
 

    

    

Odpowiedni strój, rozgrzewka Odpowiedni strój, rozgrzewka Odpowiedni strój, rozgrzewka Odpowiedni strój, rozgrzewka     

i zdrowe śniadanie i zdrowe śniadanie i zdrowe śniadanie i zdrowe śniadanie     

to podstawa, to podstawa, to podstawa, to podstawa, bybybyby    z przyjemnością z przyjemnością z przyjemnością z przyjemnością     

i radością i radością i radością i radością     

wyruszyć na bicie rekordów.wyruszyć na bicie rekordów.wyruszyć na bicie rekordów.wyruszyć na bicie rekordów.    

 
Strój małego sportowcaStrój małego sportowcaStrój małego sportowcaStrój małego sportowca    

 
OdzieŜ powinna być dostosowana do 
warunków panujących na zewnątrz. 



Powinien być to wygodny strój sportowy, 
zapewniający swobodę ruchów. 
NajwaŜniejsze jest obuwie. Dobrze, by buty 
sportowe sięgały kostki. Powinny być 
dobrze zasznurowane - wyeliminuje to 
drobne kontuzje i urazy.  
Przy mniej korzystnych warunkach 
atmosferycznych zabierając dzieci na 
zewnątrz naleŜy pamiętać o cienkiej 
czapce, cienkich rękawiczkach i chustce 
na szyję. Specjalnie została wspomniana 
chustka, a nie szalik, poniewaŜ jest za 
długi i bardzo często za ciepły.  



Głowa, ręce oraz szyja są bardzo wraŜliwe 
na zimno, więc naleŜy je szczególnie 
chronić. Mówi się, Ŝe nie ma złej pogody 
na aktywność fizyczną, jest tylko zły ubiór 
- warto o tym pamiętać.  

    
Co zjeść przed startem?Co zjeść przed startem?Co zjeść przed startem?Co zjeść przed startem?     

Jeść czy nie jeść?– 

- o to najczęściej 
pytają sportowcy. 

 

Przed kaŜdą aktywnością fizyczną waŜny 
jest posiłek, który pozwoli dzieciom na 
zebranie odpowiedniej ilości energii. 



Badania wskazują, Ŝe zjedzenie nawet 
drobnej przekąski zaledwie pięć minut 
przed umiarkowanym wysiłkiem, moŜe 
poprawić wydolność w porównaniu do 
biegu na czczo. Warto przed startem 
wypić szklankę wody – dla nawodnienia 
ciała i zjeść kawałek banana, który 
dostarczy nam potrzebnych 
węglowodanów. PoniŜej umieszczamy 
przepis na izotonik dla młodego 
sportowca. 

 
 
 
    



Izotonik młodego sportowca (5 porcji)Izotonik młodego sportowca (5 porcji)Izotonik młodego sportowca (5 porcji)Izotonik młodego sportowca (5 porcji)     
    

Składniki: 
1 litr wody przegotowanej/mineralnej, 
2 łyŜki miodu; 
sok z cytryny; 
mały kawałek imbiru (wciśnięty). 
    

Rozgrzewka.Rozgrzewka.Rozgrzewka.Rozgrzewka.    

Zarówno rozgrzewka przed, jak i kilka 
ćwiczeń po biegu uchronią kaŜdego 
sportowca przed kontuzją. 
Przedstawiamy kilka ćwiczeń, które 
przygotują małego sportowca do startu. 



ZegarZegarZegarZegar    ----    ćwiczenia szyićwiczenia szyićwiczenia szyićwiczenia szyi  

Na hasło: 
- tik-tak – skłony głowy w lewo, w prawo; 
- bim-bom – skłony głowy do przodu 
i odchylanie do tyłu; 
- drryyyyy – kręcenie głową. 
    

PajacykiPajacykiPajacykiPajacyki – 
Podskok z jednoczesnym wzniesieniem 
ramion; rozkrok z jednoczesnym 
opuszczeniem ramion wzdłuŜ 
tułowia. Głębokie skłony tułowia (pozycja 
w rozkroku skłon do lewej nogi, skłon do 
prawej nogi).Bieg w miejscu z wysokim 
unoszeniem kolan. 



Gimnastyka”Gimnastyka”Gimnastyka”Gimnastyka”    

Zabawa ruchowa przy popularnej 
piosence: „ 
Głowa, ramiona, kolana, pięty, 
kolana, pięty, kolana, pięty.  
Głowa, ramiona, kolana, pięty, 
oczy, uszy, usta, nos. 

Dzieci śpiewają piosenkę, pokazując 
jednocześnie części ciała zgodnie z jej 
treścią. Z kaŜdym powtórzeniem 
prowadzący zwiększa tempo piosenki, 
a na koniec zabawy zwalnia. 
 

 



Ćwiczenia relaksacyjne po zawodachĆwiczenia relaksacyjne po zawodachĆwiczenia relaksacyjne po zawodachĆwiczenia relaksacyjne po zawodach    
 

Wdech i wydech. 
 
Dzieci stoją w lekkim rozkroku i unoszą 
ręce do góry (wdech powietrza nosem), 
a następnie je opuszczają (wydech 
ustami). 
  

Kichnięcie. 

Dzieci stoją w lekkim rozkroku i wykonują 
głęboki wdech i wydech w formie 
okrzyku: A... psik! 
Artykuł na podstawie: 

 http://blizejprzedszkola.pl/sprintem-do-maratonu?z=poradnik-malego-biegacza 
 


