
Podstawową aktywnością fizyczną naszych dzieci jest zabawa. 
W naszym przedszkolu dzieci przede wszystkim doskonalą podstawowe umiejętności fizyczne takie
jak: skakanie, podskakiwanie, rzucanie, wspinanie się, kopanie, chwytanie. Nabywają umiejętności,
które są niezbędne do uprawiania dyscyplin sportowych – ćwiczą między innymi koordynację, 
zręczność, równowagę.
Dzieci bezustannie dokonują odkryć rzeczy nieznanych i zupełnie nowych, zarówno dzięki 
wyprawą do eksperymentu jak również przedszkolnemu eksperymentowaniu w salach 
przedszkolnych.

Biorą udział w różnorodnych formach poznawania i rozwijania swoich pasji, zainteresowań, 
chociażby poprzez udział w projekcie – mali projektanci - barbie, gdzie dzieci miały okazję 
samodzielnego zaprojektowania sukni dla lalki barbie w klimacie wiosennym, czy też 
zaprojektowania i wykonania bajkowej postaci angry birds z użyciem balonów i bibuły.



Dzieci mają możliwość rozwijania talentów muzycznych poprzez udział w konkursach, koncertach 
i przeglądach piosenek. Wynikiem tych działań było nagranie płyty w studio nagrań.



Jak również podczas zajęć tanecznych, gdzie mają możliwość nauki tańców nowoczesnych, 
tradycyjnych jaki i regionalnych.

Kształtują i doskonalą swoje umiejętności sportowe poprzez udział w między grupowych zawodach
sportowych w duchu sportowej, zdrowej rywalizacji, grze w piłkę nożną, zabawach w rzucanie do 
celu jak i zabawowym trenowaniu koszykówki.



Dziecięcy nadmiar energii przedszkolaki mają możliwość rozładować podczas zajęć w sali 
wspinaczkowej. Wspinaczka pozytywnie wpływa na dziecko pod względem psychicznym i 
fizycznym, daje poczucie bezpieczeństwa i wiary we własne siły, kształtuje orientację przestrzenną 
oraz daje okazję do przeżywania radości ze zwycięstwa będącego efektem własnego wysiłku.
Zabawy na ściance wspinaczkowej korzystnie wpływają też na rozwój układu mięśniowego i 
postawę ciała.



W naszym przedszkolu dzieci mają możliwość uczęszczania również na zajęcia korekcyjne dzięki 
którym korygują wady postawy ciała, jak również działają profilaktyczne na organizm dziecka, 
chroniąc go przed różnego rodzaju deformacjami, wzmacniając odpowiednie grupy mięśni, stawów,
zwiększając ruchomość kręgosłupa. 



W naszym przedszkolu nie ma monotonii, dzieci mają możliwość ciągłego poszukiwania nowych 
wrażeń chociażby podczas zabaw na trampolinach, zjeżdżalniach, placach zabaw, w ogrodzie 
przedszkolnym, jeździe konnej czy zajęć karate.







Przedszkolaki dbają o zdrowie i odporność fizyczną, wiedzą co to znaczy zdrowe odżywianie, 
wiedzą jak wygląda dobrze zbilansowana dieta, poznały piramidę żywienia a z owoców i warzyw 
potrafią stworzyć naprawdę bajkowe kompozycje.





Mimo, że czasem upieką coś słodkiego to towarzyszyć temu będzie spacer do sklepu i ćwiczenia 
mięśni w postaci ugniatania ciasta :-) 



 


