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“LUBIMY  SIĘ BAWIĆ”







OPRACOWAŁA:
mgr Beata Welke
GMINNE PRZEDSZKOLE 
W CISKU 



GRUPA  WIEKOWA:
	LATKI



ILOŚĆ OSÓB:
                                 DRUŻYNY 8- OSOBOWE

CZAS  TRWANIA:
                                 2 GODZINY

ORGANIZATOR:
                             ZARZĄD GMINNY SZKOLNEGO ZWIĄZKU               SPORTOWEGO W CISKU  
                                 GMINNE PRZEDSZKOLE W CISKU

TERMIN REALIZACJI:
                                  9.V. 2005 r.

MIEJSCE:
                                 HALA SPORTOWA PRZY PUBLICZNYM
                                 GIMNAZIUM W CISKU 
                                 UL. PLANETORZA  21              

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ:
                                 DO  25. IV. 2005 r. NA ADRES:
                                 GMINNE PRZEDSZKOLE W CISKU
                                 UL. PLANETORZA 24
                                  47-253 CISEK
                                  telefon 487-11-33
                                  wraz z imienną listą dzieci 









I.	WSTĘP



Jak wiadomo w okresie przedszkolnym króluje w życiu dziecka działalność zabawowa.
Aby wprowadzić jeszcze więcej zabawy, połączonej z małą rywalizacją, postanowiłam wspólnie z Zarządem Gminnym Szkolnego Związku Sportowego w Cisku przeprowadzić turniej sportowy dla przedszkolaków.
Zajęcia sportowe są szczególnie przyjemną i pożyteczną formą rozrywki i wypoczynku. Wpływają nie tylko na prężność ciała, podnoszą sprawność umysłu a także wyrabiają wolę, przy okazji uciążliwych często prób i wysiłków w zdobywaniu zamierzonego celu.
Chcielibyśmy aby dzieci biorące udział w turnieju czuły się wszystkie
zwycięzcami aby wychodziły z imprezy uśmiechnięte, zadowolone, niosąc w swym serduszku i pamięci miłe wspomnienia i oczywiście nagrody.


















II.	CELE

-	Wzrost poziomu sprawnoœci fizycznej
-	Zaktywizowanie ró¿nych przedszkoli s¹siaduj¹cych ze sob¹
-	Wspó³dzia³anie z instytucjami w zakresie upowszechniania zajêæ
sportowo-rekreacyjnych wœród dzieci
-	Promowanie zdrowego stylu ¿ycia w ró¿nych formach aktywnoœci ruchowej



FORMA:
                konkurencje indywidualne, dru¿ynowe


METODY:
                 zabawowo- naœladowcza, stacyjna


PRZYBORY :
                  pacho³ki, szarfy, woreczki, pi³ki lekarskie, obrêcze
                  kr¹¿ki, materac,  pi³ki no¿ne,  taœma miernicza
                  kreda, du¿e gumowe pi³ki do skakania    















III. PRZEBIEG TURNIEJU

Turniej prowadzony jest w dwóch etapach.

ETAP I. 
Przedszkola bior¹ce udzia³ w turnieju przeprowadzaj¹ wewn¹trz swojej placówki dwie konkurencje.

1)	“Próba szybkoœci prowadzona na powietrzu”
POMOCE: stoper, taœma, dwie chor¹giewki
Dzieci grupy 5-6 letniej biegn¹ 20 m na czas. Ka¿de dziecko biegnie pojedynczo. Odpowiedni czas ma przypisan¹ pewn¹ iloœæ punktów. Mierzymy czas z dok³adnoœci¹ do 0,1 s.

2)	“Próba zwinnoœci”-bieg wahad³owy 4x5m z przenoszeniem klocka
POMOCE:  stoper, dwa klocki o wym. 5x5x5, taœma miernicza
Dziecko bior¹ce udzia³ w konkurencji ustawia siê na linii startu i podajemy mu nastêpuj¹c¹ instrukcjê: “na sygna³ start pobiegniesz najszybciej jak umiesz i przyniesiesz klocek. Postawisz klocek na linii, przed któr¹ teraz stoisz i nie zatrzymuj¹c siê pobiegniesz po drugi klocek. Drugi postawisz równie¿ na tej samej linii obok pierwszego. Klocków nie wolno rzucaæ”.
W tej konkurencji równie¿ czas ma przypisan¹ pewn¹ iloœæ punktów. Tabela punktów za³¹czona na koñcu.

Po przeprowadzeniu tych dwóch konkurencji dodajemy ka¿demu uczestnikowi punkty. Wybieramy 8 najlepszych osób z najwiêksz¹ liczb¹ punktów, które to osoby zostaj¹ wytypowane do II etapu.

