
III edycja Złotów 2014

REGULAMIN

1. Cele imprezy:

- popularyzacja kultury fizycznej wśród najmłodszych, 

- integracja przedszkoli,

- dostarczenie wesołej zabawy i czerpanie radości z bycia przedszkolakiem,

- promocja hali widowiskowo - sportowej.

2. Organizatorzy: 

Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej, 

Przedszkola nr 1, 2, 3, 4, Oddział Przedszkolny przy ZSK,

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Złotowie. 

3. Termin i miejsce: sobota, 8 listopada 2014, godz. 10:00, 

Hala Widowiskowo – Sportowa, ul. Boh. Westerplatte 9a w Złotowie. 

4. Uczestnicy: olimpijczycy złotowskich przedszkoli. 

5. Uczestników imprezy obowiązuje strój i obuwie sportowe! 

6. Nagrody: medale dla wszystkich uczestników, puchary i dyplomy dla przedszkoli. 

7. Program zawodów: 

godz. 10:00

a) występ grupy Top Toys,

b) przywitanie widzów, zaproszonych gości na III Sportowej Olimpiadzie Przedszkolaka 



godz. 10:05

a) prezentacja złotowskich przedszkolaków: 

oddział przedszkolny przy Katolickiej Szkole Podstawowej (żółte koszulki), 

P nr 1 (koszulki zielone),  P nr 2 (czerwone), P nr 3 (pomarańczowe), P nr 4 (niebieskie) 

b) otwarcie imprezy przez oficjeli,

c) przedstawienie organizatorów,

c) uroczyste ślubowanie olimpijczyków:

„Obiecuję - wykonywać wszystkie zabawy uczciwie,

Nie płakać, jeżeli nie uda mi się wygrać.

Obiecuję, że będę starać się

Wykonywać wszystkie zabawy

Do końca i dokładnie.”

d) zaproszenie do rywalizacji sportowej.

Przedszkole nr 4 Przedszkole ZSK Przedszkole nr 1 Przedszkole nr 2 Przedszkole nr 3

TORY

WIDOWNIA

10:15 - konkurencje 4-latków (10 osób – 5dz i 5 chł)

1. SZTAFETA - bieg z pałeczką sztafetową do pachołka, obiegnięcie go i powrót, 

przekazanie pałeczki kolejnej osobie.

2.  JAJKO  NIESPODZIANKA -  dzieci  pokonują  trasę  niosąc  w  ręku  łyżkę,  na  której 

położone jest jajko (jajko niespodzianka). Ich zadaniem jest przekazywanie sobie 

i niesienie jajka na łyżce w taki sposób, aby jajko nie upadło na podłogę. Komu się to 

przydarzy, musi podnieść jajko i z powrotem umieścić je na łyżce.

3.  RZUT DO KOSZA -  startujący biegną do pachołka, przy którym znajduje się piłka 

siatkowa. Zawodnik wrzuca piłkę rękoma  do ustawionego obok kosza na piłki, jeśli piłka 

po rzucie nie trafi do kosza, zawodnik powtarza rzut; po celnym rzucie zawodnik wraca 

do drużyny.

10:45 - występ grupy Top Toys



10:50 - konkurencje 5-latków (10 osób – 5dz i 5 chł)

1. RÓWNOWAGA  -  wzięcie piłki  z  jednego kółka ringo,  przejście po linii  (skakanka), 

ustawienie piłki na drugim kółku ringo, obiegnięcie pachołka, i ponowne wzięcie piłki 

z  kółka  ringo,  przejście  po  linii  (skakanka),  ustawienie  piłki  na  drugim  kółku  ringo, 

powrót do drużyny.

2.  ZABAWA W KELNERA - na plastikowym talerzu kładziemy kulkę. Dziecko pokonuje 

wyznaczoną trasę w taki sposób, aby kulka nie spadła z talerza. Talerz można trzymać 

dwoma rękami.

3.  PŁOTKI  - bieg pod dwoma płotkami do pachołka, powrót do drużyny biegiem bez 

pokonywania płotków.

11:20 - występ grupy Top Toys

11:25 - konkurencje 6-latków (10 osób – 5dz i 5 chł)

1.  SLALOM Z  PIŁKĄ -  start  do  piłki,  wzięcie  piłki  siatkowej  z  kółka  ringo,  slalom 

z trzymaną w rękach piłką, ustawienie piłki na drugim kółku ringu, obiegnięcie pachołka, 

ponowne  wzięcie  piłki  siatkowej  z  kółka  ringo,  slalom  z  trzymaną  w  rękach  piłką, 

ustawienie piłki na  kółku ringu i powrót do drużyny.

2. HULA HOP - pierwszy zawodnik z grupy dobiega  do hula hop, wchodzi do jego środka, 

przenosi  nad głową i  po przełożeniu pozostawia do w tym samym miejscu.  Te same 

czynności wykonuje przy drugim i trzecim kółku, następnie powraca do drużyny.

3.  PIŁECZKA - pierwszy  zawodnik  prowadzi  piłkę  (o  średnicy  1  m!)  do  pachołka 

i z powrotem.

Wszystkie konkurencje odbywają się na słowo 'start' spikera.

11:55 - występ grupy Top Toys

12:00 - konkurencje opiekunów i rodziców (10 osób - 5 pań i 5 panów)

1. Koszykówka. Kozłowanie piłki koszykowej do pachołka i z powrotem.

2. Szarfy. Bieg do pachołka, przełożenie szarfy przez siebie i powrót do drużyny.

3. Unihokej. Slalom między pachołkami i prowadzenie piłki przy pomocy kija do 

unihokeja.

12:15 – ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i zakończenie Olimpiady.


