
 

 

 

AKTYWNE PRZEDSZKOLE PRZEDSZKOLIADA.PL 
 

OFERTA WSPÓŁPRACY  
 

PRZEDSZKOLIADA.PL zaprasza Państwa placówkę do dołączenia do ogólnopolskiego systemu rozrywki ruchowej dla dzieci w wieku 
przedszkolnym, w którym udział bierze 70 000 dzieci w ponad 300 lokalizacjach w Polsce. 

System PRZEDSZKOLIADA.PL składa się z szeregu autorskich projektów rozrywki ruchowej, na czele z: czteroletnim programem 
zajęć Drużyny Kangura, czy największym w Europie cyklem imprez sportowych „ORLEN PRZEDSZKOLIADA TOUR”, organizowanym 
dla reprezentacji przedszkoli uczestniczących w PRZEDSZKOLIADA.PL.  

Naszym celem jest rozwijanie i kształtowanie u przedszkolaków naturalnej potrzeby ruchu, zaspokojenie chęci spontanicznej 
aktywności fizycznej, a także przygotowanie do podejmowania regularnego ruchu teraz i w późniejszych latach. Czynimy to w 
wyjątkowy, cykliczny i spójny sposób, zachęcając dzieci do podejmowania aktywności fizycznej opartej na zabawie z przewodnim 
przyrządem programu czyli piłką i przewodnią postacią fabularną, czyli Kangurem Przedszkoliada.pl. Dzieci podróżując po świecie, 
w tym świecie sportu, z Kangurem i jego Zwierzo-Przyjaciółmi, poznają czym jest wszechstronny rozwój fizyczny i podstawy 
olimpijskich dyscyplin sportu; piłki nożnej, siatkówki, koszykówki i piłki ręcznej. 

Nasza propozycja obejmuje: 

 Uruchomienie systemu rozrywki ruchowej PRZEDSZKOLIADA.PL w placówce; 
 Realizację w placówce ogólnopolskiego programu zajęć Drużyny Kangura; 

 Zajęcia realizowane raz w tygodniu, czas trwania to 30 minut. 
 Licencjonowany Instruktor PRZEDSZKOLIADA.PL. 
 Grupy do 12 uczestników (zwanych Aktywnymi Przedszkolakami).  
 Pierwsze bezpłatne zajęcia pokazowe dla wszystkich dzieci w placówce. 
 Koszt zajęć płatnych przez rodziców: 52 zł/miesiąc za osobę. 

 Możliwość bezpłatnego uczestnictwa reprezentacji przedszkola w imprezie Przedszkoliada Tour 2023; 
 Działania marketingowe prowadzone przez PRZEDSZKOLIADA.PL na rzecz placówki: 

 Prezentacja na terenie przedszkola, w miejscach do tego wyznaczonych materiałów promocyjnych i 
poligraficznych Przedszkoliada.pl; 

 Dyplom ukończenia kolejnych sezonów programu zajęć dla Aktywnych Przedszkolaków (3-6 lat); 
 Inne działania, zależnie od możliwości Promotora PRZEDSZKOLIADA.PL; 

 
 Informację dla rodziców dotyczącą postawy i ewaluacji uczestnika w programie zajęć; 
 Możliwość uzupełnienia imprezy okolicznościowej/plenerowej organizowanej przez przedszkole o projekt Aktywnego 

Pikniku Drużyny Kangura.  

Jesteśmy przekonani, że dołączenie Państwa placówki do PRZEDSZKOLIADA.PL przyniesie wymierne korzyści przedszkolakom, 
sprzyjając ich ogólnemu rozwojowi, co przydaje się w codziennym życiu, w tym kulturze fizycznej teraz i w przyszłości. 

W razie pytań lub wątpliwości, jestem do dyspozycji. 
 
Z pozdrowieniami,  
Wojciech Kaczmarski 
PRZEDSZKOLIADA.PL 
+48 666101050  
wkaczmarski@przedszkoliada.pl  


