Walerian Bernaciak • Gimnazjalista Przedszkolakowi
Gimnazjalista Przedszkolakowi
W roku szkolnym 2011/2012 w Gimnazjum nr 1 w Rumi, w ramach
programu Odkrywamy Talenty, prowadziłem zajęcia z chłopcami
o uzdolnieniach piłkarskich. Na treningach SKS i w godzinach z KN
doskonaliliśmy technikę piłkarza nożnego, ćwiczyliśmy ustawienia i rozwiązania
taktyczne, rozgrywaliśmy mecze kontrolne. Wynikiem naszych działań było
zdobycie III miejsca w Finałach Wojewódzkich XIII Gimnazjady Młodzieży
Szkolnej w 11 Piłkarskich.
Realizując program Odkrywamy Talenty, zorganizowaliśmy dwie imprezy
rekreacyjno-sportowe z cyklu Gimnazjalista Przedszkolakowi, z udziałem
uczniów naszego gimnazjum i przy wsparciu nauczycieli. Zawody sportowe
„Olimpiada u Mikołaja” i „Olimpiada u pirata” – przygotowane metodą projektu
edukacyjnego i adresowane do dzieci w wieku przedszkolnym – zostały przyjęte
z dużym entuzjazmem. W przedsięwzięciach brało udział po 350 dzieci
z zaproszonych przedszkoli z terenu małego trójmiasta, czyli Rumi, Redy
i Wejherowa. Obie imprezy pokazały, że program „Odkrywamy Talenty”
umożliwia uczniom wszechstronny rozwój oraz zapewnia prezentację ich
osiągnięć, co dla młodzieży jest bardzo ważne.
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REGULAMIN
MIEJSKIEJ IMPREZY REKREACYJNO-SPORTOWEJ

OLIMPIADA U PIRATA

WPROWADZENIE
Impreza rekreacyjno-sportowa „Olimpiada u pirata” to zawody
w ramach cyklu Gimnazjalista Przedszkolakowi, organizowane w Rumi przez
młodzież i nauczycieli Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Ormińskiego we
współpracy z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji.
Dotychczas nasze gimnazjum zorganizowało przedszkolakom imprezy takie, jak:
„W świecie Myszki Miki”,
„Zdobywam kółka olimpijskie”,
„I ja też mogę zostać Małyszem”,
„Czy znasz tę bajkę?”,
„Olimpiada Kubusia Puchatka”,
„Olimpiada u Mikołaja” (edycja I–V).
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Wszystkie zostały przeprowadzone metodą projektu edukacyjnego,
przez uczniów naszego gimnazjum, pod kierunkiem nauczycieli.

1. Cele:
Integracja młodzieży gimnazjalnej z dziećmi w wieku przedszkolnym.
Rozwój współpracy pomiędzy Gimnazjum nr 1 a przedszkolami z terenu
małego trójmiasta.
Kształtowanie u dzieci w wieku przedszkolnym cech charakteru –
śmiałości, odwagi, wiary we własne siły, zaradności, uczciwości – oraz
współdziałanie w zespole.
Pogłębianie wiedzy na temat zachowań dzieci w wieku przedszkolnym
w nowym środowisku i nowych sytuacjach.
Rozwijanie u młodzieży gimnazjalnej zdolności organizacyjnych,
i umiejętności sędziowania zawodów sportowych w duchu fair play.
Prezentacja projektu edukacyjnego Gimnazjalista Przedszkolakowi przez
uczniów Gimnazjum nr 1w Rumi.

2. Organizator:
Gimnazjum nr 1 w Rumi
Prowadzący i odpowiedzialni za prawidłowy przebieg imprezy –
państwo: Bernaciak, Jaworski, Osipowicz, Soczyńska, Stankiewicz
oraz jako współorganizatorzy: Awsiukiewicz, Pijor, Łatanik-Górska

3. Termin i miejsce imprezy:
Impreza rekreacyjno-sportowa „Olimpiada u pirata” – hala widowiskowo-sportowa MOSiR w Rumi, 15.05.2012 r., godz. 10.00–13.00