ETAP II.
1)	Powitanie wszystkich uczestników i zaproszonych goœci
2)	Przedstawienie komisji sêdziowskiej
3)	Odczytanie regulaminu turnieju
4)	Przebieg zawodów
5)	Podsumowanie turnieju, wy³onienie zwyciêzcy,wrêczenie nagród




PRZEBIEG ZAWODÓW

1. ZABAWA WPROWADZAJĄCA “SAMOLOTY”
USTAWIENIE, PRZEBIEG:
W czterech zespo³ach na sygna³ ( s³yszan¹ muzykê) dzieci wyci¹gaja ramiona w bok i biegaj¹ po sali, naœladuj¹c raz jedno, raz drugie skrzyd³o samolotu. Na sygna³ (muzyka cichnie), powrót na lotnisko- dzieci ustawiaj¹ siê w wyznaczonym jak na pocz¹tku miejscu w rzêdach.
POMOCE: magnetofon

2. “PRZENOSZENIE PIŁKI LEKARSKIEJ”
USTAWIENIE,PRZEBIEG
W rzêdach, przodem do kierunku biegu
Na sygna³ pierwsi z ka¿dego rzêdu podnosz¹ pi³kê z pod³o¿a i jak najszybciej zanosz¹ j¹ do pacho³ka, k³ad¹ przy nim i z powrotem wracaj¹ biegiem bez pi³ki. Uruchamiaj¹ nastêpnego zawodnika poprzez klepniêcie go w d³oñ, ten biegnie do pacho³ka po pi³kê i przynosi j¹ kolejnemu zawodnikowi.
POMOCE: pi³ka lekarska

3.”SADZENIE ZIEMNIAKÓW”
USTAWIENIE, PRZEBIEG
W rzêdzie – od linii startu w odleg³oœci 2,  3,5,  5 m ma³e obrêcze a w odleg³oœci 10 m pacho³ek. Zawodnicy stoj¹ w rzêdzie. Na sygna³ pierwszy trzymaj¹c 3 woreczki wk³ada kolejno do ka¿dego kr¹¿ka po jednym woreczku dobiega do pacho³ka i z powrotem zbiera woreczki, oddaj¹c je kolejnemu zawodnikowi.
POMOCE: kr¹¿ki po 3 dla dru¿yny i po 3 woreczki

4. “KRECIK”
USTAWIENIE, PRZEBIEG
Wszyscy stoj¹ w rzêdzie, w rozkroku odsuniêci od siebie w ma³ej odleg³oœci. Na sygna³ ostatni zawodnik  przechodzi czo³gaj¹c siê miêdzy nogami wspó³æwicz¹cych, ustawia siê na pocz¹tku rzêdu w rozkroku, daj¹c tym samym pozwolenie na start nastêpnemu zawodnikowi.

5. “WYŚCIG PIŁEK W RZĘDACH”
USTAWIENIE, PRZEBIEG
Zawodnicy stoj¹ w rzêdzie. Pierwszy zawodnik trzyma pi³kê do siatkówki. Na sygna³ podaje j¹ gór¹, pi³ka wêdruje na koniec rzêdu do ostatniego zawodnika, ten biegnie z ni¹ na pocz¹tek rzêdu i ponownie podaje j¹ gór¹ do ostatniego zawodnika. Pi³ka wêdruje tak d³ugo a¿ zawodnicy powróc¹ do ustawienia wyjœciowego.
POMOCE: pi³ki do siatkówki

6. “TOR PRZESZKÓD”
USTAWIENIE,PRZEBIEG
Dzieci ustawione w rzêdzie. Na sygna³ dobiegaj¹ do du¿ej obrêczy, wskakuj¹ do niej, œci¹gaj¹ szarfê gór¹, czworakuj¹ do pacho³ka, obiegaj¹ i biegiem powracaj¹ do obrêczy po szarfê, ubieraj¹ j¹ od do³u, nastêpnie klepniêciem w d³oñ daj¹ pozwolenie biegu nastêpnemu zawodnikowi.
POMOCE: du¿e obrêcze dla ka¿dego zespo³u, szarfy

7. “SKOK W DAL Z MIEJSCA OBUNÓŻ”
USTAWIENIE, RZEBIEG
Pierwszy zawodnik wykonuje skok z linii startu, zaznaczamy wynik kred¹. Nastêpny staje na jego miejsce i równie¿ wykonuje skok z miejsca. Wszystko siê powtarza a¿ do ostatniego zawodnika. Suma wszystkich skoków daje ostateczny wynik i decyduje o zajêtym miejscu.
POMOCE: kreda, taœma miernicza

