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Tak się zaczęło…

„Muzyka jest jak

powietrze,

jest wszędzie…

I w tobie i we mnie…”
E. Zechneter - Spławińska



Muzyka to …

zabawa
taniec

ruch

aktywność !



poranna gimnastyka

zabawy ruchowe

spacery

turnieje

zawody
poranki taneczne

uroczystości przedszkolne

zabawy z seniorami

gimnastyka z rodzicami

poznawanie regionu

spotkania ze sportowcami

nauka układów tanecznych

spontaniczna zabawa

zabawy na placu przedszkolnym

Aktywnie w „Rozśpiewanym Przedszkolu”    ETS

droga rowerowa



Projekt „Bądź aktywny i…”
… ruszaj się!

… bezpieczny!

… zdrowy!

… kibicuj z głową!

… zwiedzaj swój region!

…?

ETS Konkurs #BeActive Awards 2017     #BeActive Education Award



• poranna gimnastyka

• zabawy ruchowe z seniorami

• turnieje dla rodzin

• bale na sportowo

Bądź aktywny i ruszaj się!



Bądź aktywny i bezpieczny! • spotkania z ratownikami WOPR 
• zawody „Być szybkim jak strażak!” 
• spotkania „Być sprawnym jak policjant!” 
• „Chcę żyć zdrowo i bezpiecznie!” – cykl zajęć



Bądź aktywny i  
kibicuj z głową!

Bądź aktywny i zdrowy!

- Dzień Marchewki
- Kiszenie kapusty
- Cykl „Jak zdrowo jemy 
to zdrowo żyjemy!”

- Zajęcia ze sportowcami
- Zawody sportowe
- Poznawanie instytucji 
związanych ze sportem



• wycieczki po Zielonej Górze i okolicach
• spacery do parku
• wycieczki do nadleśnictw

Bądź aktywny i zwiedzaj 
swój region!



„Bądź aktywny i…!” to projekt nastawiony na 
rozwój aktywności ruchowej dziecka,

jak i środowiska, w którym żyje.

Wyjątkowość tego projektu niesie za sobą 
elastyczność działań oraz dobór form i metod 

do zapotrzebowania w danym środowisku



Projekt  „Bądź aktywny i…!” może ewoluować 
dobierając nową tematykę np.: 
• „Bądź aktywny i…pomagaj!”
• „Bądź aktywny i…spaceruj!”
• „Bądź aktywny i…tańcz!”
• …



Podczas realizacji projektu dziecko i jego 
otoczenie poznają:
• różne formy aktywności
• kluby sportowe
• instytucje

Rodziny otrzymują nowe sposoby na wspólne 
spędzenie aktywnie czasu.



Marsylia – Finał Konkursu 
#BeActive Awards – z Tibor’em
Navracsics’em Komisarzem Komisji 
Europejskiej ds. edukacji, kultury, 
młodzieży i sportu

Warszawa – Gala podsumowująca 
ETS w Polsce – z Witoldem Bańką 
Ministrem Sportu i Turystyki 
MP Nr 34 w Zielonej Górze laureat 
eliminacji





Dziękujemy za uwagę!
#BeActivenie pozdrawiamy! 


