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Zwracamy się do Państwa z propozycją nawiązania współpracy w zakresie prowadzenia 
dodatkowych zajęć sportowych na terenie Państwa placówki z wychowankami Państwa przedszkola. 
  

Akademia Sportu Michał Maliszewski to firma z ponad 10 letnim doświadczeniem w organizacji 
różnych imprez sportowych oraz rekreacyjnych, takich jak obozy, kolonie, półkolonie, wycieczki, zielone 
szkoły, eventy. W naszych wydarzeniach wzięło już udział ponad 1000 uczestników. Podstawą prawną 
działalności firmy jest wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych pod numerem 
2056. Nasze imprezy, obozy oraz wycieczki zgłaszane są do instytucji państwowych nadzorujących i 
kontrolujących tego typu placówki – spełniamy wszystkie wymogi prawne. Nasi trenerzy oraz instruktorzy 
są absolwentami AWFów. Dodatkowo posiadają uprawnienia ministerialne oraz unijne niezbędne do 
prowadzenia zajęć sportowych, które proponujemy. 
  

Celem programu, który oferujemy w przedszkolach jest prowadzenie nowatorskich, bardzo 
ciekawych zajęć ruchowych dla dzieci. Charakter prowadzonych zajęć w przedszkolach, ich rodzaj idealnie 
wpisuje się w misję i cele naszej działalności. 
  

„Sport jest gwarantem wszechstronnego rozwoju” 
  

Dzieci w wieku przedszkolnym potrzebują odpowiednio dużo aktywności fizycznej, która powinna 
być rozwijana możliwie najwcześniej. Dziecko na tym etapie rozwoju zdolne jest do przyswojenia wielu 
umiejętności ruchowych jednocześnie. Zgodnie z zasadą: 
  

„Czego Jaś się nauczy, Jan nie zapomni” 
  

Jest to fundament ich wszechstronnego rozwoju fizycznego, jak i osobowego. Ruch to dla dzieci 
świetna okazja do wyładowania nadmiaru energii, dodatkowo sprzyja on poprawieniu odporności 
organizmu,  która jest narażona na negatywny wpływ czynników środowiskowych. Ma on pozytywny 
wpływ na funkcjonowanie wszystkich układów, głównie ruchowego, krążenia i oddechowego, oraz 
narządów w organizmie dziecka.  Pozwala zapobiec rozwojowi różnych wad postawy ciała, które w obecnej 
dobie bardzo zagrażają dzieciom. 

 
Aktywność fizyczna umożliwia dzieciakom przekraczanie barier ruchowych, lęków psychicznych. 

Sport łączy ludzi, sprzyja w nawiązywaniu relacji z kolegami i koleżankami, jest również świetną okazją do 
kształtowania takich cech charakteru jak: samodzielność, opanowanie, wytrwałość, koncentracja. Pozwala 
pozbyć się nieśmiałości. Pozytywny pierwszy kontakt dzieci ze sportem często jest ich początkiem w 
wyborze swojej drogi życiowej. 
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Okres przedszkolny sprzyja kształtowaniu wszystkich cech motorycznych dzieci, takich jak m.in.: 

szybkość, zwinność, skoczność. Wszechstronny rozwój fizyczny dzieci w tym wieku stanowi bazę do  
zdrowego trybu życia, ale również umożliwia uprawianie sportu na wysokim poziomie w późniejszych 
latach. 
 

Poczucie równowagi, orientacji czasowo-przestrzennej, świadomości własnego ciała, koordynacji 
wzrokowo-ruchowej to elementy, które również w sposób bardzo pozytywny wpłyną na rozwój dzieci. 
Naszym priorytetem jest, by zajęcia prowadzone przez naszych trenerów/instruktorów były dla dzieci 
przyjemnością i źródłem radości. Zajęciom towarzyszą pozytywne emocje, które sprzyjają dobrej zabawie. 
Panuje na nich wzajemna życzliwość oraz szacunek. 
 

Nasze zajęcia obejmują aktywność ruchową z bogatego wachlarza różnych dziedzin sportowych. 
Proponujemy zarówno zajęcia ruchowe – wszechstronne dla całych grup, bez względu na wiek, czy płeć 
dzieci, jak również zajęcia ukierunkowane na indywidualne zainteresowania dzieci. Mamy również na 
uwadze wszechstronny rozwój dzieci oraz częste zmiany ich zainteresowań. Dlatego też przygotowaliśmy 
szeroką ofertę zajęć, które dopasowujemy do grup oraz w razie potrzeby zmieniamy ich charakter. 
 

