Najmnožičnejši otroški tek – Otroci tečejo
Področju gibanja v našem vrtcu, ki temelji na pestrosti in kakovosti gibalnega učenja
namenjamo veliko pozornosti. Otroke skozi aktivno učenje navdušujemo za zdrav
življenjski stil in vseživljenjsko učenje tudi na področju gibanja. Okolica vrtca ponuja
veliko zelenih površin, gozdov in sprehajalnih poti, kjer se otroci učijo bivanja in sožitja
z naravo. Ob zgradbi vrtca je lepo urejeno igrišče, ki omogoča veliko bivanja na svežem
zraku in tudi izvajanje različnih športnih aktivnosti. Vrtec ima tudi samostojno
telovadnico, ki otrokom omogoča telesne aktivnosti in druženje ob različnih
priložnostih. Izvajamo pa tudi različne programe in projekte s področja gibanja in športa
in k izvedbi le teh vabimo tudi starše.
Z veseljem smo se v petek, 10. aprila 2015 odzvali povabilu OKS-ZŠZ in Atletske zveze
Slovenije in se pridružili posebnemu dogodku, ki je bil namenjen promociji športa, teka
in gibanja s sloganom » Najmnožičnejši otroški tek – Otroci tečejo«. Na ta dan se je
namreč pričel tudi eden največjih športnih mednarodnih dogodkov v Sloveniji v letu
2015 – volilni kongres Evropske atletske zveze, ki je bil tokrat organiziran v Sloveniji.
Tako smo v sklopu rednega programa, v dopoldanskem času na Športnem igrišču
Aluminij organizirali in izvedli tek na 100 metrov in se tako vključili v izvedbo dogodka.
Progo so pretekli tako otroci prvega starostnega obdobja kot otroci drugega starostnega
obdobja. Skupno je teklo 187 otrok. Razdalja je bila enotna za vse otroke. Otroci so tekli
v skupini s skupnim startom. Tek je potekal v ravni liniji. Vsak je tekel po svojih
zmožnostih. Merjenja časa ni bilo. Otroci so uživali v teku. Po teku pa smo poskrbeli tudi
za okrepčilo.
Preživeli smo še en lep športni dopoldan.
Predšolsko obdobje je najobčutljivejše obdobje za razvoj naravnih oblik gibanja in tek
sodi med osnovne gibalne dejavnosti in vsaka pozitivna izkušnja prispeva k še večjemu
vključevanju v športne dejavnosti. Prepričani smo, da bo tudi ta.

S športnimi pozdravi, kolektiv vrtca Kidričevo!
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