Scenariusz rodzinnego festynu rekreacyjno - sportowego „Żyj sportowo, kolorowo”
zorganizowanego z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka, Dnia Matki i Ojca
W Przedszkolu Miejskim nr 19 w Słupsku
CELE IMPREZY:
- Zachęcanie do aktywnego spędzania czasu z rodzinną
- Kształtowanie nawyku spędzania aktywnie czasu wolnego
- Integrowanie rodziców ze środowiskiem przedszkolnym
- Popularyzowanie rekreacyjnych form ruchowych
- Zachęcanie do zdrowego stylu życia, aktywności ruchowej i intelektualnej
- Wdrażanie zasady "fair play" w rywalizacji sportowej
- Kształtowanie postawy współdziałania zespołowego współodpowiedzialności
- Rozwijanie zainteresowań, umiejętności i uzdolnień adekwatnych do możliwości dzieci
Metoda:
 Stacji
Uczestnicy:
 Dzieci 3, 4, 5, 6 letnie
 Rodzice i rodzeństwo dzieci uczęszczających do przedszkola
 Personel przedszkola
Pomoce::












Dmuchany zamek
Trampolina
Dmuchana zjeżdżalnia
Bramki, piłka, gwizdek, szarfy, pachołki, pompony do kibicowania
Kosze do gry w koszykówkę, piłka koszykowa, małe kosze plastikowe, małe piłki gumowe
Paletki plastikowe, piłki z gąbki, pachołki
Tunele sportowe, pachołki, lina
Namioty, stoły, ławeczki
Gril
Sprzęt nagłaśniający
Balony, rekwizyty teatralne ( kapelusze, maski, itp.), kwiaty z bibuły, zabawki - nagrody dla
dzieci ( hula-hop, skakanki, bańki mydlane, ringo, łatające talerze, paletki, wirujące kule )

PRZEBIEG
1. Powitanie dzieci i zaproszonych gości – zaprezentowanie przygotowanego okrzyku
sportowego przez grupy.
2. Sportowa rozgrzewka przy piosence „Gimnastyka”
3. Zaprezentowanie przez wyznaczone osoby sposobu wykonywania ćwiczeń przy
poszczególnych stacjach i przypomnienie zasady fair play.
4. Rozejście się drużyn do poszczególnych stacji i udział w sportowej zabawie:
a) Mecz piłki nożnej – dzieci podzielone na zespoły rywalizują ze sobą, rodzice aktywnie
kibicują

b) Bieg z paletkami i gumowymi piłeczkami między pachołkami– dziecko startuje
równocześnie z rodzicem
c) Tunel – bieg z pokonywaniem przeszkód – dziecko pokonuje tunel na czworakach,
rodzic skacze z wykorzystaniem koła hula-hop
d) Wykonywanie rzutów piłką do kosza lub małą piłeczką do plastikowego koszyka
e) Zabawy na zamku, trampolinie, zjeżdżalni
f) Przeciąganie liny
g) Regeneracja sił – to stacja przeznaczona na krótki odpoczynek, posiłek.
5. Zakończenie festynu:
a) Podziękowanie za czynny udział – wręczenie dzieciom sportowych zabawek –
niespodzianek
b) „Walczyk dla Rodziców” – zaproszenie chętnych rodziców do zatańczenia walca, przy
piosence w wykonaniu dzieci ze wszystkich grup wiekowych
c) Wręczenie rodzicom upominków wykonanych przez dzieci, z okazji ich święta

Scenariusz opracowały: nauczyciel dyplomowany Dorota Kuczma- Markiewicz
nauczyciel mianowany Alina Bieńkowska

