
Wydarzenia sportowe- wycieczki, warsztaty z rodzicami  i spotkania z „ekspertami” 

promujące w naszym przedszkolu aktywny styl życia- październik 2016 

 

Nie każdy przedszkolak  wyrośnie na mistrza sportu. Ale z pewnością każde dziecko, nawet to mniej sprawne, 

ma potrzebę ruchu i potencjał, aby się doskonalić na miarę swoich możliwości. W wieku przedszkolnym 

najważniejsza jest wspólna zabawa na powietrzu, wycieczki rowerowe, gra w piłkę, spacery. Wtedy ruch stanie się 

czymś naturalnym, sposobem na uzyskanie dobrego samopoczucia i poznawanie świata. Gdy malec tego doświadczy, 

sam będzie wybierał taki właśnie sposób na spędzenie wolnego czasu. 

Uzupełnieniem codziennych zabaw ruchowych  dziecka jest stworzenie mu przez dorosłych możliwości, aby 

mogło poznać i doświadczyć różnych dyscyplin sportowych.  

Październik owocował w naszym przedszkolu w liczne wydarzenia sportowe, w które aktywnie włączyły się 

rodziny dzieci. Odbyły się w grupach wycieczki do miejsc promujących aktywność fizyczną, warsztaty z rodzinami 

dzieci, spotkania z „ekspertami” różnych dyscyplin sportu.  

 

 

 

  



 

„Sowy” i ”Plastusie” zwiedziły stadion 

miejski Inea oraz uczestniczyły w zajęciach 

w Centrum Tenisowym Arena. 
 

„Sowy” zaprosiły rodziców na 

warsztaty z wykorzystaniem metody  

ruchu rozwijającego Weroniki 

Sherborne. 



 

„Kangurki” poznały zabawy 

ruchowe z piłkami. 

 

 „Jagódki” zaprosiły piłkarzy KS Warta Poznań, którzy podczas warsztatów  z rodzicami 

poprowadzili piłkarską  rozgrzewkę dla maluchów i zagrali mecz z ich tatusiami.  Dodatkową 

atrakcją było wspólne wykonanie kolorowych pomponów dla kibicujących rodzin dzieci.  

 

„Słoniki” zwiedziły stadion 

piłkarski Inea.  



 

„Kotki” odwiedziły „Stajnię 

Marcelin”, w której odbyły 

zajęcia konne. 

„Plastusie”  realizowały projekt 

edukacyjny „Piłka” w ramach, którego 

odwiedził ich ekspert koszykówki. 



 
„Tropiciele”  i „Sowy” podczas spotkania z koordynatorami programu 

„Bądźmy zdrowi, więc działamy” dowiedzieli się, jakie znaczenie ma 

ruch dla zdrowia człowieka. 

„Tropiciele” odwiedzili Klub Sportowy Sobieski, gdzie pod 

okiem mistrzów sportowych  odbyli trening zapasów. 

 

„Jeżyki” w ramach realizacji grupowego 

projektu „Znam każdy sport” spotkali się z tatą 

Adasia  który zaprezentował squasha i rodziną 

Gabrysi która przygotowała prezentację na temat 

„W co ubrany jest piłkarz?” 

 


