
 

 

Profilaktyczna Akcja  Wakacyjna 
W ramach obchodów XXII Warmińsko Mazurskich Dni rodziny oraz działania Letniego  

Klubiku Profilaktyki Dziecka i Rodzica  GOPS  w Pieckach  

20  - 28 sierpnia 2020r  godz. 13.00 – 15.00 

Cykl spotkań 

TURNIEJ RODZIN 

Pod hasłem,, Rodziną jesteśmy silni” 

 

Uczestnicy: Rodziny z dziećmi objęte wsparciem asystenta oraz uczestnicy projektu 

RODZINA TO PODSTAWA realizowany przez Bank Żywności w Olsztynie i Gminę Piecki 

Organizator: 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach 

Partner:  

Fundacja Citi Handlowy  im. Leopolda Kronenberga,, Program Wolontariatu  Pracowniczego 

w Citi”. 

Miejsce: GOPS Piecki, świetlica wiejska w Nawiadach 

Działanie ma na celu:  

 Stworzenie możliwości uczestnictwa w różnych formach aktywności ruchowej 

 Wzmocnienie więzi rodzinnych poprzez wspólne przeżywanie radości i przyjemności 

 Umożliwienie dzieciom i rodzicom aktywnej formy spędzania czasu wolnego 

 Integracja w grupie - zapewnienie wspólnej zabawy 

 Rozwijanie umiejętności współpracy w zespole 

 Wyrabianie umiejętności ,,zdrowej rywalizacji” 

 Podnoszenie sprawności fizycznej przez zabawę 

 Ograniczenie u dzieci i młodzieży rozwoju patologicznych postaw i zachowań 

aspołecznych, ze szczególnym uwzględnieniem używania środków psychoaktywnych.  
 Stworzenie dzieciom i młodzieży możliwie sprzyjających warunków do prawidłowego 

rozwoju psychospołecznego w ich środowisku lokalnym 

Harmonogram spotkań w ramach Wakacyjnej Akcji Profilaktycznej 

 20.08.2020 –  plac przy GOPS Piecki 

 21.08.2020 – świetlica wiejska w Nawiadach 



 26.08.2020r – plac przy GOPS Piecki 

 

Program: 

1. Powitanie gości oraz czynności organizacyjne – powitanie  wszystkich dzieci i 

rodziców zgromadzonych na placu przy GOPS przez Panią kierownik i osoby 

współprowadzące spotkanie .  

2. Poznajemy zawody – strażak. Uczestnicy Profilaktycznej Akcji Wakacyjnej mieli 

okazję poznać ciężką i odpowiedzialną pracę strażaków. Celem działania było 

poznanie pracy strażaków, zapoznanie się z wyposażeniem wozów oraz kształtowanie 

właściwych zasad zachowania w miejscach publicznych. Dzięki tym działaniom dzieci 

dowiedziały się, na czym polega praca strażaka, jakim sprzętem posługują się strażacy 

oraz jak zachować się w czasie pożaru, a także, jaki jest numer alarmowy. Dzieci mogły 

również doskonalić, pogłębiać, zdobywać nową wiedzę o otaczającym nas świecie. 

Odbył się pokaż umundurowania oraz narzędzi i urządzeń wykorzystywanych w pracy 

strażaków. Na zakończenie dzieci zrobiły sobie pamiątkowe zdjęcie. 

3. Prezentacja Rodziny – jedno z dzieci przedstawia kolejno członków swojej rodziny  

4. Wprowadzenie do wspólnej zabawy piosenką( wybraną przez uczestników) 

5. Zabawy integracyjne : zabawa jest naturalną drogą realizowania potrzeb ruchowych 

dzieci. 

 ,,Krąg pozdrowienia” – stojąc  w kręgu  witamy sąsiada z prawej, odczytując 

jego imię z wizytówki.  Witamy ....Anię,   Witamy ...Wojtka, itp. 

 Tunel animacyjny – atrakcyjna forma zabawy, która daje dzieciom dużo 

swobody, wyzwala ich własną aktywność ruchową, pomaga pozbyć się 

nadmiaru agresji i energii. 

 Zabawy chustą animacyjną – poznanie zabaw grupowych z chustą, które 

rozwijają funkcje poznawcze dzieci, uczenie uważnego słuchania poleceń, 

nauka twórczego myślenia i współpracy w grupie, wspólne śpiewanie 

piosenek z rodzicami 

6. Zajęcia sprawnościowe – rywalizacje rodzinne. Konkurencje turnieju  dostosowane do 

różnego poziomu sprawności fizycznej uczestników głownie po to, aby dawały im 

wiele radości i zabawy. Zacięta rywalizacja w poszczególnych konkurencjach była 

niezwykle widowiskowa, co powodowało wiele emocji wśród kibiców poszczególnych 

rodzin.  

