
Projekt wakacyjny 2021 

„Aktywny przedszkolak” 

Termin realizacji: 

Realizację zaplanowanych zamierzeń przewidujemy na okres  02-13 sierpnia 2021 r.  

Nasze działania obejmują 50-150 dzieci przedszkolnych zapisanych na dyżur wakacyjny. 

 

                                    Priorytetowe obszary, w których będziemy działać to: 

I   Aktywność fizyczna / realizacja obszaru podstawy programowej/  

II   Poszerzenie wiedzy o roli i znaczeniu aktywności ruchowej dla zdrowia, uświadomienie dzieciom, że „ruch to zdrowie”. 

 

 

Cele  ogólne:  

1. Rozwijanie sprawności ruchowej poprzez gry i zabawy ruchowe. 

2. Nabywanie ogólnej sprawności i zwinności. 

Cele szczegółowe: 

3. Wzmacnianie wiary w możliwości dziecka podczas pokonywania coraz trudniejszych zadań ruchowych. 

4. Wzmacnianie wytrzymałości fizycznej dziecka. 

5. Nabywanie odporności organizmu poprzez hartowanie ciała w trakcie zabaw ruchowych na świeżym powietrzu.  

6. Kształtowanie przeświadczenia o zbawiennej roli ruchu w prawidłowym rozwoju człowieka. 

7. Kształtowanie nawyków higienicznego trybu życia. 

8. Wpajanie zasad „fair play”  zarówno w życiu jak i podczas rywalizacji sportowej. 

9. Wyrabianie pozytywnych cech charakteru jak zdecydowanie, odwaga, pewność siebie, wytrwałość, zdyscyplinowanie. 

 



Cele te zamierzamy osiągnąć poprzez następujące działania: 

ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI 

Promocja, propagowanie 

zdrowego stylu życia wśród 

dzieci i ich rodziców 

(przekazywanie wiedzy o 

zdrowym stylu życia) poprzez: 

1. Przekazywanie wiedzy o zdrowym stylu życia wśród przedszkolaków – opracowanie scenariuszy 

zajęć edukacyjnych do realizacji przez wychowawców grup 

2. Artykuły tematyczne na gazetki dla rodziców/ informacje na komunikatorach 

3. Zamieszczenie artykułu dotyczącego aktywności ruchowej na stronie internetowej przedszkola  

4. Wycieczki do obiektów sportowych na terenie miasta -Sparta, ZCAS  

/ zgodnie z wytycznymi GIS-jeśli na to wytyczne pozwolą/  

5. Organizacja między przedszkolnego konkursu plastycznego dla dzieci p.t. „Sporty letnie” 

6. Promowanie sportowego trybu życia poprzez poznawanie wierszy, opowiadań, piosenek 

tematycznych oraz próby ich inscenizowania. 

Udział w imprezach sportowej- 

rywalizacja  

1. Przygotowanie i udział dzieci   w grupowym turnieju sportowym Zorganizowanie sportowego 

turnieju grupowego/ przygotowanie medali i dyplomów/ 
 

Doskonalenie warsztatu pracy 

nauczycieli 

1. Opracowanie i przekazanie nauczycielkom   w grupach zestawu interesujących i twórczych ćwiczeń 

porannych oraz zestawu ćwiczeń gimnastycznych 

Podnoszenie aktywności 

ruchowej dzieci. 

Organizowanie działań 

sprzyjających zdrowiu 

fizycznemu i psychicznemu 

1. Ćwiczenia poranne w grupach starszych  i poranne zabawy ruchowe w młodszych 

2. Prowadzenie ćwiczeń gimnastycznych (przy sprzyjającej pogodzie – na świeżym powietrzu) 

3. Powadzenie różnego rodzaju ćwiczeń, zabaw  i gier stymulujących rozwój dzieci, przeprowadzanie 

codziennych zająć ruchowych przy muzyce i metodami twórczymi i aktywnymi 

4. Organizowanie zabaw ruchowych na powietrzu   (w ogrodzie przedszkolnym lub na boisku 

sportowym w trakcie codziennych wyjść na powietrze) 

5. Organizowanie spacerów i wycieczek w połączeniu   z formami ruchu na świeżym powietrzu 



Wykorzystywanie i sukcesywne 

wzbogacanie bazy materialnej 

przedszkola poprzez: 

1. Wykorzystywanie w czasie zajęć przyborów do ćwiczeń inspirujących dzieci  do twórczej 

aktywności ruchowej 

 

Jolanta Kurowska  


