
Przykład dobrej praktyki 

 

Temat działania: TYDZIEŃ NA SPORTOWO w Integracyjnym Przedszkolu Publicznym nr 4 

w Bartoszycach. 

 

Zasięg działania:  

Integracyjne Przedszkole Publiczne nr 4 w Bartoszycach 

ponadto objęto działaniem: 

Przedszkole Publiczne nr 2 w Bartoszycach; Przedszkole Publiczne nr 6 w Bartoszycach; 

Przedszkole Publiczne nr 9 w Bartoszycach; Niepubliczne Przedszkole „Stokrotka” w 

Bartoszycach; Szkoła Podstawowa nr 7 w Bartoszycach; Specjalny Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy w Bartoszycach; Warsztaty Terapii Zajęciowej w Bartoszycach; Stowarzyszenie 

Integracji Osób Niepełnosprawnych w Bartoszycach; Komendę Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Bartoszycach; Samorząd Miasta Bartoszyce; miasto Bartoszyce poprzez lokalne 

media. 

Cele działania: 

Cele główne: 

 Propagowanie kultury fizycznej wśród dzieci młodszych. 

 Zachęcanie do aktywności ruchowej w formie zabawy i zasady „fair play”. 

 Wdrażanie do współpracy i współzawodnictwa zespołowego. 

 Integrowanie miejskich przedszkoli.  

 Promowanie sportu jako aktywnego wypoczynku. 

 Integrowanie dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych w konkurencjach sportowych. 

 Korygowanie wad postawy poprzez atrakcyjne formy ćwiczeń. 

 Ujawnianie pasji, rozwijanie zainteresowań i odkrywanie talentów poprzez organizowanie 

różnorodnych zajęć sportowych.  

 Poszerzenie i wzmocnienie współpracy władz samorządowych i placówek oświatowo-

wychowawczych w obszarze sportu i promowania zdrowego trybu życia; 

 Promowanie przedszkola w środowisku lokalnym i ogólnopolskim. 

 

Cele szczegółowe: 

Dziecko: 

 aktywnie spędza wolny czas i stosują zasadę „fair play”;  

 współpracuje i współzawodniczy w grupach rówieśniczych; 

 integruje się z drużynami i kibicami z innych placówek oświatowych; 



 pełnosprawne i niepełnosprawne wykonuje zgodnie z poleceniem zadania ruchowe; 

 poprzez zabawę i ćwiczenia koryguje wady postawy; 

 wspomaga rozwój fizyczny poprzez udział w różnorodnych konkurencjach i zabawach 

sportowych; 

 rozwija cechy psychomotoryczne (siłę, koordynację ruchową, precyzję ruchu, utrzymanie 

równowagi, itp.). 

 zdobywa nowe umiejętności i czerpie radość płynącą z ruchu. 

Opis działań: 

Od wielu lat Integracyjna Przedszkole Publiczne nr 4 uczestniczy w wielu akcjach sportowo-

rekreacyjnych zarówno organizowanych przez nasze przedszkole jak i w akcjach na poziomie 

ogólnopolskim oraz międzynarodowym. Dowodem na to jest uzyskanie tytułu „Przedszkole w 

Ruchu” nadanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. 

Dbając o sportowe doświadczenia naszych przedszkolaków, ich aktywność i chęć rywalizacji 

zaplanowałyśmy akcję TYDZIEŃ NA SPORTOWO w dniach 19-23 maja 2014r., która 

obejmowała różnorodne formy aktywności fizycznej wśród dzieci przedszkolnych i nie tylko.  

Naszą akcję rozpoczęliśmy od zorganizowania konkurencji sportowych, w formie rozgrywek, 

przyłączając się do Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich zaplanowanego przez 

Samorząd Miasta Bartoszyce. 

Głównym celem tej akcji była aktywizacja ruchowa poprzez: promowanie aktywności 

ruchowej jako najlepszej formy spędzania wolnego czasu i zdrowego stylu życia; uświadomienie 

potrzeby systematycznego ćwiczenia w każdym wieku i o różnym poziomie sprawności 

fizycznej, w tym również osób niepełnosprawnych. Zorganizowane i przeprowadzone 

międzygrupowe konkurencje rozegrały się w różnych kategoriach wiekowych:  

 pomiędzy grupami: Krasnale i Misiaki (3-latki) 

 pomiędzy grupami: Żabki i Zające (4-5 latki)  

 pomiędzy grupami: Gumisie i Domisie (6-latki) 

Miejscem rozgrywek był przedszkolny plac zabaw.  