4. Uczestnicy:
W imprezie biorą udział: uczniowie grup „0”, wychowankowie, opiekunowie
i dyrektorzy szkół podstawowych i przedszkoli z terenu małego trójmiasta
oraz uczniowie i nauczyciele Gimnazjum nr 1 w Rumi.
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Program minutowy:
10.00 – Powitanie i wprowadzenie do zabawy
10.10 – Rozgrzewka – aerobik
10.15 – Przejście do konkurencji i rozpoczęcie zawodów
12.15 – Przedstawienie teatralne Gimnazjum nr 1 w Rumi „Piotruś Pan”
(jako odpowiedzialni – państwo: Awsiukiewicz, Pijor,
Łatanik-Górska)
12.50 – Dekoracje medalistów – wręczenie nagród
13.00 – Zakończenie

5. Finansowanie:
Urząd Miasta w Rumi
Gimnazjum nr 1 w Rumi
MOSiR w Rumi

6. Uczestnictwo i sposób przeprowadzenia imprezy:
Każde przedszkole i szkoła podstawowa biorące udział w imprezie
wystawia 15-osobową reprezentację dzieci z grup „0” , wybraną
wcześniej w drodze współzawodnictwa spośród dzieci spełniających
wymagania uczestnictwa w zaplanowanych konkurencjach sportowych,
oraz opiekuna.
UWAGA! Jeśli w placówce zabraknie dzieci z grupy „0”, uzupełnia
drużynę dziećmi młodszymi.
Każde dziecko startuje we wszystkich konkurencjach sportowych.
Wszyscy uczestnicy otrzymują arkusze sprawności fizycznej, na których
sędziowie zapisują wyniki stanowiące podstawę do wyłonienia
zwycięzców.
Każda reprezentacja wystawia dodatkowo 20-osobową reprezentację
kibiców (z transparentami i innymi akcesoriami).

7. Konkurencje:
Bieg na 30 m (ze startu wysokiego);
Skok w dal z miejsca (3 próby);
Skok „na Małysza” – z rozbiegu skok przez gumę na zeskok do skoku
wzwyż, dowolnym sposobem (nie kto wyżej, lecz kto dalej), decyduje
najdalsze dotknięcie ręką zeskoku;
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Rzut 1-kilogramową piłką lekarską, sposobem dolnym w przód
(3 próby).
Bieg na czas slalomem, na dystansie 20 m, z piłką tenisową na patelni.
Rzut piłkami tenisowymi do celu (do wiaderka pięć rzutów z odległości
1,5 m).
Rzut do kosza (trzy rzuty dowolnym sposobem z odległości 1,5 m).
Rzut ringo do celu (pięć rzutów z odległości 2 m).
W każdej konkurencji wraz ze swoimi dziećmi startuje opiekun.

8. Punktacja i nagrody:
Nagradzane są dzieci z każdego przedszkola lub szkoły zajmujące
trzy pierwsze miejsca według punktacji:
1 punkt – za udział w konkurencji,
2 punkty – za III miejsce w danej konkurencji,
4 punkty – za II miejsce w danej konkurencji,
6 punktów – za I miejsce w danej konkurencji.
Nagradzani będą także:
najbardziej sprawni w wieloboju opiekunowie;
najbardziej aktywni kibice – przedszkolaki (za okrzyki, oklaski,
przebrania).

9. Postanowienia końcowe:
Każdy uczestnik zawodów zobowiązany jest do posiadania stroju i obuwia
sportowego.
Organizator zapewnia uczestnikom szatnię – każdy opiekun dzieci
otrzyma klucz do wyznaczonej szatni (na drzwiach szatni umieszczona
jest nazwa placówki) i odpowiada za klucz aż do zakończenia imprezy.
Prosimy o stawienie się dzieci wraz z opiekunami w szatni z 15minutowym wyprzedzeniem (godz. 9.45) w celu przygotowania
uczestników do zawodów.
Prosimy o dostarczenie do dnia 08.05.2012 listy wychowanków biorących
udział w zawodach.
Ze sportowym pozdrowieniem
Organizatorzy
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LISTA UCZESTNIKÓW (NAZWA PLACÓWKI) .........................................
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ZAPROSZENIE
Dyrektor Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Ormińskiego w Rumi
Pomorski Kurator Oświaty
ZAPRASZAJĄ
Przedszkolaków, Opiekunów, Rodziców i Dyrektora Przedszkola „Słoneczna Jedynka”w Rumi
na imprezę sportowo-rekreacyjną

Olimpiada u Pirata
15.05.2012 r., godz. 10..00, hala MOSiR w Rumi
Opracował: Walerian Bernaciak
Gimnazjum nr 1 w Rumi