8. “STRZAŁ W BRAMKĘ”
USTAWIENIE, PRZEBIEG 
Ustawienie w rzêdzie, w pewnej odleg³oœci materac w pozycji pionowej. Ka¿dy trafia raz w materac kopi¹c pi³kê. Za trafienie przys³uguje 1 pkt. Wygrywa ten zespó³, który ³¹cznie zdobêdzie najwiêksz¹ iloœæ punktów.
POMOCE: materac, pi³ki no¿ne 
      



9. “WYŚCIGI ZAPRZĘGÓW”
USTAWIENIE, PRZEBIEG
Dru¿yny ustawione w parach, stoj¹cy z przodu  to konik, drugi woŸnica.
Na sygna³ pierwsza para biegnie do pó³metka, gdzie nastêpuje zmiana ustawienia, po czym biegnie do linii startu przekazuj¹c obrêcz kolejnej parze, która wykonuje to samo. Wygrywa zespó³, który pierwszy ukoñczy bieg.
POMOCE: po jednej du¿ej obrêczy dla ka¿dego zespo³u.

10.”RZUTY WORECZKIEM DO KOSZA” 
USTAWIENIE, PRZEBIEG
Ka¿da dru¿yna ustawiona w rzêdzie. Poszczególni zawodnicy maja po dwa rzuty do kosza woreczkiem. Za ka¿dy celny rzut przys³uguje 1 pkt. Wygrywa dru¿yna, która bêdzie mia³a najwiêcej trafieñ
POMOCE:woreczki, pojemniki 


11. “WYŚCIG PCHEŁEK”
USTAWIENIE, PRZEBIEG
Ka¿da dru¿yna w rzêdzie. Pierwsi zawodnicy maj¹ du¿e pi³ki gumowe, musz¹ jak najszybciej skacz¹c na nich dotrzeæ do pó³metka, obiec pacho³ek i powróciæ biegiem na koniec swojego rzêdu oddaj¹c kolejnemu zawodnikowi pi³kê.
POMOCE: du¿e gumowe pi³ki do skakania

12. “WYŚCIG  NUMERÓW” 
 USTAWIENIE, PRZEBIEG
Ka¿dy z zawodników biegnie do le¿¹cych w wiaderku pi³ek z numerkami od 1-8. Wybiera dowoln¹ pi³eczkê i biegnie do linii mety aby wrzuciæ j¹ do odpowiedniego kubeczka o takim samym numerze. Wraca biegiem do swojego rzêdu.

13. “PRZECIĄGANIE LINY”
USTAWIENIE, PRZEBIEG
Dru¿yny wczeœniej wybrane losowo przeci¹gaj¹ miêdzy sob¹ linê. Wygrana dru¿yna przechodzi dalej i przeciaga linê z kolejn¹ dru¿yn¹ a¿ do uzyskania najwy¿szego miejsca.

12. “ZABAWA POŻEGNALNA”-KU-CZI-CZI
Dzieci tañcz¹ w rytm muzyki, w pewnym momencie ¿egnamy siê z napotkanym koleg¹ ró¿nymi czêœciami cia³a, wymienianymi przez nauczycielkê mówi¹c s³owa ku-czi-czi.


IV. PODSUMOWANIE TURNIEJU


Komisja podlicza punkty, w tym czasie dzieci odpoczywaj¹, czêstuj¹ siê soczkami.
Przewodnicz¹cy komisji odczytuje wyniki, wrêcza wszystkim uczestnikom dyplomy i nagrody.
Nauczycielka dziêkuje wszystkim:
-	dzieciom, za udzia³ i wspóln¹ zabawê
-	przyby³ym goœciom
-	prowadz¹cym i komisji
-	sponsorom za ufundowanie nagród
-	ukazuje celowoœæ i potrzebê uprawiania sportu
 




















REGULAMIN TURNIEJU SPORTOWEGO
“LUBIMY SIĘ BAWIĆ”

CEL:
-	Wzrost poziomu sprawnoœci fizycznej
-	Zaktywizowanie ró¿nych przedszkoli s¹siaduj¹cych ze sob¹
-	Wspó³dzia³anie z instytucjami w zakresie upowszechniania zajêæ
sportowo-rekreacyjnych wœród dzieci
-	Promowanie zdrowego stylu ¿ycia w ró¿nych formach aktywnoœci ruchowej

GRUPA  WIEKOWA:
                                 5-6 LATKI             
       
ILOŚĆ OSÓB:
                                 DRU¯YNY 8- OSOBOWE

CZAS  TRWANIA:
                                 2 GODZINY

ORGANIZATOR:
                                 ZARZ¥D GMINNY SZKOLNEGO ZWI¥ZKU                SPORTOWEGO W CISKU
                                  GMINNE PRZEDSZKOLE W CISKU

TERMIN REALIZACJI:
                                  9.V. 2005 r.  GODZ. 9.30
MIEJSCE:
                                 HALA SPORTOWA PRZY PUBLICZNYM
                                 GIMNAZIUM W CISKU
                                 UL. PLANETORZA 21 

