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OFERTA DLA PRZEDSZKOLI

NASZA MISJA
Nasza oferta skierowana jest do przedszkoli, którym zależy na prawidłowym rozwoju
fizycznym swoich podopiecznych. Systematyczna aktywność fizyczna jest jednym
z najważniejszych czynników korzystnie wpływających na niemal wszystkie procesy
metaboliczne i stan zdrowia dziecka. We wczesnych latach życia odpowiednia aktywność
ruchowa jest niezbędna do zapewnienia prawidłowego rozwoju fizycznego, umysłowego
i społecznego. W związku z tym zajęcia sportowe powinny znaleźć się w ofercie każdego
z przedszkoli.
Powołując naszą Szkółkę „Piłkarskie Przedszkole” zależało nam na promowaniu wśród
przedszkolaków aktywnego spędzania wolnego czasu oraz zaszczepieniu w nich pasji do
uprawiania sportu przez całe życie.


Naszą misją jest kształtowanie wśród dzieci sprawności ogólnej, rozwijanie ich
umiejętności sportowych, a także integracja z rówieśnikami.



Naszym celem nadrzędnym jest zapewnienie każdemu maluchowi dobrej zabawy
przy jednoczesnej dbałości o jego bezpieczeństwo.



Uśmiech dziecka jest dla nas zawsze największą nagrodą.

KADRA TRENERSKA
Zapewniamy wykwalifikowaną kadrę trenerów/instruktorów o wieloletnim doświadczeniu
w pracy w klubach sportowych, szkołach i w przedszkolach. Na życzenie możemy przedstawić
odpowiednie uprawnienia i dyplomy.

Nasza kadra charakteryzuje się:





odpowiedzialnością
zaangażowaniem i kreatywnością w prowadzeniu zajęć
dobrym przygotowaniem merytorycznym
budowaniem dobrych relacji z dziećmi

NASZE ZAJĘCIA
Zajęcia trwają 45 minut i podzielone są na trzy części. Pierwsza z nich to gry
i zabawy ruchowe, mające na celu rozwijanie koordynacji i zdolności motorycznych dziecka.
Druga część zajęć to ćwiczenia ukierunkowane na naukę techniki piłkarskiej, a trzecia to
mini-gra, która budzi w dzieciach chęć zdrowej rywalizacji. Zajęcia są zróżnicowane, tak aby
angażowały dzieci do wspólnych ćwiczeń i dostarczały im za każdym razem nowych,
niezapomnianych przeżyć.

Schemat zajęć w Szkółce „Piłkarskie Przedszkole”
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OKRES LETNI
Jeżeli przedszkole dysponuje odpowiednim terenem, zapewniamy jego przystosowanie do
prowadzenia zajęć sportowych:

Wyposażenie wykorzystywane w zajęciach:
 wykładzina ze sztuczną nawierzchnią imitująca trawę (w przypadku braku posiadania
przez przedszkole naturalnej nawierzchni trawiastej)
 mini-bramki do piłki nożnej
 piłki do piłki nożnej i innych sportów
 sprzęt treningowy (np. pachołki, tyczki, znaczniki treningowe, koszulki kontrastowe
i inne)
Powyższy sprzęt pozostaje do użytku przedszkola poza naszymi zajęciami.

OKRES ZIMOWY
Jeżeli przedszkole dysponuje odpowiednią przestrzenią wewnątrz budynku (sala, duży
korytarz itp.), przystosujemy tę powierzchnię do przeprowadzenia treningów. W takiej
sytuacji klasyczne piłki zastępujemy lekkimi, miękkimi piłkami z gąbki.

DZIĘKUJEMY ZA CZAS POŚWIĘCONY NA ZAPOZNANIE SIĘ
Z NASZĄ OFERTĄ I ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
Kontakt:
SZKÓŁKA PIŁKARSKIE PRZEDSZKOLE
Jarosław Sawicki 605 684 335
Marcin Matuszewski 508 912 921
info@pilkarskieprzedszkole.com.pl
www.pilkarskieprzedszkole.com.pl

