
NSP nr 47 im. Roberta Schumana 
FUNDACJI PRIMUS 

 
SERDECZNIE ZAPRASZMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z INFORMACJAMI NA TEMAT 

POSZCZEGÓLNYCH AKTYWNOŚCI W RAMACH SPORTU DO WYBORU 
 

KLASY 4-6  
 
TENIS ZIEMNY  
 
Zajęcia tenisa ziemnego odbywają się na kortach klubu Tenispoint, gdzie znajduje się 5 kortów 
dostępnych przez 12 miesięcy w roku. Zajęcia odbywają się pod okiem wykwalifikowanych trenerów 
tenisa ziemnego z dużym doświadczeniem w pracy z dziećmi.  Staramy się tworzyć grupy tenisowe pod 
względem stopnia zaawansowania dzieci.  Grupa na jednym korcie  liczy   maksymalnie 4-6 uczniów. 
 

TENIS STOŁOWY 
 
Lekcja WF do wyboru tenis stołowy to zajęcia podczas których uczniowie mogą nauczyć się grać lub 
doskonalić umiejętności gry w tenisa stołowego. Poziom grupy może być zróżnicowany.  Podczas lekcji 
trenujemy poznając nowe zagrania, doskonalimy umiejętności oraz zgłębiamy tajniki różnych rotacji 
małej białej piłeczki. Gramy też ze sobą mecze sprawdzając swoje umiejętności. Zajęcia są prowadzone 
przez trenera II klasy tej dyscypliny sportu Grzegorza Smyka. Znakomita baza sprzętowa to kilkanaście 
stołów do "pingponga", które znajdują się w hali Szkół Fundacji Primus - to właśnie w hali odbywają 
się zajęcia. 
 
PIŁKA WODNA 

Piłka wodna to niesamowita dyscyplina sportowa, doskonaląca podstawowe umiejętności pływackie, 
oraz kondycję fizyczną. Obowiązują tu dobrze znane zasady "piłka jest jedna a bramki są dwie". Jedyna 
różnica jest taka, że aby szybko się przemieszczać używamy kraulowej pracy nóg. Znaczące są również 
podania, ponieważ jak w każdym sporcie jest to gra zespołowa, gdzie liczy się dobra współpraca i 
szybka wymiana piłki. Każdy, kto zagra jeden mecz, będzie chciał jeszcze. Piłka wodna jest atrakcyjną 
alternatywą dla zajęć pływania. Zajęcia odbywać się będą w klubie Bodyshape zlokalizowanym obok 
szkoły, pod okiem instruktorów. 

GRY ZESPOŁOWE 

Na grach zespołowych, nie ma nudy. Uczniowie doskonalą w praktyce każdą zespołową dyscyplinę w 

szkolnej hali sportowej lub na boisku. Co tydzień gramy w inną grę. Oczywiście oprócz 

najpopularniejszych sportów zespołowych jak piłka nożna, siatkówka, koszykówka czy piłka ręczna, 

uczniowie będą mieli okazje zmierzyć się z tymi mniej popularnymi jak Frisbee Ultimate- dyscyplina 

prężnie rozwijająca się w Polsce i na świecie, kwadrant, 2 ognie, 4 ognie, unihokej, flagi. Na tych 

zajęciach panuje zdrowa sportowa rywalizacja. Większość lekcji poświęcona jest na rozegranie 

meczów zgodnie z zasadami fair play. 

TANIEC 

Zajęcia z tańca odbywać się będą w szkolnej auli. Instruktor, będący jednocześnie nauczycielem 

wychowania fizycznego w naszej szkole- w zależności od umiejętności uczestników poprowadzi zajęcia 

z nauki i doskonalenia tańca nowoczesnego, jazzowego z elementami innych stylów tanecznych. Na 

zajęciach pojawią się ćwiczenia koordynacji ruchowej, rozciągania oraz improwizacji ruchowej. 
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KLASY 7-8 

 

TENIS ZIEMNY  
 
Zajęcia tenisa ziemnego odbywają się na kortach klubu Tenispoint, gdzie znajduje się 5 kortów 
dostępnych przez 12 miesięcy w roku. Zajęcia odbywają się pod okiem wykwalifikowanych trenerów 
tenisa ziemnego z dużym doświadczeniem w pracy z dziećmi.  Staramy się tworzyć grupy tenisowe pod 
względem stopnia zaawansowania dzieci.  Grupa na jednym korcie  liczy   maksymalnie 4-6 uczniów. 
 
TENIS STOŁOWY 
 
Lekcja WF do wyboru tenis stołowy to zajęcia podczas których uczniowie mogą nauczyć się grać lub 
doskonalić umiejętności gry w tenisa stołowego. Podczas lekcji trenujemy poznając nowe zagrania, 
doskonalimy umiejętności oraz zgłębiamy tajniki różnych rotacji małej białej piłeczki. Gramy też ze 
sobą mecze sprawdzając swoje umiejętności. Zajęcia są prowadzone przez trenera II klasy tej 
dyscypliny sportu Grzegorza Smyka. Znakomita baza sprzętowa to kilkanaście stołów do "pingponga", 
które znajdują się w hali Szkół Fundacji Primus - to właśnie w hali odbywają się zajęcia. 
 
GRY ZESPOŁOWE 

Na grach zespołowych, nie ma nudy. Uczniowie doskonalą w praktyce każdą zespołową dyscyplinę w 

szkolnej hali sportowej lub na boisku. Co tydzień gramy w inną grę. Oczywiście oprócz 

najpopularniejszych sportów zespołowych jak piłka nożna, siatkówka, koszykówka czy piłka ręczna, 

uczniowie będą mieli okazje zmierzyć się z tymi mniej popularnymi jak Frisbee Ultimate- dyscyplina 

prężnie rozwijająca się w Polsce i na świecie, kwadrant, 2 ognie, 4 ognie, unihokej, flagi. Na tych 

zajęciach panuje zdrowa sportowa rywalizacja. Większość lekcji poświęcona jest na rozegranie 

meczów zgodnie z zasadami fair play. 

SIŁOWNIA 

Zajęcia w ramach sportu do wyboru- siłownia- odbywać się będą w klubie Bodyshape, zlokalizowanym 

obok szkoły. Uczestnicy zajęć pod okiem wyspecjalizowanego instruktora będą wykonywać ćwiczenia 

wydolnościowe oraz ćwiczenia wzmacniające na maszynach i z przyborami, dostosowane do 

możliwości każdego z uczestników. 

TANIEC 

Zajęcia z tańca odbywać się będą w szkolnej auli. Instruktor, będący jednocześnie nauczycielem 

wychowania fizycznego w naszej szkole- w zależności od umiejętności uczestników poprowadzi zajęcia 

z nauki i doskonalenia tańca nowoczesnego, jazzowego z elementami innych stylów tanecznych. Na 

zajęciach pojawią się ćwiczenia koordynacji ruchowej, rozciągania oraz improwizacji ruchowej. 