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ:
                                 DO  25. IV. 2005 r. NA ADRES:
                                 GMINNE PRZEDSZKOLE W CISKU
                                 UL. PLANETORZA 24
                                  47-253 CISEK
                                  wraz z imienn¹ list¹ dzieci 


WARUNKI UCZESTNICTWA:
                                -PRZEJŒCIE PRZEZ I ETAP
                                -NADES£ANIE ZG£OSZENIA W DANYM         
                                 TERMINIE
                                -OBOWI¥ZKOWY STRÓJ SPORTOWY
                                  (wymagane obuwie zmienne)

PUNKTACJA TURNIEJU:
             W ZALE¯NOŒCI OD ILOŒCI DRU¯YN
                                 BIORACYCH UDZIA£ W TURNIEJU



























PRZEBIEG:
 Turniej prowadzony jest w dwóch etapach.

ETAP I. 
Przedszkola bior¹ce udzia³ w turnieju przeprowadzaj¹ wewn¹trz swojej placówki dwie konkurencje.

3)	“Próba szybkoœci prowadzona na powietrzu”
POMOCE: stoper, taœma, dwie chor¹giewki
Dzieci grupy 5-6 letniej biegn¹ 20 m na czas. Ka¿de dziecko biegnie pojedynczo. Odpowiedni czas ma przypisan¹ pewn¹ iloœæ punktów. Mierzymy czas z dok³adnoœci¹ do 0,1 s.

4)	“Próba zwinnoœci”-bieg wahad³owy 4x5m z przenoszeniem klocka
POMOCE:  stoper, dwa klocki o wym. 5x5x5, taœma miernicza. Dziecko bior¹ce udzia³ w konkurencji ustawia siê na linii startu i podajemy mu nastêpuj¹c¹ instrukcjê: “na sygna³ start pobiegniesz najszybciej jak umiesz i przyniesiesz klocek. Postawisz klocek na linii, przed któr¹ teraz stoisz i nie zatrzymuj¹c siê pobiegniesz po drugi klocek. Drugi postawisz równie¿ na tej samej linii obok pierwszego. Klocków nie wolno rzucaæ”.W tej konkurencji równie¿ czas ma przypisan¹ pewn¹ iloœæ punktów. Tabela punktów za³¹czona na koñcu.

Po przeprowadzeniu tych dwóch konkurencji dodajemy ka¿demu uczestnikowi punkty. Wybieramy 8 najlepszych osób z najwiêksz¹ liczb¹ punktów, które to osoby zostaj¹ wytypowane do II etapu.

ETAP II.
Odbêdzie siê na hali sportowej w Cisku. Dzieci bêd¹ uczestniczy³y w 10 konkurencjach sportowych w formie wyœcigów rzêdów . Niektóre z konkurencji bêd¹ wykonywane pojedynczo przez kolejnych uczestników, wed³ug wczeœniej ustalonej kolejnoœci.
Poczczególne konkurencje bêd¹ punktowane. O zwyciêstwie zadecyduje najwiêksza iloœæ zebranych punktów.




TABELA PUNKTACJI WYNIKÓW PRÓBY ZWINNOŒCI
(BIEG WAHAD£OWY)

WYNIK PRÓBY ZWINNOŒCI (s)
LICZBA PUNKTÓW
7,0  -  8,0

10
8,1  -  9,0


8
9,1 -  10,0


6
10,1 -  11,0


4
11,1-  i wiêcej


2





TABELA PUNKTACJI WYNIKÓW PRÓBY SZYBKOŒCI (bieg na 20 m.)

WYNIK PRÓBY SZYBKOŒCI (s)
LICZBA PUNKTÓW
5,0 -  5,5
10
5,6  -  6,0


8
6,1  -  6,5


6
6,6  -  7,0


4
7,1-   i wiêcej


2
PROTOKÓ£ MIÊDZYPRZEDSZKOLNEGO TURNIEJU SPORTOWEGO
Szko³a 
Konkurencja






MIEJSCE
PUNKTY
MIEJSCE
PUNKTY
MIEJSCE 
PUNKTY
PUNKTY
MIEJSCE
PUNKTY
1.	“Przenoszenie pi³ki 
lekarskiej”










2.	“Sadzenie ziemniaków”










3.	“Krecik”










4.	“Wyœcig pi³ek w rzêdach”










5.	“Tor przeszkód”










6. “Skok w dal z   miejsca”









7.“Strza³  bramkê”










8.“Wyœcig zaprzêgów”










9.“Rzuty woreczkiem  
do celu”










10.Wyœcig pche³ek”











11.”Wyœcig umerów”











12.Przeci¹ganie liny”










OGÓ£EM PKT.












