
Gimnastyka  gwarancją dobrej zabawy 

  
Zajęcia sportowe to  gwarancja dobrej zabawy i ogromnego zaangażowania dzieci.  

W  Grupie 5 „Bursztynki” większość dzieci na hasło „dzisiaj będzie gimnastyka” reaguje bardzo  

entuzjastycznie. Rozbudzanie zainteresowania sportem  oraz wyrabianie nawyków  

sportowych sprzyja zdrowiu dzieci. Wprowadzanie elementów różnych dyscyplin sportowych 

daje nieograniczone możliwościami modyfikacji zabaw. 

Jedną z najczęściej stosowanych zabaw sportowych w „Jantarku” są wyścigi  podczas 

których, dzieci pokonują różne konkurencje, jak np.: skoki przez przeszkody, przechodzenie 

przez szarfę, bieg z jajkiem na łyżce, wyścigi w workach, slalom hokejowy, tunel,  bieg z 

woreczkiem, skoki z piłką i wiele innych. Co więcej, dzieci uwielbiają rywalizację,  

a prowadzenie zajęć w formie wyścigów   niemal w magiczny sposób tworzy atmosferę 

prawdziwych zawodów sportowych. Zadania, polecenia są proste i zrozumiałe, tak aby każde 

dziecko  czuło , że jest w stanie je wykonać, w jak najkrótszym czasie, a jego drużyna osiągnie 

sukces. Z perspektywy dziecka głównym celem rywalizacji nie jest wbrew pozorom osiągnięcie 

jak najlepszego ostatecznego wyniku  ale  czerpanie radości z samej zabawy i  fakt 

rywalizowania. Na dziecięcych twarzach pojawiają się uśmiechy a  dopingujące, pełne euforii 

i radości okrzyki, słychać w całym „Jantarku”.  

     

 

Sportowa rywalizacja jest również cenna  ze względu na emocje, które ogarniają dzieci  tuż po 

zakończeniu wyścigu, kiedy  ostatni zawodnik przekroczy linię mety, a dziecięce okrzyki 

wywołują drużynę wygraną. Zdrowym i pożądanym elementem sportowym jest również doping 

kolegów i koleżanek, który buduje i integruje zespół. Czasami dzieci ponoszą porażkę ale z tym 

uczymy dzieciom radzić sobie, gdyż porażka to część życia nawet małego człowieka. 



Aktywność  sportowa powinna być częścią każdego dnia w przedszkolu czy domu,  gdyż 

korzyści płynące z uprawniania sportu są nieocenione: 

 doskonalą sprawność ogólną i wydolności organizmu,  

 hartują organizm, 

 przygotowują do współpracy w grupie, zdrowej rywalizacji, umiejętności pogodzenia się z 

przegraną oraz szacunku do przeciwnika, 

 uwalniają napięcia i emocje, 

 wprowadzają w dobry nastrój, 

 wzmacniają samodzielność, również w samoobsłudze np. : przebranie się w strój sportowy, 

dbałość o strój i miejsce złożenia ubrań , przygotowanie i sprzątnięcie pomocy 

gimnastycznych. 

Cóż  może być coś równie dobrego dla radosnego dzieciństwa, jak  codzienny ruch oraz 

rozwijanie samodzielności poprzez różnorodną aktywność ruchową. Ludowe powiedzenie 

mówi: „W zdrowym ciele, zdrowy duch”, dlatego dzieci z Grupy 5 „Bursztynki”, będą rozwijać 

zainteresowania sportowe przez cały rok. 

 
Michalina Pawlikowska 

Nauczyciel Gr. 5 
Przedszkole Nr 43 „Jantarek” w Gdyni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


