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„Gdy urodziłam dziecko  z niepełnosprawnością  
intelektualną, mój świat się zachwiał, a plany  
na przyszłość związane z synem legły w gruzach.

Dzięki udziałowi w programie „Młodzi Sportowcy”  
mój syn bardzo się rozwinął. Podczas treningów widzę 
jego aktywność, zaangażowanie, radość, swobodę 
w relacjach z innymi dziećmi.  

To wzrusza mnie do łez i na nowo budzi nadzieję,  
że pewnego dnia stanie się samodzielny i niezależny. 

Już teraz planujemy, jakie dyscypliny sportu będzie 
uprawiał, gdy dorośnie.“   

Mama Krzysia z Kielc

Program Rodzinny jest adresowany do członków rodzin sportowców Olimpiad Spe-
cjalnych. Jego misją jest tworzenie środowiska przyjaznego osobom z niepełnospraw-
nością intelektualną oraz wzajemne wsparcie członków rodzin zawodników.

Członkowie rodzin chcą stworzyć dla osób z niepełnosprawnością intelektualną czyli 
swoich bliskich przyjazną rzeczywistość. Nie chcą dla nich tylko wszechstronnej opieki, 
lecz walczą o lepsze warunki rozwoju tak fizycznego, poznawczego jak i społecznego. 
Te działania skierowane są ku samodzielności i niezależności, ku aktywnemu życiu spo-
łecznemu oraz aktywizacji fizycznej i zawodowej.

Wielu członków rodzin włącza się w działania Olimpiad Specjalnych jako wolontariu-
sze, trenerzy, opiekunowie, wspiera prace administracyjne, uczestniczy w zdobywaniu 
wsparcia finansowego i materialnego dla  inicjatyw ruchu. Mają ogromną rolę do speł-
nienia – zachęcanie innych rodzin osób z niepełnosprawnością intelektualną do włą-
czenia się w działania Olimpiad Specjalnych, propagowanie programu „Młodzi Spor-
towcy”. W ten sposób stają się ambasadorami społeczności akceptującej, przychylnej 
ludziom niepełnosprawnym intelektualnie.

Olimpiady Specjalne to szansa dla rodziców, rodzeństwa, małżonków na doświad-
czanie dumy, radości, miłości,  wymiany doświadczeń i kreowania lepszego świata. 
Olimpiady Specjalne to wielka rodzina, w której każdy może znaleźć miejsce dla sie-
bie. Członkowie rodzin zaangażowani w działania Stowarzyszenia mogą realizować się 
w różnych rolach społecznych oraz wspierać inne rodziny.

Program Rodzinny



Program„MłodziSportowcy” to in no wa cyj ny pro gram za baw spor-
to wych dla dzie ci z nie peł no spraw no ścią in te lek tu al ną, opra co wa ny 
w ce lu wpro wa dze nia ich w świat spor tu za nim uzy ska ją pra wo wzię cia 
udzia łu w za wo dach Olim piad Spe cjal nych w wie ku lat ośmiu. 

Od 1968 r. Olim pia dy Spe cjal ne zdo by ły po zy cję przo du ją cej or ga ni za-
cji świa to wej, ofe ru ją cej tre ning spor to wy i moż li wo ści ry wa li za cji dla 
lu dzi z  nie peł no spraw no ścią in te lek tu al ną w  wie ku po wy żej  8 lat. 
Przez te wszyst kie la ta ro dzi ny dzie ci, któ re są za mło de na za wo dy, 
szu ka ły moż li wo ści włą cze nia się do ru chu. Dzię ki hoj ne mu wspar ciu 
Fun da cji fir my Mat tel dla Dzie ci, Spe cial Olym pics mo że te raz przy jąć 
tych przy szłych spor tow ców i  ich ro dzi ny po przez pro gram Mło dzi 
Spor tow cy – od po wied ni dla eta pu roz wo ju pro gram za baw dla dzie ci 
z  nie peł no spraw no ścią in te lek tu al ną w  wie ku  2-7 lat. Dla dzieci 
w wieku 7-12 lat proponujemy zestaw konkretnych ćwiczeń 
w dyscyplinach sportu tj. pływanie, koszykówka, kolarstwo, piłka 
nożna czy la.