Przy wsparciu nauczycieli i obsługi z poszczególnych grup zawodnicy brali udział w takich 

konkurencjach jak: tor z przeszkodami; slalom między pachołkami z piłką rehabilitacyjną, 

woreczkiem, ringo na głowie; „Sadzenie ziemniaków”; rzuty piłką, woreczkiem do celu. 

Rozgrywki dały dzieciom dużo radości i możliwość rozładowania pokładu energii drzemiących 

w małych sportowcach. Na pewno przyłączymy się do kolejnej edycji Europejskiego Tygodnia 

Sportu dla Wszystkich w przyszłym roku. 

Kolejnym sportowym doświadczeniem dla młodych sportowców był udział w V Olimpiadzie 

Przedszkolaka po hasłem „Dla dziewczyny i chłopaka” organizowanej jak co roku przez nasze 

przedszkole.  

Z niezwykłym zacięciem, hałaśliwie i z pasją przedszkolaki z bartoszyckich przedszkoli oraz 

zawodnicy ze Stowarzyszenia Integracji Osób Niepełnosprawnych, Warsztatów Terapii 

Zajęciowej, Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego rywalizowali o puchary, medale i 

dyplomy. 



Olimpiada odbyła się w hali gimnastycznej SP nr 7 w Bartoszycach, gdzie punktualnie o 9.00 

powitaliśmy reprezentacje wszystkich przedszkoli oraz młodzież z Warsztatów Terapii 

Zajęciowej, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i Stowarzyszenia Integracji Osób 

Niepełnosprawnych, wszyscy wkroczyli na salę witani gromkimi brawami kibiców. Jak co roku 

zawodnicy i sędziowie złożyli sportową przysięgę zabawy fair-play. Po oficjalnych procedurach 

dzieci i młodzież  z zapałem walczyli o zwycięstwo. Reprezentanci przedszkoli startowali w 

pięciu konkurencjach.  

Pierwszą konkurencją było sadzenie ziemniaków, gdzie decydowała szybkość i czas. 

Następnie zawodnicy rywalizowali z ringiem na głowie biegnąc slalomem między pachołkami. 

Trzecim zadaniem był slalom ze strzałem woreczka kijem hokejowym na bramkę – tu istotna 

była precyzyjna ręka i celność. Kolejnym wyzwaniem było podawanie piłki gimnastycznej 

między zawodnikami. W ostatniej konkurencji dzieci pokonywały tor przeszkód. W tych 

konkurencjach liczył się czas.  

Kiedy przedszkolaki wykonały wszystkie zadania, do rywalizacji przeszli zawodnicy z 

WTZ-tów, SOSW i SION-u. zawodnicy mieli do pokonania takie konkurencje jak tor przeszkód, 

strzały do bramki, rzuty woreczkami do obręczy. 

Wszystkim zawodnikom dopisywał humor i zdrowa rywalizacja. W oczekiwaniu na wyniki 

dzieci miały okazję zobaczyć pokaz artystów z Mini Playback Show w wykonaniu swoich 

rówieśników z Integracyjnego Przedszkola Publicznego nr 4. W końcu doszło do ogłoszenia 

wyników. W tej olimpiadzie nie ma pokonanych, wszyscy są zwycięzcami! Każda z placówek 

bez względu na miejsce otrzymała zwycięski puchar i dyplom, a zawodnicy medale, dyplomy 

oraz słodki upominek. 

Zakończeniem TYGODNIA NA SPORTOWO był udział całego przedszkola w 

ogólnopolskiej akcji Polska Biega, podobnie jak w ubiegłym roku akcja odbyła się na boisku 

Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach. W pięknej, słonecznej 

scenerii przedszkolaki cały personel przedszkola oraz strażacy przygotowywali się do startu. 

