
Regulamin Gminnego Turnieju o Puchar Kubusia Puchatka 

   

   
Organizator: 

- Zespół Placówek Oświatowych w Dysie. Przedszkole, ul. Lotników Polskich 4. 

   

Cel rozgrywek: 

- Popularyzacja wspólnej gry i zabawy. 

- Podnoszenie sprawności fizycznej u dzieci. 

- Integracja gminnego środowiska przedszkolnego. 

   

Termin i miejsce: 

- Data: 15.05.2020 r. 

- Miejsce: Zespół Placówek Oświatowych w Dysie. Przedszkole, ul. Lotników  Polskich 4. 

- Rozpoczęcie o godzinie 10:00 na sali gimnastycznej Zespołu Placówek Oświatowych w Dysie. 

  

System rozgrywek i gier: 

Rozgrywki rozegrane zostaną w sześciu rundach, z czego na każdą przewiduje się czas około 10 

minut.   

  

1. „Kubuś i balonik” 

Konkurencja grupowa – do zabawy potrzebny jest jeden balon, do którego na nitce przyczepiony 
będzie obrazek Kubusia Puchatka. Zadaniem każdej drużyny będzie ruszanie chustą animacyjną tak, 

aby Kubuś nie spadł na ziemię , tylko unosił się w powietrzu przez cały czas trwania piosenki z bajki. 

 

2. „Kto to mówi?” 

Konkurencja podzielona jest na etapy. 

Etap pierwszy: Prowadzący informuje dzieci, że za chwilę usłyszą wypowiedzi różnych postaci z bajek. 

Zadaniem dzieci jest zająć miejsce na kolorze chusty odpowiadającym odpowiedniej postaci: 

pomarańczowy – Tygrysek, niebieski – Kłapouchy, żółty – Kubuś, czerwony – Prosiaczek.   

 Drugi etap: następnie każdy zawodnik podąża po wyznaczonej linii stawiając stopę za stopą do 

pudełka, w którym znajdują się karty przedstawiające przedmioty charakterystyczne dla postaci z 
bajki. Zadaniem każdego uczestnika jest wybranie odpowiedniego przedmiotu, powrót ponownie 

stopa za stopą i położenie przedmiotu na odpowiednim kolorze. 

Konkurencja trwa do momentu, aż wszyscy uczestnicy drużyny odgadną głosy postaci i ułożą 
przedmioty na odpowiednich kolorach. 

 

 



 

3. „Tygryski lubią brykać” 

Wszystkie drużyny stoją w rzędzie. Na podłodze ułożona jest z kolorowych kółek trasa. Prowadzący 

pokazuje sposób przejścia po tych kółeczkach. Zadaniem dzieci jest zapamiętać w jaki sposób należy 
po nich przejść: pierwszy uczestnik  na jednej nodze, drugi uczestnik drużyny co drugie kółeczko,  
trzeci na dwóch nogach. Każdy uczestnik wraca do drużyny w taki sam sposób. 

  

  

4. „Balonowy plan Prosiaczka” 

Pierwszy zawodnik wyjmuje z kosza balon, za pomocą dwóch lasek gimnastycznych. Następnie musi 

zanieść go do opiekuna siedzącego na krzesełku. Jeśli balon spadnie, dziecko zatrzymuje się, łapie 

balon i kontynuuje zadanie. Opiekun, ma za zadanie usiąść na balon tak, aby ten pękł. Gdy się to uda, 

zawodnik wraca z laskami do drużyny i przekazuje je następnemu zawodnikowi. 

  

5. „Kubuś w dziupli” 

Dzieci stoją jedno za drugim z delikatnym odstępem. Ostatni zawodnik stoi w 3 kołach hula hop. 

Pojedynczo przekłada koła na kolegę przed sobą. Kiedy przełoży wszystkie koła biegnie na początek. 
Kolejne dziecko przekłada na następne dziecko koła. Zawodnicy muszą dotrzeć do ostatniego 

pachołka. Następnie każdy z zawodników bierze po jednym kole i w drodze powrotnej idzie w kole 
hula hop tak, aby nie przekroczyć jego obwodu.   

  

6. „Ogonek  Kłapouchego” 

Dzieci ustawiają się w kolejce za linią. Każde dziecko kolejno będzie miało zasłonięte oczy. Zadaniem 

dziecka jest przyczepić zaczepiony na rzep ogon namalowanemu na tekturze Kłapouchemu. 

  

   

Warunki uczestnictwa: 
  

Prawo do udziału w turnieju mają dzieci w wieku przedszkolnym (od 3 do 6 lat) uczęszczające do 

przedszkoli podlegających gminie Niemce. Każde przedszkole wyłania po trzech reprezentantów ze 

swojej placówki. 

  

Warunkiem udziału w turnieju jest przesłanie karty zgłoszenia do dnia 26 kwietnia 2020 roku na adres: 

  

Zespół Placówek Oświatowych w Dysie 

ul. Lotników Polskich 4 21-003 
Ciecierzyn 

z dopiskiem “Turniej Kubusia Puchatka” 

  

lub droga elektroniczną na adres golofit@zpodys.pl 

  



Wszelkie informacje związane z organizacją i przebiegiem w/w imprezy udziela koordynator turnieju 
Aneta Gołofit,  golofit@zpodys.pl, tel. 512 393 490 oraz sekretariat szkoły: tel. (81) 756 13 14 
  

Nagrody i wyróżnienia: 
  

Wszyscy zawodnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy i drobne upominki. Nagrody odbierane będą 
osobiście bezpośrednio po zakończeniu turnieju. 

   

Uwagi organizacyjne: 

  

Opiekę nad dziećmi w czasie zawodów na terenie przedszkola sprawują wychowawcy lub 

opiekunowie. Każde przedszkole biorące udział w Turnieju na własny koszt organizuje dowóz dzieci na 
miejsce imprezy. 