Ce le i założenia:

•  an ga żo wa nie dzie ci z nie peł no spraw no ścią in te lek tu al ną w do sto so-
wa ne do ich po zio mu roz wo ju ćwi cze nia fi zycz ne, sty mu lu ją ce roz wój 
fi zycz ny, spo łecz ny i in te lek tu al ny;

•  włą cza nie człon ków ro dzin dzie ci z nie peł no spraw no ścią in te lek tu-
al ną do dzia ła nia w ra mach Pro gra mu Ro dzin ne go;

•  zwięk sza nie świa do mo ści spo łecz nej na  te mat moż li wo ści dzie ci 
z nie peł no spraw no ścią in te lek tu al ną po przez or ga ni zo wa nie im prez, 
spo tkań in te gra cyj nych w śro do wi sku lo kal nym;

„MłodziSportowcy”touniwersalnyprogram,którymożna wyko
rzystaćw różnychsytuacjach:

•  w do mu pod czas ro dzin nych za baw;

•  w przed szko lach oraz edu ka cji wcze snosz kol nej;

•  w gru pach ró wie śni czych – w ma łych gru pach dzie ci  
z nie peł no spraw no ścią in te lek tu al ną i peł no spraw nych. 

Ela stycz ność pro gra mu Mło dzi Spor tow cy da je szan sę włą cze nia ro-
dzin i ich dzie ci do gro na Olim piad Spe cjal nych.

Pro gram „Mło dzi Spor tow cy” za wie ra kil ka ele men tów bę dą cych źró-
dłem wska zó wek dla człon ków ro dzi ny, wy cho waw ców i in nych osób 
prze pro wa dza ją cych ćwi cze nia pro gra mu Mło dzi Spor tow cy.

•  pod ręcz nik in struk ta żo wy Mło dzi Spor tow cy;

•  szko le nio we DVD;

•  pro po zy cję ze sta wu sprzę tu do ćwi czeń;

•  www.olimpiadyspecjalne.pl/mlodzi-sportowcy – wię cej wska zó wek,  
ma te ria łów i in for ma cji.

Program„MłodziSportowcy”wprowadza dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w wieku 2-12 lat 
oraz ich rodziny w świat Olimpiad Specjalnych. 

Program składa się z  uniwersalnego programu gier i zabaw sportowych dla młodszych dzieci(2-7 lat), który może 
być wykorzystywany w domu podczas rodzinnych zabaw, w przedszkolu oraz w grupach rówieśniczych oraz z pro-
gramu treningów sportowych w dyscyplinach tj. piłka nożna, kolarstwo, koszykówka dla dzieci w wieku 7-12 lat.

O „Młodych Sportowcach” 



Olimpiady Specjalne przygotowały propozycję zestawu sprzętu  
do ćwiczeń. Jed nak że moż na bez prze szkód wy ko ny wać ćwi cze nia 
pro gra mu „Mło dzi Spor tow cy” za stę pu jąc go in ny mi przed mio ta mi.

1. równoważnia – li na lub znacz ni ki do pod ło ża
2. lekka,nadmuchiwana piłka – in na pił ka
3.  woreczki– ma łe za baw ki, fi gur ki lub da ry na tu ry, np. kwia ty, li ście, itp.
4. pachołki – pu deł ka lub ka wał ki drew na róż nych roz mia rów
5. dużeplastikoweklocki– ka wał ki drew na róż nych roz mia rów,  

kloc ki z pian ki
6.  laski– mia ra, ręcz nik pa pie ro wy lub zwo je pa pie ru ozdob ne go, ga łąz ki
7.  znacznikido podłoża– ma ty lub ka wał ki ma te ria łu róż nych  

roz mia rów, kształ tów i ko lo rów
8. obręcze – pu deł ka róż nych roz mia rów, hu la hop
9. rakietka – krót ki kij
10. chusta – ja ki kol wiek po włó czy sty, lek ki ka wa łek ma te ria łu
11. małapiankowapiłka – in na pił ka

