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Mamy wpływ na ich rozwój!

4-6 lat 
złoty wiek 
motoryczności

Ruch daje dziecku szansę na eksplorowanie świata, pozwala na fizyczne 
poznanie rzeczywistości, dostarcza bodźców i umożliwia konstruowanie 
wiedzy o świecie! 

Wiek 4-6 lat to skok rozwojowy, polegający na szczególnej zdolności 
do opanowania różnych umiejętności. Wiek przedszkolny jest określany 
jako złoty wiek motoryczności dziecka. 
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Nasz plan jest dziecinnie prosty.

Etap II

Etap I
przez gry i zabawy ruchowe 
uczymy dzieci aktywnosći fizycznej 
oraz panowania nad własnym ciałem

wykorzystujemy poznane elementy gier 
i zabaw ruchowych do kształtowania 
zdolności psychomotorycznych



Creative
Sport

 + kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej dzieci

 + doskonalenie panowania nad własnym ciałem 

 + kształtowanie nawyku prawidłowej postawy 

 + przeciwdziałanie otyłości 

 + zapewnienie harmonijnego rozwoju fizycznego dziecka

 + wyrabianie nawyku rekreacji ruchowej, jako przeciwwagi do siedzącego 
i mało aktywnego trybu życia  

 + wytworzenie silnego gorsetu mięśniowego, jako czynnika stabilizującego 
prawidłową postawę ciała

 + promowanie zdrowych nawyków żywieniowych

Celujemy w zdrowie!
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 + uświadomienie dzieciom ich możliwości

 + umiejętność funkcjonowania w grupie

 + budowanie motywacja do nauki

 + nauka pokonywania zmęczenia i słabości

 + budzenie zdolności do empatii

 + wszechstronne rozwijanie osobowości

 + promocja idei Fair Play

Kształtujemy osobowość.
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Aktywny plan
START ODBIÓR DZIECI PRZEKAZANIE DZIECI POD OPIEKĘ INSTRUKTORA

0:00 – 0:02 PRZYWITANIE Sprawdzenie obecności i przywitanie

0:02 – 0:07 ZABAWY OŻYWIAJĄCE Zabawy przygotowujące organizm do wysiłku 

0:07 – 0:30 GRY I ZABAWY RUCHOWE Doskonalenie sprawności ogólnej, gry i zabawy oswajające z przyborami 
(dobór przyborów zgodny z tematyką zajęć )

0:30 – 0:33 PRZERWA Przerwa na uzupełnienie płynów, skorzystanie z toalety

0:33 – 0:50 GRY I ZABAWY RUCHOWE Doskonalenie sprawności ogólnej, gry i zabawy oswajające z przyborami 
(dobór przyborów zgodny z tematyką zajęć )

0:50 - 0:55 USPOKOJENIE ORGANIZMU 
PO WYSIŁKU

Zabawy uspokojające organizm po wysiłku 

0:55 – 1:00 ORGANIZACJA PO ZAJĘCIACH Pomoc dzieciom (w razie potrzeby) w przebraniu się i spakowaniu

KONIEC PRZEKAZANIE DZIECI Rodzice odbierają dzieci od instruktora
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 + Nauczyciel wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjnej

 + Absolwent AWF

 + Kierownik Placówek Wypoczynku Dzieci i Młodzieży

 + Instruktor tenisa ziemnego  

 + Trener piłki nożnej II klasy 

 + Trener UEFA i FIFA Futsal  

 + Trener dzieci w wieku przedszkolnym (4-6 lat) w Akademii Piłkarskiej 
Młoda GieKSa

 + Trener Przedszkolaczków w Akademii Młoda GieKSa

Nasze doświadczenie

Witold Zając
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 + Absolwent AWF

 + Nauczyciel wychowania fizycznego

 + Kierownik Placówek Wypoczynku Dzieci I Młodzieży

 + Instruktor tenisa ziemnego   

 + Trener piłki nożnej II klasy 

 + kurs Oligofrenopedagogiki

 + Czynny nauczyciel pracujący w szkole podstawowej i gimnazjum 

 + Czynny nauczyciel pracujący w szkole z dziećmi z lekkim, umiarkowanymy i znacznym 
upośledzeniem

Arkadiusz
Stefaniak
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 + Absolwentka Akademii  Wychowania Fizycznego w Katowicach

 + Nauczycielka wychowania fizycznego

 + Nauczycielka gimnastyki korekcyjnej

 + Trenerka piłki nożnej

 + Instruktorka tenisa ziemnego

 + Instruktorka piłki ręcznej

 + Trenerka personalna

 + Trenerka funkcjonalnego treningu zdrowotnego osób w średnim  
i starszym wieku

Aleksandra  
Noras
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 + Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych 

 + Artystka, grafik

 + Ilustratorka dla dzieci

 + Organizatorka warsztatów artystycznych

 + Wychowawczyni placówek wypoczynku dzieci i młodzieży 

 + Wiecznie uśmiechnięta

Natalia Huć
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 +1 w tygodniu

 +grupy 8 - 12 osobowe 
 w zależności od warunków bezpieczeństwa pomieszczenia wykorzystanego  
 do prowadzenia zajęć

 + czas trwania 60 min

 + zajęcia prowadzone na terenie przedszkola

 + wykwalifikowani trenerzy, pedagodzy

 + zapewniamy pomoce dydaktyczne oraz sprzęt sportowy

Nasze zajęcia

60 zł /os.
na miesiąc
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Ruch może zastąpić wiele leków,
ale wszystkie razem wzięte nie zastąpią ruchu. 
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Dziękujemy.

Witold Zając
kom. 602 485 275

biuro@creativesport.eu

Aleksandra Noras 
kom. 664879798 

olanoras@creativesport.eu

CreativeSport
www.creativesport.eu

http://creativesport.eu
http://creativesport.eu
http://creativesport.eu

