
 

 

 

Zajęcia sportowe w Ośrodku Medincus Active 
dla  dzieci w wieku 6-12 lat 

 

Harmonogram zajęć  
 

Harmonogram zajęć sportowych -  4-8 oraz 11-15 stycznia 2021 

od do  pn wt śr cz pt 

08:00 09:00 

Przybycie  uczestników, 

sprawdzenie listy 

trenujących gotowości do 

zajęć, zapoznanie z 

regulaminem  

Przybycie  uczestników, 

sprawdzenie listy uczestników, 

gotowości do zajęć, zapoznanie z 

regulaminem  

Przybycie  uczestników, 

sprawdzenie listy uczestników, 

gotowości do zajęć, zapoznanie 

z regulaminem  

Przybycie  uczestników, 

sprawdzenie listy uczestników, 

gotowości do zajęć, zapoznanie 

z regulaminem  

Przybycie  uczestników, 

sprawdzenie listy 

uczestników, gotowości do 

zajęć, zapoznanie z 

regulaminem  

część I  09:00 10:00 

 rozgrzewka, gimnastyka 

poranna  rozgrzewka, gimnastyka poranna 

 rozgrzewka, gimnastyka 

poranna 

 rozgrzewka, gimnastyka 

poranna 

 rozgrzewka, gimnastyka 

poranna 

10:00 10:30 

przerwa 

śniadaniowa/dezynfekcja przerwa śniadaniowa/dezynfekcja 

przerwa 

śniadaniowa/dezynfekcja 

przerwa 

śniadaniowa/dezynfekcja 

przerwa 

śniadaniowa/dezynfekcja 

część II  10:30 12:00 trening gier zespołowych  trening sportów rakietowych  

trening - 

ogólnorozwojowy/korekcyjny  

Zajęcia i konkurencje bieżne, 

celnościowe, skoczne  trening - koordynacyjny 

12:00 12:15 

przerwa techniczna - 

dezynfekcja przerwa techniczna - dezynfekcja 

przerwa techniczna - 

dezynfekcja 

przerwa techniczna - 

dezynfekcja 

przerwa techniczna - 

dezynfekcja 

część III 12:15 13:00 trening gier zespołowych c.d  trening sportów rakietowych c.d  

trening - 

ogólnorozwojowy/korekcyjny 

c.d 

Zajęcia i konkurencje bierzne, 

celnościowe, skoczne  c.d trening - koordynacyjny c.d 

13:00 14:00 

przerwa 

obiadowa/dezynfekcja przerwa obiadowa/dezynfekcja przerwa obiadowa/dezynfekcja przerwa obiadowa/dezynfekcja 

przerwa 

obiadowa/dezynfekcja 

część IV 14:00 16:00 

zajęcia sportowe na świeżym 

powietrzu  

zajęcia sportowe na świeżym 

powietrzu  

zajęcia sportowe na świeżym 

powietrzu  

zajęcia sportowe na świeżym 

powietrzu  

zajęcia sportowe na świeżym 

powietrzu  

16:00 16:30 podwieczorek podwieczorek  podwieczorek  podwieczorek  podwieczorek  

część V 16:30 17:00 

Rozciąganie, zakończenie 

zajęć, podsumowanie 

aktywności uczestników 

Rozciąganie, zakończenie zajęć, 

podsumowanie aktywności 

uczestników 

Rozciąganie, zakończenie zajęć, 

podsumowanie aktywności 

uczestników 

Rozciąganie, zakończenie zajęć, 

podsumowanie aktywności 

uczestników 

Rozciąganie, zakończenie 

zajęć, podsumowanie 

aktywności uczestników 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Harmonogram zajęć sportowych – WEEKEND  9-10.01 oraz 16-17.01. 2021   

 

    so ndz 

 

09:00 09:30 

Przybycie  uczestników, sprawdzenie listy uczestników, gotowości 

do zajęć, zapoznanie z regulaminem  

Przybycie  uczestników, sprawdzenie listy uczestników, gotowości 

do zajęć, zapoznanie z regulaminem  

część I  09:30 10:00  rozgrzewka, gimnastyka poranna  rozgrzewka, gimnastyka poranna 

  10:00 10:30 przerwa śniadaniowa/dezynfekcja przerwa śniadaniowa/dezynfekcja 

część II 10:30 12:00 trening - ogólnorozwojowy/korekcyjny  trening - ogólnorozwojowy/korekcyjny  

12:00 12:15 przerwa techniczna - dezynfekcja przerwa techniczna - dezynfekcja 

część III 12:15 13:00 trening - ogólnorozwojowy/korekcyjny c.d.  trening - ogólnorozwojowy/korekcyjny c.d.  

13:00 14:00 przerwa obiadowa/dezynfekcja przerwa obiadowa/dezynfekcja 

część IV 14:00 15:30 zajęcia sportowe na świeżym powietrzu  zajęcia sportowe na świeżym powietrzu  

część V 

15:30 16:00 

Rozciąganie, zakończenie zajęć, podsumowanie aktywności 

uczestników 

Rozciąganie, zakończenie zajęć, podsumowanie aktywności 

uczestników 

 

 

 

Plan dnia może ulec zmianom w zależności od warunków atmosferycznych, od wieku i możliwości ruchowych i wydolnościowych uczestników.  
 