Można zastosowaćsprzętdodatkowy:

pił kę do ko szy ków ki roz miar ju nior ski, pla sti ko wy kij gol fo wy roz miar 
ju nior ski, pla sti ko wy kij ho ke jo wy roz miar ju nior ski, ra kie ta roz miar ju-
nior ski, pił ka do pił ki noż nej roz miar ju nior ski, zwy kła pił ka, kij pla sti-
ko wy, li na, pod kład ka, pił ka do te ni sa

Ćwiczenia podstawowe
BIEGZ PRZESZKODAMI 
–pachołki,znacznikido podłoża,obręcze,laski

Po bu dzaj roz po zna wa nie ko lo rów, 
przed mio tów i ucz li cze nia wy wo łu jąc 
ko lo ry, na zwy i ilość przed mio tów uży-
wa nych w  tym ćwi cze niu. Po proś 
dzie ci o po wta rza nie nazw przed mio-
tów, ko lo rów i liczb.

Ustaw pa choł ki, ob rę cze, itd. i po wiedz 
dziec ku, aby za to bą po dą ża ło. Śpie waj 
lub skan duj co ro bisz, np.: nad/pod, 
wo ko ło/mię dzy, na/z, wol no/szyb ko.

Chodzenie i bieganie 
PODĄŻAJZALIDEREM

Dziec ko po dą ża za to bą, na śla-
du jąc róż ne spo so by two je go 
cho du (wol no, szyb ko, marsz, 
itp.) i  ru chy czę ści cia ła (rę ce 
do gó ry, rę ce w bok, itd.).

Kopanie 
PRZYGOTOWANIE 
DORZUTUKARNEGO 
–piłkaplażowa,wolnapiłka, 
piłkanożnarozmiarjuniorski,
innapiłka

Po łóż pił kę na zie mi i każ dziec ku 
do niej pod biec i kop nąć ją w two-
im kie run ku.

1. 2. 3. 

4. 5. 6. 7. 

8. 9. 10. 11. 

Sprzęt Lista ćwiczeń dla dziecka   w wieku 2-7 lat i rodzica/opiekuna:



Równowaga i skoki 
„TRENER”MÓWI

Po proś dziec ko, aby na śla do wa ło two je ru chy i przyj mo wa ło róż ne 
po zy cje. Za chę caj do wy ko ny wa nia ćwi czeń wy ma ga ją cych rów no-
wa gi, ta kich jak sta nie na pal cach czy pię tach, sta nie z jed ną sto pą 
usta wio ną bez po śred nio przed dru gą, sta nie na jed nej no dze.

Zatrzymywanie i łapanie 
BRAMKARSKAMUSZTRA 
–wolnapiłka,pachołki

Dziec ko sta je przed 2 pa choł ka mi 
for mu ją cy mi bram kę i za trzy mu je 
pił kę dłoń mi tak, aby nie wto czy ła 
się po mię dzy pa choł ki.

Rzuty 
RZUTOBURĄCZ 
–wolnapiłka,piłkanożna
rozmiarjuniorski

Za chęć dziec ko do ko ły sa nia się 
w przód i w tył w roz kro ku bo-
kiem. W mo men cie gdy cię żar 
cia ła dziec ka spo czy wa na tyl-
nej sto pie, po proś je o pod nie-
sie nie rąk nad gło wę. Pod czas prze no sze nia cię ża ru w przód, za chęć 
do prze nie sie nia ra mion w przód w ce lu wy rzu ce nia pił ki.

