SCENARIUSZ INTEGRACYJNEO
TURNIEJU GIER I ZABAW
PRZEDSZKOLI OSIEDLA ZAMOŚĆ

Publiczne Przedszkole nr 2 w Pile

GRUPA WIEKOWA:
3, 4, 5, 6 – latki
ILOŚĆ OSÓB:
DRUŻYNY 5- OSOBOWE
Przedszkola: Publiczne Przedszkole nr 2, Publiczne Przedszkole nr 4,
Publiczne Przedszkole nr 15, Publiczne Przedszkole nr 7

CZAS TRWANIA:
10.00 – 12.00 ok. 2 godz.
ORGANIZATOR:
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Olimpijczyków Polskich
ul. Roosevelta 12
64 – 920 Piła
tel. 67/ 212 33 94
Publiczne Przedszkole nr 2 w Pile
ul. Roosevelta 38A
64-920 Piła
tel./fax: 67 212 40 77
TERMIN REALIZACJI:
19 luty 2013 r.
Godz. 10.00
MIEJSCE:
Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej nr 2
im. Olimpijczyków Polskich
w Pile
TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ: do 31 stycznia 2013 na adres:
Szkoła Podstawowa nr 2
im. Olimpijczyków Polskich
ul. Roosevelta 12, 64 – 920 Piła
telefon 67/ 212 33 94

I WSTĘP
W okresie przedszkolnym dominuje w życiu dziecka działalność zabawowa.
Zajęcia sportowe są szczególnie przyjemną i pożyteczną formą rozrywki
i wypoczynku. Wpływają nie tylko na prężność ciała, podnoszą sprawność umysłu, a także
wyrabiają wolę walki, w trakcie podejmowania uciążliwych 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
-

integracja dzieci przedszkoli osiedla Zamość,
współpraca ze środowiskiem lokalnym w obrębie osiedla Zamość,
współdziałanie z instytucjami osiedla Zamość w zakresie upowszechniania zajęć sportoworekreacyjnych wśród dzieci,
promowanie zdrowego stylu życia w różnych formach aktywności ruchowej.

FORMA:
konkurencje indywidualne, drużynowe

METODY:
zabawowo- naśladowcza, stacyjna

PRZYBORY :
pachołki, szarfy, woreczki, piłki lekarskie, obręcze, krążki

III PRZEBIEG TURNIEJU
Turniej prowadzony jest w czterech etapach, dla każdej grupy wiekowej osobno. Etapy
podzielone na część wiedzową i część sportową. Między poszczególnymi etapami będą
krótkie przerywniki taneczne.
1) Powitanie wszystkich uczestników i zaproszonych gości.
2) Przedstawienie komisji sędziowskiej, w skład której wchodzą przedstawiciele:
- Muzeum Okręgowego,
- Nadleśnictwa Kalina,
- Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej,
- Zespołu Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina.
3) Odczytanie regulaminu turnieju.
4) Przebieg zawodów.
5) Podsumowanie turnieju (w czasie obrad jury występ zespołu tanecznego czirliderek z
tańcem pt. „Pizza Hut”), wyłonienie zwycięzcy, wręczenie nagród.

PRZEBIEG ZAWODÓW
ETAP I
Konkurs dla rodziców. Zespoły 3 – osobowe. Po 2 pytania dla każdego zespołu dotyczące
przedszkola, do którego chodzi dziecko danego rodzica.
ETAP II
Grupa 3 – latków
 Część wiedzowa:
1. “Puzzle o lesie”- (przygotowane przez Nadleśnictwo Kalina)
USTAWIENIE, PRZEBIEG:
Dzieci klęczą na podłodze. Na sygnał układają przygotowane puzzle.
POMOCE: puzzle dla każdego zespołu.
 Część sportowa:
1. “TOR PRZESZKÓD”
USTAWIENIE, PRZEBIEG:
Dzieci ustawione w rzędzie. Na sygnał biegną do pachołka, obiegają go i wracają na
miejsce; następnie klepnięciem w dłoń dają pozwolenie biegu następnemu zawodnikowi.
Punkty za kolejne miejsca: 1miejsce-4pkt., 2 miejsce-3pkt., 3miejsce-2pkt., 4miejsce-1pkt.
POMOCE: duże obręcze dla każdego zespołu, pachołki.
PRZERYWNIK TANECZNY „Jeśli jesteś wesoły” (KLANZA)
ETAP III
Grupa 4– latków
 Część wiedzowa:
1. “Puzzle o lesie” - (przygotowane przez Nadleśnictwo Kalina)
USTAWIENIE, PRZEBIEG:
Dzieci ustawione przy stolikach. Na sygnał układają przygotowane na stoliku puzzle.
POMOCE: puzzle dla każdego zespołu, stoliki.
 Część sportowa:

1. “TOR PRZESZKÓD”
USTAWIENIE, PRZEBIEG:
Dzieci ustawione w rzędzie. Na sygnał dobiegają do dużej szarfy, przechodzą przez nią,
biegną do pachołka, obiegają go i wracają na miejsce; następnie klepnięciem w dłoń dają
pozwolenie biegu następnemu zawodnikowi.
Punkty za kolejne miejsca 1miejsce-4pkt., 2 miejsce-3pkt., 3miejsce-2pkt., 4miejsce-1pkt.
POMOCE: szarfy dla każdego zespołu, pachołki.
2. “.”RZUTY WORECZKIEM DO KOSZA”
USTAWIENIE, PRZEBIEG:
Każda drużyna ustawiona w rzędzie. Poszczególni zawodnicy maja po dwa rzuty do
obręczy woreczkiem.
Za każdy celny rzut przysługuje 1 pkt. Wygrywa drużyna, która będzie miała najwięcej
trafień.
POMOCE: woreczki, obręcze.

