
ZIMOWE ZMAGANIA SPORTOWE PRZEDSZKOLAKÓW  LUTY 2014 

Opracowała i prowadziła Jarosz Izabela 

 
CEL SPOTKANIA 

 Kształtowanie postaw prozdrowotnych 

 Kształtowanie  pozytywnego stosunku do kultury fizycznej 

 Wdrażanie do spędzania wolnego czasu w sposób aktywny 

 Wdrażanie zasad zdrowego żywienia 

 Doskonalenie sprawności fizycznej dzieci  

 Doskonalenie  umiejętności  przestrzegania zasad fair – play 

 Doskonalenie umiejętności zastosowania przez dzieci zasad bezpieczeństwa na sali 
gimnastycznej 

 Doskonalenie umiejętności pracy w zespole (dzieci, rodzice, nauczyciele) 

 Integracja dzieci, rodziców, nauczycieli 

 Przygotowanie do osiągnięcia gotowości szkolnej 

 Kształtowanie pozytywnych cech charakteru  
 

 

PRZEBIEG SPOTKANIA 

 
1. Rozpoczęcie spotkania   

 w kole – powitanie, omówienie celu spotkania, zasad rywalizacji, punktacji, 

sposobów sygnalizacji oraz współpracy wszystkich uczestników spotkania 

 rozgrzewka (przy piosence „Pingwinek”, „Fikający zuch”  z naśladowaniem 

ruchów) 

 podział na zespoły (odliczenie kolejno do 5  – ciu, przyporządkowanie kolorów 

drużyn oraz kapitanów) 

 ustawienie zespołów w rzędach, zajęcie stanowisk przy odpowiednich słupkach 

startowych, do każdego zespołu oddelegowany kapitan drużyny – nauczyciel 

oraz dwóch rodziców 

2. Przebieg konkurencji sportowych 

 Wyścig psich zaprzęgów (dzieci ustawione w jednym rzędzie, rodzice trzymając 

zaprzęg- węża spacerowego startują z przeciwnej strony, biegnąc zabierają 

pierwszego pieska - dziecko, wracając z nim obiegają  słupek, bieg trwa do 

momentu, gdy wszystkie pieski zostaną przyłączone do zaprzęgu i razem 

przebiegną do słupka, z którego startował zaprzęg 

 Zapasy wiewiórek (ustawienie w jednym rzędzie, każda wiewiórka biegnie 

kolejno po określonym śladzie do wyznaczonego miejsca, zabiera orzeszka i 

wraca z nim do pozostałych wiewiórek, wrzucając zdobyte pożywienie do 

norki – wiaderka, dopiero wtedy startuje następne zwierzątko 

 Zaspy śnieżne ( dzieci leżą na plecach na podłodze obok siebie na całej 

długości od jednego do drugiego słupka, kolejno kapitan oraz rodzice trzymając 

kule śniegowe- małe kulki niebieskie w dłoniach, pokonują zaspy przechodząc 

nad leżącymi dziećmi, wracają i przekazują kule kolejnemu zawodnikowi 

 Skaczące bałwany (cała drużyna bałwanków w jednym rzędzie z chwytem za 

biodra, na sygnał drużyna podskokami obunóż  pokonuje wyznaczoną trasę 

slalomu narciarskiego, pierwszy bałwan i ostatni to rodzice, w środku 

nauczyciel, pierwszy rodzic  ma czapkę, nauczyciel ma szalik, a drugi rodzic 

rękawiczki  



 Niedźwiadki na sankach (dzieci ustawione w rzędzie, para rodziców trzyma 

kocyk, na sygnał duże niedźwiedzie biegną, ciągnąc na kocyku małego 

niedźwiadka do wyznaczonego legowiska i wracają po kolejnego niedźwiadka 

 

3. Przerwa 

 Poczęstunek (soki, mandarynki) 

 Podsumowanie wyników 

 Złożenie sprzętu sportowego 

 Przygotowanie nagród 

 

4. Zakończenie imprezy 

 

 Zebranie wszystkich w kole 

 Zabawa integracyjna przy piosence „Tupu, tup po śniegu oraz pożegnalna zabawa 

w siadzie „ Iskierka kolanko” 

 Podziękowanie za wspólne spotkanie i dobrą zabawę 

 Rozdanie nagród (sędziowie – rodzice, nauczyciele) 

 Pamiątkowe zdjęcia 

………………………………………………………………………………………………… 
-płyty CD, przybory sportowe (węże spacerowe x 5, orzechy laskowe 60 sztuk,  wiaderka x 10, słupki x 10, 

obręcze x 50, koce x 5, piłeczki małe niebieskie x 10, czapki x 5, szaliki x 5, rękawiczki x 5 par,  gwizdek, 

chorągiewki oraz  naklejane kółeczka dla drużyn 

- sprzęt nagłaśniający ze szkoły oraz słupki startowe 

- plansza wynikowa, balony, plakat, napis 

- soki, mandarynki 

- nagrody 

- apteczka 

- stroje sportowe dzieci oraz zmienne obuwie 

 

 

 

 

 

 


