
„Jeszcze w zielone gramy” – sportowy turniej 
przedszkolaków 

 

 
 
 
Organizatorzy: 
Stowarzyszenie „Zdrowo na Sportowo” przy współpracy Przedszkola Publicznego nr 46 oraz 
Miejskiego Klubu Sportowego Olimpia Szczecin. 
 
Cel projektu: 
- propagowanie zdrowego, sportowego stylu życia wśród dzieci, 
- zapobieganie otyłości wśród najmłodszych mieszkańców, 
- wprowadzanie elementów edukacji ekologicznej. 
 
Termin: 
- 13 czerwiec 2022, g. 9.00-12.00 (zawody sportowe) 
- 21 czerwiec 2022 około godziny 15.15 (sadzenie drzew w ogrodzie przy przedszkolu, prezentacje 
ekologiczne dzieci, zabawy integracyjne dla dzieci i rodziców). 
 
Adresaci wydarzenia: 
- dzieci wraz z rodzicami oraz nauczyciele z Przedszkola Publicznego nr 46  
w Szczecinie (udział rodziców w części zadania związanej z wspólnym sadzeniem drzew  
i krzewów). 
 
Miejsce wydarzenia: 
- boisko i ogród przy Przedszkolu Publicznym nr 46 przy ul. Zawadzkiego 128 w Szczecinie 
 
 



Działania: 
- wspólna rozgrzewka, 
- organizacja gier i zabaw ruchowych, 
- zaliczenie stacji tematycznych: 
 rwący strumyk  (uczestnicy przeskakując z kamienia na kamień podnoszą porozrzucane 
śmieci (woreczki gimnastyczne); 
 las śmieci (uczestnicy z jednego punktu biegną slalomem przenoszą plastikowe butelki i 
papierowe kulki do właściwych koszy oznaczonych niebieskim i żółtym kolorem); 
 norka lisa (uczestnicy muszą przepchnąć worek  śmieci czołgając się przez dwa tunele, 
oczyszczając lisowi norę); 
 plamy na morzu (uczestnicy pokonują nadmorskie molo - równoważnię gimnastyczną w 
celu zebrania na jej końcu plam ropy - szarfy); 
 sportowa zabawa (uczestnicy w nagrodę będą trafiać do bramki, rzucać do kosza, 
gimnastykować, strzelać z łuku itp.).   
- możliwość rywalizacji sportowej z zawodniczkami pierwszego zespołu Olimpii Szczecin, 
- zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom poprzez obecność ratownika medycznego podczas 
trwania imprezy. 
 
Projekt współfinansowany ze środków Województwa Zachodniopomorskiego w 
ramach programu „Społecznik na lata 2022-2024”. Realizatorem programu jest 
Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. 
 
 
 
Program imprezy (pierwsza grupa dzieci o godzinie 9.00, druga grupa dzieci  
o godzinie 10.00): 
- przywitanie uczestników (ok. 5. minut), 
- wspólna rozgrzewka (ok. 5. minut), 
- zmagania sportowe na kilku stacjach tematycznych (ok. 25. minut), 
- dekoracja uczestników – wręczenie medali oraz upominków (ok. 10. minut), 
- stacja regeneracyjna (mus owocowy + napój). 