Uderzanie
PIŁKARĘCZNA–piłkaplażowa,pachołek,podkładka

Umie ścić pił kę pla żo wą na pa choł ku lub pod kład ce. Dziec ko ude rza 
pił kę pię ścią lub otwar tą dło nią.

Ćwiczenia zaawansowane 
NAMAGICZNYMDYWANIE–koci gładkapowierzchnia,np.posadzkasaligimnastycznej,sanki

Dziec ko sia da na ko cu trzy ma jąc się je go brze gów. Chwyć prze ciw le gły ko niec ko ca. Po wo li za cznij cią-
gnąć dziec ko po pod ło dze. Stop nio wo zwięk szaj pręd kość je śli dziec ko po czu je się wy star cza ją co pew nie.

Lista ćwiczeń dla dziecka   w wieku 2-7 lat i rodzica/opiekuna:



Program wprowadza najwyższe światowe standardy w kwestii 
realizacji założeń treningowych, zdrowego trybu życia 
i podtrzymywania dobrej kondycji fizycznej.

Główne założenia treningów dla Młodych Sportowców:

1. Bezpieczeństwo – Program wspiera wśród wszystkich uczestników 
uczucie komfortu oraz bezpieczeństwa i pewności siebie.

 · Poczuj się dobrze – dla początkujących

 ·  Ruszaj się – dla dzieci znających dyscyplinę i posiadających wiele 
umiejętności

 · Bądź silny – poziom zaawansowany

2. Zabawa – Ten element programu zachęca uczestników do wysokiej 
aktywności, a dzięki atmosferze bezpiecznej zabawy motywuje 
Młodych Sportowców do zdobywania kolejnych umiejętności.

 ·  Ten element programu ma na celu sprawienie by uczestnicy 
w każdym wieku i na każdym poziomie umiejętności wracali na 
zajęcia, czuli się na nich bezpiecznie i DOBRZE SIĘ BAWILI.

3. Szybkość – Program zapewnia wszystkim odpowiedni system 
treningów podnoszący ogólną sprawność fizyczną i gwarantuje 

pełne wykorzystywanie swojego potencjału sportowego/
ruchowego przez sportowców.

 ·  Ten etap to część programu przeznaczona dla dzieci, które są już 
zaawansowane w danej dyscyplinie sportowej. Daje im dostęp do 
wysokiej jakości treningu szkoleniowego oraz uczy (podstaw) 
współzawodnictwa. Poprzez skoordynowany trening obejmujący 
zarówno pracę nad podnoszeniem umiejętności, jak i wzmacnianie 
siły fizycznej, doświadczony trener dąży do wykorzystywania pełni 
możliwości uczestników programu.

4. Zdrowie– Jest źródłem praktycznych informacji na temat trzech 
zasad zdrowego trybu życia, do których zaliczyć można: pozytywne 
nawyki żywieniowe, techniki radzenia sobie ze stresem oraz 
aktywność fizyczną.

 Wprowadź dzieci i rodziny w zdrowy styl żywienia:
 ·  min. 5 razy dziennie warto spożywać posiłki zawierające warzywa 

i/lub owoce

 · min. 1,5 litra wody dziennie

 ·  stosowanie zdrowej, urozmaiconej diety u wszystkich członków rodziny

 · ograniczenie tzw. śmieciowego jedzenia

Treningiwprowadzające w świat dyscyplin sportowych
tj. koszykówka, piłka nożna, kolarstwo, pływanie, la itd. dla dzieci 7-12 lat.



5. Sukces– ta część programu uczy w jaki sposób ustawiać sobie 
nowe cele, realizować plan i osiągać sukcesy (sportowe).

  Aby odnieść sukces, należy się do niego przygotować psychicznie. 
Pracuj ze swoimi zawodnikami i ich rodzinami podczas warsztatów. 
Zacznijcie od marzenia.

