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Od 1 wrze�nia 2012 r. Przedszkole Miejskie nr 12
,,Niezapominajka� przy ul .Koszaliñskiej 9 a i Przedszko-
le Miejskie nr 19 przy ul. Norwida 4, wspólnie ze S³up-
skim O�rodkiem Sportu i Rekreacji realizuj¹ projekt pt.
Akademia Ma³ego Sportowca.

Dzia³ania projektowe skupione s¹ na organizowa-
niu ogólnorozwojowych zajêæ sportowych dla przedszko-
laków na terenie Centrum Lekkoatletycznego im. Ry-
szarda Ksieniewicza, przy ul. Madaliñskiego 1 w S³up-
sku.

Spotkania z ma³ymi sportowcami prowadz¹ wykwa-
lifikowani instruktorzy, wytypowani przez dyrekcjê S³up-
skiego O�rodka Sportu i Rekreacji. Opiekê nad dowo-
zem oraz pobytem dzieci na terenie obiektów sporto-
wych sprawuj¹ nauczyciele przedszkoli uczestnicz¹cych
w projekcie. Zajêcia dla 6-latków zaplanowane s¹ raz
w tygodniu i odbywaj¹ siê systematycznie przez ca³y
rok szkolny. M³odsze przedszkolaki równie¿ bior¹ udzia³
w zajêciach � w ka¿dy pi¹tek inna grupa wiekowa.

Oba uczestnicz¹ce w projekcie przedszkola otrzy-
ma³y w roku szkolnym 2011/2012 tytu³ Szko³y Odkryw-
ców Talentów, przyznany przez O�rodek Rozwoju Edu-
kacji za dzia³ania podejmowane przez te placówki w za-
kresie odkrywania i rozwijania talentów przedszkolaków.
Wspólny projekt jest kolejnym pomys³em wymienionych
placówek, tym razem w dziedzinie odkrywania sporto-
wych uzdolnieñ najm³odszych s³upszczan. Realizacja
tego przedsiêwziêcia mo¿liwa jest dziêki uprzejmo�ci
i hojno�ci darczyñców, tj. Spó³ka ,,Wodoci¹gi-S³upsk�
i PKS, którym serdecznie dziêkujemy.

Przedszkolaki bardzo chêtnie uczestnicz¹ w zajê-
ciach sportowych, w czasie których w niekonwencjo-
nalny sposób zaspakajana jest ich naturalna potrzeba ru-
chu, a duch dobrze pojêtej rywalizacji, zgodnej z zasa-
dami fair play � staje siê wszechobecny.

Pomys³ powo³ania Akademii Ma³ego Sportowca
to wspania³a okazja do promowania zdrowego stylu ¿ycia
w�ród najm³odszych. Ostatnie osiem miesiêcy dzia³al-
no�ci Akademii, to czas, który dzieci � wspólnie z tre-
nerem Miros³awem Witkiem � wykorzysta³y na podno-
szenie sprawno�ci fizycznej poprzez udzia³u w ró¿nego
typu zajêciach ruchowych na terenie hali Centrum Lek-
koatletycznego. Przedszkolaki poznaj¹ ró¿ne dyscypli-
ny sportowe oraz wykorzystywane w nich akcesoria np.
oszczep, dr¹¿ek. Maj¹ równie¿ kontakt ze znanymi spor-
towcami, niejednokrotnie idolami dzieci. Wspólne Mi-
ko³ajki z zawodnikami Energi Czarnych S³upsk zaowo-
cowa³y zaproszeniem ma³ych kibiców na mecz, gdzie
wspólnie z Rodzicami dopingowali naszych zawodników.

Podsumowaniem systematycznej pracy dzieci bê-
dzie ich udzia³ w Miêdzyprzedszkolnej Olimpiadzie
Sportowej, któr¹ planujemy na 5 czerwca 2013 r. ö
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