Opis przykładowych konkurencji sportowo – rekreacyjnych. 

 Skoki w workach – zabawa  stara jak świat. Uczestnicy wchodzą do worków i 

skacząc jak najszybciej pokonują wyznaczony dystans. 

 Tor przeszkód – bieg z pokonywaniem przeszkód 

 Rzut piłeczką do celu – kto  trafi do celu wszystkimi piłeczkami ten wygrywa, 

dla mniejszych członków rodziny możemy przysunąć pojemniki, dla  starszych 

to odsunąć dalej. 

 Gra unihokej – sprzęt unihokeja można wykorzystać do prowadzenia 

atrakcyjnych zabaw i gier ruchowych. Jest to gra bezpieczna, wyzwalająca 

wiele emocji i dająca graczom dużo przyjemności. 

7. Zajęcia indywidualne: 

 Najciekawsze kolekcje – co rodzina kolekcjonuje?, co można kolekcjonować? 

Kolekcjonowanie to nie tylko zbieranie różnych przedmiotów, ale czynność 

ta ma też wymiar wychowawczy i psychologiczny, dlatego warto namawiać 

swoje dzieci do twórczego gromadzenia zabawek czy przedmiotów. 

 Gry międzypokoleniowe min.,, Państwa, miasta – gra, która bawi i uczy 



8. ,,Co nam w duszy gra” – rodziny śpiewają swoją ulubioną piosenkę 

 

9. Gra – Ekspedycja.(wciągająca gra przygodowa) 

 prowadzona przez jedną z rodzin, to nietypowa gra , w której gracze mocno ze sobą 

rywalizują 

10. Gra ,, W drodze do szczęścia – prawa dziecka” prowadzona przez wolontariat 

młodzieżowy w GOPS ,,Pomocna Dłoń”  

11. 14 30 - Poczęstunek – pieczenie ciasteczek przez wolontariuszki. Wspólne gotowanie 

lub pieczenie to idealna atrakcja na turniej rodzinny, która łączy przyjemne z 

pożytecznym – zabawę i naukę. Poza miło spędzonym wspólnie czasem, uczymy się 

współdziałania, nowych smaków, a także jest to  świetna lekcja cierpliwości 

12. Krótka pogadanka o pozytywnym wpływie aktywności fizycznej na zdrowie 

13. Chwila z profilaktyką( ulotki) – przeciwdziałanie zjawiskom negatywnym, działania 

profilaktyczne – sport alternatywą spędzania czasu wolnego, głównym celem  działania 

akcji profilaktycznej jest zapobieganie niepożądanym zjawiskom w rozwoju i 

zachowaniu się dzieci i młodzieży. Działanie obejmuje eliminowanie czynników 

zachowań ryzykownych oraz wzmacnianie działań chroniących przed niepożądanymi 

zjawiskami.( załącznik nr.1) 

14. ,,Razem możemy więcej” - wesołe lato dzięki wolontariuszom Fundacji Citi Handlowy 

im. Leopolda Kronenberga,, Program Wolontariatu Pracowniczego w Citi. W ramach 

projektu zostały  zakupione  dzieciom liczne upominki. Patrząc na miny zachwyconych 

dzieci, warto organizować takie spotkania, serce się raduje,  zyskuje się wiarę 

w drugiego człowieka i nabiera energii do dalszych działań. 

15.  Wszyscy uczestnicy nagrodzeni zostali  pamiątkowym dyplomem uczestnictwa w 

akcji wakacyjnej 

16. Wręczenie przez Panią kierownik GOPS upominków ufundowanych przez Fundację 

Citi Handlowy im. L. Kronenberga  

17. Wspólne pamiątkowe zdjęcie 

 

Zabawa  w  czasie  turnieju  była  wspaniała  i  z  pewnością  na  długo  pozostanie  w  

pamięci  jej  uczestników . Zaangażowanie  startujących  rodzin , radość  płynąca  ze  

sportowego  współzawodnictwa  obliguje  nas  do   kontynuowania   tego  typu  działań w 

ramach Klubiku Profilaktyki Pozytywnej Dziecka i Rodzica.  

Wszystkim rodzicom i dzieciom serdecznie dziękujemy za przybycie oraz zapraszamy na 

kolejne spotkania! 

 

   

 

Sporządził: 

Asystent rodziny w GOPS – Jolanta Ciesiulewicz 

 

Piecki 2020r 

Działanie w ramach,, Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Piecki na lata 2017 

– 2020” oraz ,,Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych . 







































 
 

 

 

 


