
Dzień Dziecka 

Dnia 24.05.2017 roku kierunek Terapii Zajęciowej zorganizowa ł Dzień Dziecka pod hasłem 

Dzień Sportu dla Fundacji HANDICAP. 41 zawodników zjawiło się, by podjąć rywalizację. Całej akcji 

przewodził motyw „zwierzogrodu”. Niezwykle miłe wrażenie na zawodnikach zrobi ł widok studentów 

przebranych za najróżniejsze zwierzęta. 

Na wstępie wszyscy podzieleni na ma łe grupy (od 3 osób do 6), których było łącznie 10. Każdej z 

nich zosta ł przydzielony student-opiekun, którego zadaniem by ło pilnowanie podopiecznych podczas 

przejścia z jednej do drugiej konkurencji, czekania na konkurencj ę, czy samego udzia łu. Umilić czekanie 

miał kącik zabaw i tańca, prowadzony przez dwie studenki-animatorki. Tam te ż grała muzyka i 

uczestnicy mogli integrować się przez różnego rodzaju aktywności w ruchu i tańce, gdy czekali na 

kolejną konkurencję, bądź po prostu potrzebowali chwili odpoczynku od rywalizacji. 

Konkurencji, które rozgrywali zawodnicy by ło łącznie 10 (tyle samo co grup). W śród nich można 

znaleźć: trójnogi bieg, skoki żab, kangurów, slalom, rzutki, mini golf, strzelanie do bramki, 

rozpoznawanie zwierzęcia po odgłosie, kręgle pionowe, skakanie na skakance. Ka żdą z konkurencji 

koordynował jeden (w niektórych wypadkach, które tego wymaga ły dwoje) studentów-sędziów. 

Dodatkowo każda z konkurencji nazwana by ła w sposób odpowiadający tematowi przewodniemu - 

zwierzogrodowi. Dlatego też zawodnicy polowali na mamuty, ścigali się w biegu antylopy po sawannie, 

grali w golfa wśród wężowych dołów, skakali nad rzeką z aligatorami itd.. Ka żda z aktywności była 

modyfikowana w taki sposób, by była możliwa do wykonania dla ka żdej grupy. Zawodnicy po 

skończonej konkurencji byli prowadzeni do nast ępnej, lub do kącika zabaw i ta ńca.  

Wyniki konkurencji zbierali studenci-s ędziowie główni, których zadaniem by ło sporządzenie 

klasyfikacji generalnej i wytypowanie w śród drużyn najlepszej w obrębie danej aktywno ści. W ten 

sposób udało się ustalić do każdej z konkurencji odpowiednio dru żynę, która okaza ła się być w niej 

najlepsza i w my śl, że każdy zwycięża, udało się odnaleźć wśród drużyn tak najlepszych, że każda 

okazała się zwyciężyć w którejś z konkurencji. Studenci-sędziowie główni wypisali dyplomy, by pod 

koniec imprezy rozdać je podopiecznym (oczywiście wywołując ich z imienia i nazwiska na środek, by 

każdy poczuł dumę ze zwycięstwa) wraz z koordynatorkami. Oprócz dyplomów, zawodnicy dostali 

również słodkie upominki oraz soczki.  

Na koniec niespodzianką dla zawodników za ich trudy, by ł deszcz balonów, przygotowany przez 

Opiekuna studentów w trakcie wydarzenia - dr Rafa ła Bugaja, oraz studentów.  

Całe wydarzenie zebra ło bardzo pozytywne opinie od P. Alicji Pacze śniak i wielu innych. 

Studentki Ir TZ Paulina Pajor i Natalia Kle śta 


