INTEGRACYJNA SPARTAKIADA W DĘBEM WIELKIM

Z okazji corocznego Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, w dniu 3 grudnia
2018 r., na hali sportowej w miejscowości Dębe Wielkie, została zorganizowana Integracyjna
Spartakiada. Gospodarzem powyższego wydarzenia był Dyrektor Szkoły Podstawowej im.
WBK w Dębem Wielkim Pan Krzysztof Rek, natomiast organizatorami spotkania byli
pedagodzy specjalni

ze Szkoły Podstawowej im. WBK w Dębem Wielkim wraz z

nauczycielami z Zespołu Niepublicznych Specjalnych Placówek Oświatowych „Możesz
więcej” ze Zglechowa oraz Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Możesz
więcej” z Mińska Mazowieckiego.
Każda grupa miała swojego opiekuna, natomiast drużyny składały się z dzieci
niepełnosprawnych oraz dzieci pełnosprawnych, które brały udział w konkurencjach tj.:
dynia, piłka górą, ćwiczymy celność, unihokej, akceptacja, choinka, chusta klanza, toczenie
piłki, bieg do szarfy, bieg z woreczkiem, piłka na rakiecie oraz kręgle. Na twarzach
wszystkich uczestników gościł uśmiech i radość, a zawodnicy z miłą chęcią uczestniczyli w
zmaganiach. Podczas rywalizacji oprócz zaproszonych gości dopingowały drużyny maskotki
– Kaczor oraz Tygrysek.
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Coroczna integracja ma na celu wzajemne zaangażowanie dzieci w powierzone im zadania,
współpracę wraz ze wzajemną akceptacją i pomocą, likwidację pojawiających się w życiu
codziennym barier, jednakże podczas toczących się konkurencji, na twarzach uczestników
było widać wyłącznie wzajemną chęć zabawy oraz chęć wygranej.
Nad każdą konkurencją czuwał sędzia, a zaproszeni goście bacznie przyglądali się
zmaganiom uczniów poszczególnych szkół. Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali
pamiątkowe medale, a zespoły, które zajęły trzy pierwsze miejsca otrzymały puchary.
W tegorocznej spartakiadzie uczestniczyli podopieczni:
 Szkoły Podstawowej im. WBK w Dębem Wielkim,
 Zespołu Niepublicznych Specjalnych Placówek Oświatowych „Możesz więcej” ze
Zglechowa,
 Szkoły Podstawowej im. „Tadeusza Kościuszki” z Cyganki,
 Szkoły Podstawowej im. „Gen. Józefa Bema” z Rudy
 Zespołu Szkół Specjalnych im. Janiny Porazińskiej z Ignacowa
 Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stefana Czarnieckiego z Sulejówka.
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Spartakiada została dofinansowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku
Mazowieckim

ze

środków

PFRON.