PRZERYWNIK TANECZNY „Cyfra 7” (KLANZA)
ETAP IV (drużyny 5 i 6 –latków) ustawione naprzeciw siebie. Część wiedzy na przemian
5 i 6 latki. Część sportowa równocześnie razem.
Grupa 5 – latków
 Część wiedzowa:

1. “Wiadomości o Pile” (zagadki różne , inne dla każdego zespołu –
przygotowane przez Muzeum Okręgowe )
Dzieci odgadują zagadki o Pile, po 1 dla każdego zespołu.
2. “Wiadomości o przyrodzie” (zagadki różne , inne dla każdego zespołu
-przygotowane przez Nadleśnictwo Kalina)
Dzieci odgadują zagadki o zwierzątkach żyjących w lesie, po 1 zagadce dla każdego
zespołu.
3. “Znam tę bajkę” - (przygotowane przez Bibliotekę Publiczną)
Dzieci odgadują bajkowe zagadki umieszczone na planszy…., po 1 bajce dla
każdego zespołu.
4. “Znam tę melodię” - (przygotowane przez Szkołę Muzyczną)
Dzieci odgadują muzyczne zagadki po 1 dla każdego zespołu.
Grupa 6 – latków

1. “Wiadomości o Pile” (zagadki różne , inne dla każdego zespołu
- przygotowane przez Muzeum Okręgowe)
Dzieci odgadują zagadki o Pile, po 1 dla każdego zespołu.
2. “Wiadomości o przyrodzie” (zagadki różne , inne dla każdego zespołu
- przygotowane przez Nadleśnictwo Kalina)
Dzieci odgadują zagadki o zwierzątkach żyjących w lesie, po 1 zagadce dla każdego
zespołu.
3. “Znam tę bajkę”- (przygotowane przez Bibliotekę Publiczną)
Dzieci odgadują bajkowe zagadki umieszczone na planszy, po 1 bajce dla
każdego zespołu.
4. “Znam tę melodię” - (przygotowane przez Szkołę Muzyczną)
Dzieci odgadują muzyczne zagadki po 1 dla każdego zespołu.

 Część sportowa:
5 - latki
1 druż.

6 – latki
1 druż.

2 druż.

2 druż.

3 druż.

3 druż.

4 druż.

4 druż.

Punkty za kolejne miejsca: 1miejsce-4pkt., 2 miejsce-3pkt., 3miejsce-2pkt., 4miejsce-1pkt.
1. “ SADZENIE ZIEMNIAKÓW”

USTAWIENIE, PRZEBIEG:
W rzędzie – od linii startu w odległości 2, 3, 5, 5 m małe obręcze, a w
odległości 10 m pachołek. Zawodnicy stoją w rzędzie. Na sygnał pierwszy
trzymając 3 woreczki wkłada kolejno do każdego krążka po jednym woreczku,
dobiega do pachołka i z powrotem zbiera woreczki, oddając je kolejnemu
zawodnikowi.
POMOCE: po 3 krążki dla drużyny i po 3 woreczki.
2. “ WYŚCIG NUMERÓW”

USTAWIENIE, PRZEBIEG:
Każdy z zawodników biegnie z woreczkiem na głowie do pachołka. Zostawia
woreczek. Wybiera dowolną piłeczkę z numerkami od 1-6 i biegnie do linii
mety, aby wrzucić ją do odpowiedniego pojemnika o takim samym numerze.
Wraca biegiem do swojego rzędu.
POMOCE: woreczki dla każdej drużyny, ponumerowane piłki, ponumerowane
pojemniki.
3. “ PRZENOSZENIE PIŁKI LEKARSKIEJ”

USTAWIENIE, PRZEBIEG:
W rzędach, przodem do kierunku biegu. Na sygnał pierwsi z każdego rzędu
podnoszą piłkę z podłoża i jak najszybciej zanoszą ją do pachołka, kładą przy
nim i z powrotem wracają biegiem bez piłki. Uruchamiają następnego
zawodnika poprzez klepnięcie go w dłoń, ten biegnie do pachołka po piłkę i
przynosi ją kolejnemu zawodnikowi.
POMOCE: piłka lekarska.

IV. PODSUMOWANIE TURNIEJU
Komisja podlicza punkty, w tym czasie występ grupy tanecznej czirliderek z
tańcem pt.„Pizza Hut”.
Przewodniczący komisji odczytuje wyniki, wręcza wszystkim uczestnikom
dyplomy i nagrody.
Nauczycielka dziękuje wszystkim:
- dzieciom, za udział i wspólną zabawę,
- przybyłym gościom,
- prowadzącym i komisji,
- sponsorom za ufundowanie nagród,
- ukazuje celowość i potrzebę uprawiania sportu.
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WARUNKI UCZESTNICTWA:
- nadesłanie zgłoszenia w danym terminie;
- obowiązkowy strój sportowy (wymagane obuwie zmienne).
PUNKTACJA TURNIEJU:
- w części teoretycznej: po 1pkt. za prawidłową odpowiedź,
- w części sportowej: w zależności od konkurencji:
 wyścigi: punkty za kolejne miejsca 1miejsce-4pkt., 2 miejsce-3pkt., 3miejsce-2pkt., 4miejsce-1pkt.,
 rzuty: za każdy celny rzut przysługuje 1 pkt.

