
            

Zdecydowana większość małych dzieci uwielbia ruch  

i znajduje wiele przyjemności w zróżnicowanej aktywności 

fizycznej. Kiedy jednak przychodzi czas na próby 

wspólnego z innymi dziećmi uczestnictwa w zmaganiach 

sportowych, część z nich natychmiast odmawia udziału w 

zabawie. Jakie mogą być tego przyczyny i co w takiej 

sytuacji zrobić? 

Na naszych zajęciach, co tydzień spotykamy kilka tysięcy 

dzieci. W oczywisty sposób ich zaangażowanie, czy wręcz 

chęć do ćwiczeń jest bardzo różna. Jednak są wśród nich  

i takie, które prezentują wyraźny opór zanim jeszcze 

zajęcia na dobre się rozpoczną. Widać to w szczególności 

u dzieci małych lub tych zdecydowanie starszych. 
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Przyczyn może być wiele, ale najczęściej występują 

dwie. W przypadku dzieci małych jest to nieśmiałość, 

czasami wręcz obawa przed kimś i czymś nowym. 

Niedawno włączyły się w życie np. przedszkola  

i potrzebują jeszcze czasu na odpowiednią socjalizację. 

W takim przypadku zdecydowanie należy pozwolić na 

stopniowe wejście w zajęcia, nawet na ich początkowo 

bierne oglądanie. […] 

Jeśli jesteś uczestnikiem Rocznego 

Programu Szkoleniowego dla 

Nauczycieli lub zgłosiłaś swoją 

placówkę do akcji Zdrowo i Sportowo, 

to masz szansę wygrać ten oto zestaw 

pachołków przekazanych przez 

naszego Partnera, firmę Decathlon 

Polska 

Wystarczy, że do 29 listopada, prześlesz na adres 

mailowy akademia@kidsandsport.pl lub za 

pośrednictwem FB Kids&Sport zdjęcie pokazujące 

własny pomysł na zastąpienie gotowego sprzętu 

sportowego, wykonanym własnoręcznie lub własnym 

pomysłem na sprzęt (materiały) sportowy. Oczywiście 

zdjęcie wykonane podczas zajęć z dziećmi  

Aplikacja mobilna oraz strona Loloki.pl. a w niech ponad 200 nowych i nigdzie wcześniej 

niepublikowanych książek. 

Wśród nich tylko bajki i opowiadania, ale też atlasy i książki edukacyjne, wspierające 

proces nauczania, które ułatwiają przyswojenie materiału. Wszystkie te pozycje dostępne 

są tylko tutaj i nie były publikowane nigdzie indziej. Twórcy Biblioteki planują powiększać 

elektroniczny księgozbiór o około 10 nowych pozycji miesięcznie. Format książki, 

oferowany przez Loloki, to połączenie głosu lektora, ilustracji i tekstu.  

Tutaj słowo, obraz i dźwięk jednocześnie przemawiają do wyobraźni najmłodszych 

czytelników. 


