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Spartakiada Przedszkolaków
Jednym z zadań przedszkola
jest troska o prawidłowy rozwój
fizyczny dziecka, a tym samym
o zapewnienie mu odpowiedniej ilości wszechstronnego ruchu, niezbędnego dla szeroko
pojętego zdrowia – fizycznego,
psychicznego i społecznego. Pamiętając o tym, kolejny już raz,
9 czerwca 2017 r. Przedszkole
Samorządowe nr 122 w swoim
ogrodzie przedszkolnym zorganizowało zawody sportowe – Spartakiadę Przedszkolaków.
W przygotowanych konkurencjach sportowych wzięły Rozpoczęcie zawodów. Fot. Przedszkole nr 122
udział wszystkie grupy dzieci
uczęszczających do przedszkola. Każda dru- sportowcy musieli się zmierzyć z: rzutami
żyna posiadała strój sportowy w odpowied- do kosza, strzałem do bramki, zwinnościonim kolorze (gr. „Misie” – kolor żółty; gr. wym torem przeszkód, sensorycznym mo„Słoneczka” – kolor niebieski; gr. „Biedron- stem i łowieniem rybek. Ostatnia konkurenki” – kolor granatowy; gr. „Pracusie”, „Kra- cja była konkurencją grupową i polegała na
snoludki”, „Elfy”, „Żabki” i „Motylki” – kolor przenoszeniu piłeczek z akwarium.
czerwony), własny emblemat z symbolem
Przedszkolaki z wielką radością, zaangrupy oraz specjalnie przygotowane okrzyki gażowaniem i z wypiekami na twarzach
sportowe.
brały udział we wszystkich konkurencjach.
Zawody oficjalnie rozpoczęła dyrektor Z najdokładniejszą starannością wykoPrzedszkola nr 122 Zofia Marcinek, wita- nywały nawet najtrudniejsze zadania, nie
jąc wszystkich uczestników i zachęcając zapominając również o dopingowaniu się
do sportowej zabawy. Po przywitaniu grup wzajemnie. W czasie trwania zawodów
nastąpiła rozgrzewka, która dzięki swojej w całym ogrodzie przedszkolnym wraz
zabawowej formie zaangażowała wszyst- z muzyką unosiła się wspaniała atmosfekich i wspaniale przygotowała do zawodów. ra. Po zakończonych konkurencjach sporSportowa rywalizacja przedszkolaków od- towych odbyło się zliczanie punktów.
była się w czterech konkurencjach dostoso- Przedszkolaki w tym czasie mogły chwilę
wanych do wieku i możliwości dzieci. Mali odpocząć, ale tylko chwilę, bo w ogrodzie

trwały wspólne zabawy i tańce
umilające czas oczekiwania na
wyniki i na wręczanie nagród.
Pani dyrektor każdemu małemu
sportowcowi osobiście wręczyła pamiątkowy medal i nagrodę,
doceniając w ten sposób wysiłek
i walkę fair play.
Pragniemy serdecznie podziękować Radzie Dzielnicy III
Prądnik Czerwony, która okazała
nam wsparcie podczas tych zawodów. Dzięki Państwa uprzejmości i ofiarności każdy zawodnik naszej Spartakiady mógł
poczuć się doceniony oraz zostać
nagrodzony. Jesteśmy bardzo
wdzięczni za okazaną pomoc. Podziękowania należą się również nauczycielom z grup
„Żabki” i „Motylki”, którzy kolejny już rok
przygotowali tę wspaniałą imprezę oraz
wszystkim wolontariuszom, którzy poświęcając swój czas pomagali przedszkolakom
podczas trwania zawodów.
Spartakiada Przedszkolaków jest doskonałym przykładem mobilizowania dzieci
do ruchu, a tym samym do podejmowania przez nich działań na rzecz własnego
zdrowia. To także wielkie wsparcie dla ich
wszechstronnego rozwoju, a przeprowadzona w tak wspaniałej atmosferze zabawy
i zdrowej rywalizacji zwiększa tylko szansę
na dobry start w dorosłe życie.
Barbara Szczerbińska
Samorządowe Przedszkole nr 122

Turniej Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącej Rady Dzielnicy III
W tegorocznym turnieju wystąpiły reOd lat nasza szkoła jest gospodarzem
turnieju piłki nożnej o Puchar Przewod- prezentacje Szkoły Podstawowej nr 2, Szkoniczącej Rady Dzielnicy III. W turnieju ły Podstawowej nr 95, Szkoły Podstawowej
uczestniczą reprezentacje szkół podsta- nr 114 i gospodarze turnieju, Szkoła Podstawowych z Dzielnicy III. Reprezentantami wowa nr 64.
szkół mogą być uczniowie klas trzecich, czwartych i piątych. Wyjątkowość rozgrywek polega na
tym, że mecze piłkarskie
rozgrywane są kwartami. W pierwszej i trzeciej kwarcie grają chłopcy, a w drugiej i czwartej
dziewczęta. Wynik meczu
stanowi suma goli strzelonych we wszystkich czterech kwartach. Szkoły walczą o Puchar, a zawodnicy
o tytuł najlepszych zawodników turnieju. Niezależnie
od zajętego miejsca, każda Uczestnicy Turnieju. Fot. SP 64
szkoła otrzymuje nagrodę
Turniej był rozgrywany systemem „każdy
w postaci sprzętu sportowego. Sponsorem wszystkich nagród, w tym słodyczy z każdym” i wszyscy z napięciem śledzili taosładzających chwilowe niepowodzenia, belę wyników. Po trzech godzinach zmagań
poznaliśmy zwycięzcę. W tym roku Puchar
jest Rada Dzielnicy III.
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Przewodniczącej Rady Dzielnicy III zdobyła
Szkoła Podstawowa nr 64.
Najlepszą zawodniczką została Katarzyna Radwańska ze Szkoły Podstawowej nr 64, a tytuł najlepszego zawodnika
uzyskał Bartosz Zgłobik ze
Szkoły Podstawowej nr 95.
Ceremonii wręczenia nagród
dokonały Radna Dzielnicy
III Wanda Zasada i dyrektor Szkoły Podstawowej nr
64. Obie panie gratulowały
pięknej sportowej postawy
wszystkim zawodnikom turnieju.
W naszych zawodach
zwyciężyli wszyscy uczestnicy, bo wzięliśmy udział w miłym sportowym wydarzeniu–
najważniejsze było spotkanie
przyjaciół z naszych szkół. Na
takie spotkanie zapraszamy
już w przyszłym roku.
Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie
ze Szkoły Podstawowej nr 64

