DZIEŃ DZIECKA w stylu lat 90-tych
Godz. 10:30-14:00
TAURON Arena Kraków (wewnątrz hali)
Wydarzenie dla dzieci w wieku 4-12 lat oraz ich rodziców i opiekunów.
Organizatorem jest RADWAN SPORT.
W programie znajdą się gry i zabawy z lat 90. mają przypomnieć i pokazać dzieciom w co
można się bawić praktycznie przy użyciu znikomej liczby potrzebnego sprzętu. W zabawach,
w grupach, będą brały udział dzieci i ich rodzice.
Na płycie TAURON Areny Kraków przygotowane zostanie sześć stacji:
Stacja I
- Król kosza – zabawa z elementami rzutu do kosza,
- Śledź – ustawiamy się w kółku i odbijamy wspólnie piłkę do siatkówki. Osoba, która
zepsuje wchodzi do środka,
- Podania – gra drużynowa w podania.
Stacja II
- Statki (okręty) – statki będą przygotowane w 3D. Dzieci będą grały na specjalnie
przygotowanej planszy. Zbija się piłką rzucając przez wysoki mur z tektury.
Stacja III
- Kółko i krzyżyk – zamiast planszy (kratek) na ziemi ułożonych zostanie 9 hula-hoop. Dzieci
biegną umieszczając szarfę i wracają do swojego rzędu. Zabawa w formie wyścigów.
Stacja IV
- Twister na wielkiej planszy (7x7m), czyli układamy nogę i rękę na odpowiednich kolorach.
Stacja V
- Koza – zabawa z piłkami do siatkówki. Dzieci podrzucają piłkę i muszą wykonać podskok
przeskakując nad opadająca piłką.
- Klasy – zabawa w przeskakiwanie ponumerowanych pól.
Stacja VI
- Podchody – dookoła płyty TAURON Areny Kraków będą umieszczone różne zadania do
wykonania. Aby przejść dalej konieczne będzie wykonać zadanie.
Zajęcia w każdej stacji będą trwały ok 15 min.
Na koniec odbędzie się mecz w dwa ognie Rodzice kontra Zawodnicy drużyny R8 Basket,
która swoje mecze regularnie rozgrywa w Małej Hali TAURON Areny Kraków. Zbijak
zostanie rozegrany piłką o średnicy 2 metrów.

W trakcie całej zabawy dzieci, młodzież i całe rodziny, które będą wchodziły na halę mogą
zagrać w kosza z zawodnikami R8 Basket, skakać w gumę, grać w klasy i brać udział w
Wyścigu Pokoju (kapsle). Przewidziane są nagrody i upominki dla startujących. Na jednym z
koszów będzie też można ćwiczyć technikę kozłowania.

