
WYCHOWANIE FIZYCZNE W PRZEDSZKOLU 

„My się od ćwiczeń nie migamy tylko swe ciała śmiało wyginamy” 
wychowanie fizyczne w Przedszkolu Samorządowym nr 80 

Jak co roku, tak było i w tym roku. Na początku września ustaliłyśmy priorytety do 
pracy na nowy rok szkolny. Z obawą i niechęcią zajęłyśmy się pracą nad rozwijaniem 
sprawności fizycznej dzieci i, co tu ukrywać, naszej również. Ustaliłyśmy czym w 
pierwszej kolejności się zajmiemy i okazało się, że pomysłów było tak dużo, że na 
pewno w przyszłym roku szkolnym również będziemy pracowały w tym zakresie. 
Wychodząc naprzeciw naszym wychowankom i ich naturalnej potrzebie ruchu, w 
naszym przedszkolu regularnie organizowane są zajęcia ruchowe przypominające 
lekcje w-f w szkole. W związku z tym my, nauczyciele, z dyrekcją na czele (!) – co 
widać na załączonej fotografii, zrzucamy szpileczki i krótkie spódniczki, a zakładamy 
wyjściowe dresiki, schodzimy z dziećmi na salę gimnastyczną i stopniowo 
wprowadzamy dzieci w tajniki wychowania fizycznego. Uczciwie przyznajemy się do 
tego, że do zajęć fizycznych zachęciła nas dyrekcja, która regularnie od kilku lat, w 
każdy piątek pojawia się w pracy w dresie i prowadzi zajęcia ruchowe. Pomysł był co 
najmniej trafiony. Dzieci rozwinęły się w tej sferze niesamowicie. Nawet najmłodsze 
dzieci polubiły ćwiczenia fizyczne i wykonują je z zapałem (na miarę swoich 
możliwości). Każda grupa przeznaczyła jeden dzień tygodnia na zajęcia fizyczne 
realizując przez ruch różne treści. Drogie koleżanki – to się udaje i sprawia mnóstwo 
przyjemności nie tylko dzieciom ale i nam. 
Idąc za ciosem, zorganizowałyśmy w przedszkolu konkurs na slogan promujący 
zdrowy tryb życia. Jakież było nasze zdumienie kiedy propozycje zaczęły napływać. 
Okazało się, że nie tylko dzieci potrafią być kreatywne w tworzeniu krótkich 
rymowanek. Rodzice przynosili nam karteczki z nowymi wierszykami, sloganami, 
piosenkami niemal każdego dnia przez cały miesiąc. Były i takie sytuacje, kiedy dzieci 
bez wiedzy rodziców tworzyły, oprawiały plastycznie swoją pracę, a rodzic 
dowiadywał się dopiero w momencie rozmowy z nauczycielem o osiągnięciach 
dziecka. Żeby podziękować rodzicom i dzieciom za współpracę (a przede wszystkim za 
chęć wspólnego, rodzinnego tworzenia) zrobiłyśmy wystawę przyniesionych 
pomysłów. W chwili obecnej trwa głosowanie na slogan promujący zdrowy tryb życia. 
Ale to co z nim zrobimy dalej to już materiał na kolejny artykuł. A pomysłów nam nie 
brakuje… 
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