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Temat: Powitanie wiosny na sportowo 
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Cel główny: 
- promowanie zdrowego stylu życia 
- rozwijanie sprawności ruchowych 
 
Cele Szczegółowe: 
Dziecko: 
- czynnie uczestniczy w zawodach 
- przestrzega umów 
- Pokonuje trudności 
- zgodnie współpracuje 
- wykonuje postawione zadania 
- odczuwa radość ze swoich osiągnięć i umiejętności 
- rozumie znaczenie sportu dla zdrowia 
- zna pierwsze oznaki wiosny 
 
PRZEBIEG ZAWODÓW:  

1. Powitanie wszystkich uczestników zawodów 
2. Odśpiewanie Hymnu Tęczowego Przedszkola w Dzierzgoniu „ Tęcza” 
3. Wyjaśnienie zasad uczestnictwa w konkurencjach.  Zawody odbędą się w dwóch 

grupach: pierwsza to dzieci z grupy: „Pomarańczowe tygryski”, „ Czerwone 
biedronki”, „ Zielone żabki” i „ Pszczółki”, Druga grupa to dzieci z grupy „ Fioletowe 
motylki”, „Żółte słoneczka”, „ Niebieskie smerfy”, „Zielone skrzaty” i „ Niebieskie 
rybki”. Przed zawodami dzieci podzielone zostały na 5 osobowe zespoły, każdy zespół 
uczestniczy w innej konkurencji. Zespoły oznaczone zostaną wizytówką- symbolem 
wiosny ( słoneczka, Krokusy, żaby, motylki, bociany). Każda grupa przychodzi w tym 
dniu do przedszkola ubrana w kolor odpowiadający nazwie grupy. 

4. Nauka tańca „ Czekolada” 
5. Złożenie przyrzeczenia sportowego :  

My Przedszkolacy Przyrzekamy: 
• Wykonywać wszystkie zadania sportowe do końca i dokładnie (przyrzekamy) 
• Nikogo nie popychać i nie oszukiwać 

• Nie płakać gdy przegramy 
• Bawić się wspaniale i uśmiechać się stale 



6. Rozejście się do dwóch sal – pierwsza grupa- zostaje w „ Tygryskach”, druga grupa 
przechodzi do sali „ Niebieskich rybek” 

7. KONKURENCJE 
a. Przewróć- postaw. Zawodnik biegnie do kartonu, na którym narysowany jest 

kwiatek, przewraca go „ do góry nogami”  i wraca, następna osoba biegnąca 
stawia karton kwiatkiem do góry i biegnie z powrotem. ( dzieci oznaczone 
krokusem) 

b. „ Bieg z klockiem”- dzieci otrzymują krążki, na których kładą klocek. zadaniem 
drużyny jest dobiec do chorągiewki i z powrotem, nie gubiąc klocka.(słoneczko) 

c. „  Skaczące żaby” - pierwsze dziecko oddaje skok. Do miejsca skoku podchodzi 
drugie dziecko i oddaje swój skok z miejsca wyznaczonego przez poprzedniego 
kolegę. (Żabka) 

d. „Bociany w stawie” – Drużyny stoją na linii startu. Zadaniem poszczególnych 
zawodników jest przebiegnięcie wyznaczonego odcinka wskakując w rozłożone 
obręcze imitujące stawki. (Bocian) 

e. „ Wypuszczanie motylka”- zawodnicy podbiegają do balonu - przekuwają go i 
wracają na linie startu, biegnie następny zawodnik i przekuwa następny balon ( 
Motylek) 

 

ZAKO ŃCZENIE: 

1. Podziękowania drużynom za wspólna zabawę 
2. Ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów 
3. Odtańczenie tańca „ Czekolada” 
4. Pożegnanie uczestników zawodów  

 

     



     

      

      

      


