyblety) do jazy konnej. Bez
nich w krótkim czasie miałabym starte nogi i
stopy. Potrzebuję też ochraniacza głowy, czyli
kasku jeździeckiego. Ćwiczenia są męczące więc

zabieram ze sobą butelkę wody. Każdy, kto
chciałby uprawiać ten sport musi pamiętać, że

konie to żywe stworzenia, które potrzebują
opieki w stajni. Trzeba je karmić, czyścić i
czesać. Trzeba sprzątać boksy, w których
mieszkają. Konie są bardzo piękne i mądre.
Cieszę się, że mogę jeździć konno. To bardzo

przyjemne i relaksujące.





Aktywność Michała
Moim ulubionym sposobem na aktywne spędzanie
czasu po lekcjach jest jazda na rowerze. Jak tylko
wsiadam na rower na mojej twarzy pojawia się
uśmiech. Dzięki jeździe na rowerze zwiedziłem

mnóstwo ciekawych miejsc. Rower umożliwia mi
kontakt z przyrodą i przeżywanie wielu przygód. To

fantastyczny sposób spędzania czasu.



Aktywność Janka

W wolnych chwilach
bardzo lubię sporty

ekstremalne, . 

Pamiętam, żeby
zawsze zachować
wszytskie środki
bezpieczeństwa,

ponieważ
bezpieczeństwo jest

najważniejsze. 



Zimą uwielbiam zabawy na śniegu. Zawsze całą
rodziną lepimy bałwana i rzucamy się śnieżkami.



Aktywność Bartka

W każdej wolnej chwili
dla relaksu lubie jeżdzić

na hulajnodze i rowerze. 

Zawsze oczywiście
zachowuję ostrżność i

zakładam kask. 



Aktywność p. Magda

Uwielbiamy w każdej
wolnej chwili z moiim

synem Antkiem jeździć
na rowerze. Każda
wyprawa to cenne
doświadczenie oraz

czas spędzony razem.
Zimą uwielbiamy góry:

spacery i narty.



„Nigdy się nie poddawaj. 
Na wielkie rzeczy potrzeba czasu.”

 

Nasz e-book jest efekktem działań naszej
szkoły w ramach programu 
Szkoła Promująca Zdrowie

Uczniowie klasy 3d 
wraz z wychowawcą
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