Biegi poprzedziła rozgrzewka poprowadzona przez koordynatora akcji. W pierwszej turze 

pobiegły dwie grupy 3-latków: Krasnale i Misiaki na dystansie 100 m. jako drugie startowały 

grupy Żabki i Zające, które pokonały dystans 100 m. Trzecią grupę biegaczy stanowiły grupy 

najstarsze Gumisie i Domisie te miały do pokonania dystans 200 m. Na sygnał gwizdka 

przedszkolaki i pozostali zawodnicy z entuzjazmem wystartowali, pokonując wyznaczoną trasę. 

Wszyscy ukończyli bieg dopingowani muzyką i gromkimi brawami. Atmosfera była gorąca nie 

tyko dzięki pogodzie, ale również dzięki dodatkowym atrakcjom przygotowanym przez 

strażaków. Dzieci mogły zwiedzić wozy strażackie, przejechać się na wysięgniku oraz lać wodę 

z armatki wodnej. Po zakończeniu biegu każdy zawodnik otrzymał pamiątkowy medal i dyplom 

oraz słodki upominek. Ten bieg miał na celu przede wszystkim propagowanie wysiłku 

ruchowego w formie biegu i aktywnego spędzenia wolnego czasu. 

TYDZIEŃ NA SPORTOWO nie odbył się bez umieszczenia wiadomości w lokalnych 

mediach. Informacje i zdjęcia zostały zamieszczone w Gazecie Olsztyńskiej - Goniec 

Bartoszycki, w aktualnościach sportowych na stronie Urzędu Miasta Bartoszyce oraz na stornie 

internetowej naszego przedszkola www.ppnr4.prv.pl. O osiągnięciach sportowych naszych 

http://www.ppnr4.prv.pl/


wychowanków można się było również dowiedzieć z transmisji wiadomości w lokalnej telewizji 

Bart-Sat. 

 

Uzyskane efekty: 

  Przedszkole zrealizowało wiele ciekawych form, zabaw promujących aktywność ruchową 

wśród dzieci. 

 Przedszkole promuje swoje sukcesy i osiągnięcia sportowe dzieci w środowisku lokalnym i 

ogólnopolskim poprzez informacje w lokalnych mediach i, na stronach internetowych 

(Urzędu Miasta Bartoszyce, Akcji Polska Biega, Integracyjnego Przedszkola Publicznego nr 

4). 

 Poprzez realizację imprezy sportowej przedszkole nasze integrowało miejskie przedszkola i 

inne placówki oświatowo-wychowawcze, czego dowodem była duża frekwencja kibiców 

dopingująca swoich zawodników. 

 Dzieci  rozwijały swoje zainteresowania sportem aktywnie uczestnicząc w proponowanych 

zabawach ruchowych. 

 Dzieci z entuzjazmem brały udział i współdziałały w grupowej rywalizacji sportowej podczas 

olimpiady i rozgrywek sportowych stosując zasadę „fair-play”. 

 Dzieci rozwijał swoją sprawność fizyczną poprzez doskonalenie cech motorycznych tj..biegi, 

skoki, rzuty.  

 Współpraca przedszkola z innymi placówkami przyczyniła się do podniesienia atrakcyjności 

organizowanych imprez sportowych. 

 

Wnioski z realizacji: 

 Wychodząc naprzeciw naturalnej potrzebie ruchu u dzieci stworzyliśmy warunki do 

wszechstronnego rozwoju i zaangażowania w ruch i sportową rywalizację rówieśniczą. 

Zasadne jest kontynuowanie różnorodnej aktywności ruchowej wśród dzieci na terenie 

naszego przedszkola. 

 Zaplanowane akcje przyczyniły się do propagowania zdrowego stylu życia i aktywnego 

wypoczynku na świeżym powietrzu, które nadal będą kontynuowane w miarę możliwości 

placówki. 

 Współpraca między przedszkolem i innymi placówkami przyczyniała się do podniesienia 

atrakcyjności proponowanych zajęć. W związku z tym planujemy kontynuować współpracę 

ze szkołą SP nr 7, Strażą Pożarną, oraz placówkami skupiającymi osoby niepełnosprawne. 

 

opracowały: Edyta Kołosowska, Lucyna Minota  


