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LEŚNA AKADEMIA SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY 
- OPIS PROJEKTU 

 
 
WSTĘP: 
Leśna Akademia Sportu Dzieci i Młodzieży (LAS) to projekt edukacyjny dla dzieci i młodzieży 
z terenów wiejskich, polegający na zwiększeniu aktywności fizycznej oraz popularyzacji pozytywnego 
nastawienia do sportu poprzez organizację zajęć lekkoatletycznych z wykorzystaniem infrastruktury 
szkolnej i leśnej. 
Publikowane w ostatnich latach badania wskazują na dużo mniejszą aktywność ruchową dzieci 
i młodzieży z terenów wiejskich w porównaniu z ich rówieśnikami z miast. Wynika to zarówno ze 
zmiany tradycyjnego stylu życia na wsi, związanego z uczestnictwem dzieci w pracach 
w gospodarstwie rolnym, jak i z mniejszą dostępnością do pozalekcyjnych zajęć sportowych. 
Jednocześnie mieszkańcy wsi i małych miast, w tym także dzieci i młodzież, w niewielkim stopniu 
korzystają z bazy rekreacyjnej, sportowej i edukacyjnej dostępnej w bezpośrednim sąsiedztwie ich 
miejsca zamieszkania, udostępnianej przez Parki Narodowe, Parki Krajobrazowe i (w największym 
zakresie) Lasy Państwowe. 
 

ZAŁOŻENIA: 
Celem projektu jest promocja aktywności ruchowej dzieci i młodzieży z terenów wiejskich, poprzez 
organizację jednodniowych zajęć sportowych. Treningi, które odbywać się będą w kompleksach 
leśnych, mają także na celu pokazanie różnych sposobów i możliwości aktywnego spędzania czasu 
wolnego oraz kształtowanie zdrowego stylu życia. Zajęcia, prowadzone przez zawodowych 
sportowców lekkoatletycznych, będą polegały na szeregu gier i zabaw lekkoatletycznych (tzw. tor 
przeszkód: drabinka koordynacyjna, bieg przez płotki, rzut oszczepem młodzieżowym do celu, 
trójskok w strefach, bieg sztafetowy), połączonych z quizem wiedzy o sporcie. Dodatkowo uczniowie 
w czasie treningu spotkają się z przedstawicielami lokalnych nadleśnictw, który poprowadzą zajęcia  
z edukacji przyrodniczo-ekologicznej. Na zakończenie treningu każdy z uczniów otrzyma poradnik  
z ćwiczeniami do samodzielnego wykonywania. W projekcie przewiduje się uczestnictwo uczniów 
szkół podstawowych z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z woj. zachodniopomorskiego. 

 
 
UCZESTNICY: 

 10 szkół – szkoły podstawowe z woj. zachodniopomorskiego; 

 500 uczniów klas IV – VI – udział w zajęciach dla uczniów jest nieobowiązkowy i nieodpłatny; 

 10 nauczycieli wychowania fizycznego; 

 10 trenerów – gwiazd sportu.  
 
 
TERMINY: 

 zajęcia w okresie 26 września – 31 października 2016 r.; 

 termin zajęć w poszczególnych szkołach ustalany jest indywidualnie. 
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TRENINGI SPORTOWE W SZKOŁACH: 

 projekt zakłada jednodniowe (min. 5 godz. lekcyjnych) treningi sportowe w 10 szkołach 
podstawowych na terenie woj. zachodniopomorskiego; 

 treningi będą prowadzone w kompleksie leśnym i/lub na terenie szkoły; 

 treningi poprowadzi wybitny sportowiec we współpracy z nauczycielem wychowania 
fizycznego z danej szkoły oraz grupą wolontariuszy; 

 uczniowie zostaną podzieleni na zespoły, które wybiorą kapitana zespołu oraz wymyślą jego 
nazwę; 

 tematyka zajęć będzie obejmowała ćwiczenia lekkoatletyczne m.in.: bieg wytrzymałościowy, 
drabinka koordynacyjna, rzut oszczepem do celu, bieg przez płotki, trójskok w strefach, bieg 
sztafetowy; 

 dodatkowo zajęcia będą połączone z quizem wiedzy sportowej; 

 uczniowie w czasie treningu spotkają się z przedstawicielem lokalnego nadleśnictwa, który 
poprowadzą zajęcia z edukacji przyrodniczo-ekologicznej; 

 szkoły zostaną wyposażone w sprzęt sportowy, konieczny do przeprowadzenia zajęć; 

 zajęcia odbywać się będą w atmosferze współzawodnictwa i zdrowej rywalizacji;  

 każdy z uczniów, biorących udział w treningu, otrzyma pakiet uczestnika (poradnik 
z treningami indywidualnymi oraz gadżety – m.in. koszulkę i bidon); 

 każdy z uczniów otrzyma dyplom uczestnictwa w treningach. 
 
 
MATERIAŁY DYDAKTYCZNE: 

 każdy uczeń otrzyma poradnik do samodzielnych treningów, opracowany przez ekspertów 
Polskiego Związku Lekkiej Atletyki; 

 przygotowany zostanie materiał on-line zawierający propozycje ćwiczeń i scenariusze 
gotowych lekcji wychowania fizycznego w kompleksach leśnych (w znacznej mierze 
z przygotowanych przez nauczycieli wychowania fizycznego). 

 
 

 
Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych z Ministerstwa Sportu i Turystyki. 

 
 
 
Organizator:  
Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej 

 
 

Partnerzy projektu: 
Polski Związek Lekkiej Atletyki 
Lasy Państwowe 
 


