
Relacja z cyklu zawodów sportowych Mini Mundialito - turnieje piłkarskie
Akademii Przedszkolaka 

W 2016 r. UKS GROM Tychy realizuje zadanie publiczne dofinansowane ze środków Ministerstwa
Sportu i Turystyki w zakresie „Upowszechniania aktywności fizycznej w rodzinie”.

Zadanie obejmuje prowadzenie regularnych zajęć piłki nożnej dla dzieci oraz organizację zawodów
sportowych. Dotychczas zorganizowano trzy edycje turniejów w ramach Akademii Przedszkolaka.
 

I edycja turnieju Akademia Przedszkolaka odbyła się 20 marca br. w Hali sportowej przy ul. 
Piłsudskiego w Tychach. 
Był  to  szczególny  turniej,  ponieważ  do  aktywnego  współzawodnictwa  zostali  zaproszeni
członkowie rodzin zawodników biorących udział w zawodach piłkarskich.
Podczas imprezy dzieci oraz ich rodziny aktywnie uczestniczyli w szeregu konkurencji i  zabaw
ruchowych. Punktem kulminacyjnym był turniej piłkarski rozegrany przez dzieci. No i oczywiście,
jak na prawdziwy turniej przystało, każdy zawodnik otrzymał medal i dyplom oraz coś smacznego
na regenerację sił. Wspólną zabawę uwieczniono na pamiątkowym zdjęciu. 



II edycja turnieju Akademia Przedszkolaka odbyła się 12 kwietnia br. w których to udział 
wzięli zawodnicy Przedszkola nr 10. 

Turniej rozpoczął się od konkurencji sprawnościowych i
pokazu  zdobytych  już  umiejętności  technicznych.  Po
rozgrzewce rozegrano kilka meczy. W turnieju nie liczono
zwycięstw  ani  ilości  zdobytych  bramek,  bo  liczyła  się
przede  wszystkim dobra zabawa.  Tym niemniej  emocji
nie  brakowało  i  wybuchów radości  po  każdym celnym
strzele na bramkę. To jest właśnie sport, gra o nic, a tyle
pozytywnych emocji.

Po  zaciętych  i  pełnych  zaangażowania  rozgrywkach
zawodnicy zostali uhonorowani pamiątkowymi medalami.

 



III edycja turnieju Akademia Przedszkolaka odbyła się 14
kwietnia br. w których to udział wzięli zawodnicy Przedszkola
nr 10. 

Tradycyjnie  na  rozgrzewkę  ćwiczenia  ogólnorozwojowe
połączone z elementami techniki piłkarskiej oraz kilka konkurencji
sprawnościowych.  A  później  emocje  i  zacięta  walka  podczas
meczy.  Oczywiście  jak  zawsze  liczy  się  zaangażowanie  i
przyjemność z gry, a niekoniecznie celność strzałów na bramkę.
Chociaż  trzeba  przyznać,  że  nasi  zawodnicy  coraz  lepiej  radzą
sobie z opanowaniem piłki i skutecznością podań. Rozwijają też
umiejętności komunikacji i współpracy na boisku, a to jest klucz
do sukcesu w sportach zespołowych.

Po ciężkich bojach zawodnicy dodali do swoich kolekcji kolejny
medal za udział w Mini Mundialu, mamy nadzieję, że
rozbudziliśmy w nich apetyt na więcej…. sportu i medali.



Dziękujemy Dyrekcji Przedszkola nr 10 za zaangażowanie i współpracę w zakresie rozwoju
i promocji sportu wśród dzieci.

Zadanie pn. „Upowszechnianie aktywności fizycznej w rodzinie” dofinansowane jest ze środków
budżetu państwa w ramach realizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki zadania pn.

„Upowszechnianie Sportu Różnych Grup Społecznych i Środowiskowych 2016”

http://www.msport.gov.pl/   
http://www.grom.tychy.pl/      

http://www.grom.tychy.pl/
http://www.msport.gov.pl/