 ·  Marzenie może być wszystkim tym, co sobie wyobrazisz. Możesz 
marzyć o byciu kimś lub o robieniu czegoś.

 ·  Wielkie marzenia są dobre, ale warto też marzyć o mniejszych 
rzeczach.

 · Marzenia są dla nas inspiracją do robienia wielkich rzeczy.

  Pokaż dzieciom, że nie wszystkie marzenia trzeba odłożyć na 
„kiedyś”, a niektóre można zrealizować bardzo szybko. Te 
„mniejsze” marzenia wydają się być mniej efektowne, ale są bardzo 
ważne - pomagają zwizualizować sobie swój własny sukces.

Cele:
1. Zapewnienie treningu poprzez zabawę.

2.  Zapewnienie podstaw do tego, by w dalszej perspektywie Młodzi 
Sportowcy mieli przygotowanie do treningów w Klubach Olimpiad 
Specjalnych.

3.  Rozpoznanie zainteresowań i możliwości dziecka by pokierować do 
odpowiedniego Klubu Olimpiad Specjalnych. 

Zarys:
1.  W dalszym ciągu realizować podstawowe ćwiczenia dla Młodych 

Sportowców;

2.  Dodać sesje treningowe w poszczególnych dyscyplinach by poznać 
możliwości, zainteresowania i umiejętności dziecka.

3.  Ograniczać aktywność członków rodzin w treningach 
w poszczególnych dyscyplinach.

Formuła treningów wymaga silnego zaangażowania instruktorów/
trenerów w stworzenie bezpiecznego i ciepłego środowiska, 
zachęcającego do aktywności fizycznej. Z powodu problemów z wytężoną 
koncentracją, jakie napotkać można wśród najmłodszych dzieci, zajęcia 
prowadzone są w dynamiczny sposób, zapewniający skupienie się 
uczestników przez dłuższy czas na zmieniających się często 
aktywnościach.

Partnerem Programu Młodzi Sportowcy jest:

Dołączdonasbowarto!OlimpiadySpecjalnePolska
gwarantująTobie:

· Dobra zabawę!

· Członkostwo w światowym ruchu sportowym!

· Rozwój fizyczny i intelektualny!

· Rozwój umiejętności!

· Demonstrowanie odwagi i rozwój pewności siebie!

· Uczestnictwo w treningach i zawodach!

· Przyjaźń, koleżeństwo, współzawodnictwo!

· Uśmiech i radość każdego dnia!

Pamiętaj!
·  Osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz pełnosprawne 

mają wiele umiejętności i duże możliwości na rozwój 
psychofizyczny.

· Każdy chce aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym.

· Należy walczyć ze stereotypami i uprzedzeniami.

Jesteśgotowynanowewyzwanie?

Pamiętajmy.
W zabawie dziecko wyraża się całkowicie. Wypowiada swe uczucia, 
pragnienia, dążenia. Poznaje świat realny, świat rzeczy i świat 
stosunków ludzkich. Najistotniejsze w zabawie jest to, że dziecko 
podejmuje te czynności, które w danej chwili najbardziej je interesują, 
pozwalają być aktywnym i dostarczają radości i przyjemności. 
W zabawie wyzwala się energia pobudzająca rozwój i wzrost różnych 
narządów. Kształcą się różne funkcje, mające poważne znaczenie 
w późniejszym życiu dorosłego. Zabawy usprawniają poszczególne 
narządy ciała, przyczyniają się do rozwoju fantazji i inteligencji, 
sprzyjają rozwojowi uczuć społecznych, a więc przygotowują do życia. 
Zabawa jest naturalnym zjawiskiem życiowym, oparta na aktywności 
własnej. Często jest ona nazywana „szkołą działalności”. Dziecko 
poddaje się tam regułom życia nie dlatego, że je ktoś narzuca, ale 
dlatego, że wypływają one z samej rzeczywistości i że w gruncie rzeczy 
odpowiadają chęciom dziecka i jego inicjatywie. 
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