Gry i zabawy ruchowe 
Gry i zabawy ruchowe to bardzo atrakcyjna forma prowadzonych przez nas zajęć, gdyż łączy ona ze 

sobą zabawę oraz rywalizację, którą dzieci wręcz uwielbiają. Zajęcia są zaplanowane w taki sposób, by 
dzieci mogły mieć kontakt z różnym dyscyplinami sportowymi. Udział w tych zajęciach daje dzieciom 
możliwość wzięcia udziału w urozmaiconych zajęciach ruchowych oraz wyrażania swoich emocji. Zabawy 
ruchowe wprowadzają radosny nastrój i dobre samopoczucie, dają dziecku zaspokojenie naturalnej 
potrzeby ruchu. Gry i zabawy ruchowe rozwijają także pamięć i twórczą wyobraźnię, doskonalą i podnoszą 
ich znaczenie. Podczas prowadzonych zajęć nasi instruktorzy wykorzystują metodę opowieści ruchowej, 
która pozwala dzieciom przenieść się w „magiczny świat”. 
 

Zajęcia ogólnorozwojowe 
Zajęcia ogólnorozwojowe to wachlarz zajęć i ćwiczeń, które umożliwia stymulację psychomotoryki 

dziecka. Pozwolą przygotować dziecko pod względem fizycznym, psychicznym, motorycznym do zajęć 
wychowania fizycznego w szkole lub dalszego uprawiania sportu. 
 

Piłka nożna 
Piłka nożna to dyscyplina sportowa, która cieszy się największym zainteresowaniem również wśród 

najmłodszych dzieci. Uczestnictwo w tych zajęciach daje dzieciakom możliwość „wcielenia” się w postaci 
światowego futbolu. Nic bardziej nie cieszy jak strzelony gol, czy wygranie pojedynku piłkarskiego. Piłka 
nożna jako sport zespołowy świetnie kształtuje u dzieci takie cechy jak m.in.: współpraca i tolerancja. 
Zajęcie z piłki nożnej prowadzą trenerzy z uprawnieniami UEFA A Elite Youth, UEFA A, UEFA B. 
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Gimnastyka 

Zajęcia z gimnastyki w przedszkolu powinny odgrywać kluczową rolę, gdyż ich wpływ na rozwój 
dzieci jest bardzo duży. Prowadzenie skompensowanych zajęć z zakresu gimnastyki ogólnorozwojowej, 
sportowej, korekcyjnej, artystycznej bardzo pozytywnie wpływa na rozwój dzieci. Celem tych zajęć jest 
wyrobienie u dzieci nawyku prawidłowej postawy ciała.  Gimnastyka ma na celu podniesienie sprawności 
fizycznej dziecka, kształtowanie prawidłowej postawy i koordynacji ruchowej.  
 

Taniec 
Proponujemy zajęcia z elementami tańca nowoczesnego i towarzyskiego. Ruch w połączeniu z 

muzyką dają dzieciom wielkie możliwości w wyrażaniu swoich emocji. Tego typu zajęcia umożliwiają 
dzieciom przełamywanie barier, które ciężko przezwyciężyć w innych okolicznościach. Nauczanie tańca w 
przedszkolu polega na zaznajomieniu dziecka z muzyką i ruchem oraz poznawaniu możliwości i ograniczeń 
własnego ciała. Sprzyjają w rozwoju takich cech jak: spostrzegawczość, poczucie rytmu, myślenie, 
pokonywanie nieśmiałości, koncentrację uwagi oraz wyższą samoocenę. 
 

Serdecznie zapraszamy wszystkie przedszkola chętne do współpracy z naszą Akademią. 
Gwarantujemy najwyższą jakość świadczonych przez nas usług. Zapewniamy kadrę z wymaganymi 
uprawnieniami i pozytywnym nastawieniem. Proponujemy zajęcia, na których Państwa podopieczni spędzą 
bardzo radośnie i pożytecznie czas.  
 

Szczegóły współpracy ustalane są indywidualnie, zależne są m.in. od: rodzaju zajęć, ilości grup, ilości 
dzieci, możliwości infrastrukturalnych placówki. Dostosujemy się do Państwa oczekiwań terminowych oraz 
czasowych. 
 
Zapraszamy do współpracy 
Michał Maliszewski 
m.maliszewski1985@gmail.com 
kom. 503667744 
 
 
 
 
 
 
 


