
Zobacz, jak dbamy o
prawidłowy rozwój
Twojego dziecka od
najmłodszych lat na
app.mali-wspaniali.pl!
Informacja dla Rodziców / Opiekunów Prawnych dzieci
uczestniczących w programie Mali Wspaniali.

FUNDACJA MALI WSPANIALI
ul. Ślężna 2- 24
53 - 302 Wrocław

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami:
fundacja@mali-wspaniali.pl

Znajdziesz nas na:
www.mali-wspaniali.pl
www.facebook.com/maliwspanialifundacja

Partnerzy Platformy:

Program finansowany przez: 

INTERNETOWA
PLATFORMA
MALI
WSPANIALI



"Ruch jest w stanie zastąpić
prawie każdy lek, ale wszystkie
leki razem wzięte nie zastąpią

ruchu."
DR WOJCIECH OCZKO

 nadworny lekarz królów polskich Stefana Batorego,
Zygmunta III Wazy

Platforma Mali Wspaniali
Miło nam poinformować, że powstała internetowa
aplikacja Mali Wspaniali. 
Dedykowana jest Rodzicom i Opiekunom
Prawnym przedszkolaków uczestniczących w
programie. 

Nie musisz pilnować i podpisywać papierowej
zgody na udział w programie dla Twojego
dziecka. Teraz możesz zrobić to zdalnie poprzez
zaznaczenie zgód w formie elektronicznej przy
pierwszej rejestracji w aplikacji. Zgoda na
uczestnictwo jest obowiązkowa, aby Mały
Wspaniały mógł uczestniczyć w programie, a Ty
śledzić jego postępy. 
Już nie drukujemy tysiąca zgód papierowych,
wspólnie dbamy o drzewa i planetę! 

KORZYŚCI Z PLATFORMY:

Masz wgląd w wyniki testów sprawności
swojego dziecka.
Do tej pory wyniki testów były dostępne tylko w
dziennikach zajęć w placówce. 
Teraz dzięki naszej aplikacji na każdym
urządzeniu cyfrowym możesz zobaczyć, jak
poradziła sobie Twoja pociecha.

Masz dostęp do wiedzy na temat Małych
Wspaniałych! 
Nasi eksperci z różnych dziedzin będą
publikowali artykuły na blogu w aplikacji. 
Chcemy tworzyć miejsce, gdzie każdy
użytkownik znajdzie istotne i wartościowe
treści o rozwoju dzieci, a nawet zaproponuje
interesujące tematy.

1. Odbierz z sekretariatu placówki specjalny
kod dostępu.

Bardzo ważne: kod ma 14 dni ważności. Jeżeli
Twój kod straci ważność, zgłoś się ponownie do
przedszkola.

2. Wejdź na app.mali-wspaniali.pl i wpisz
swój kod oraz adres email, który będzie
Twoim loginem. Przeczytaj i zaznacz zgody
oraz regulamin.

Bardzo ważne: Zgoda na udział w zajęciach jest
obowiązkowa. Aby zakończyć proces rejestracji
należy potwierdzić ją linkiem aktywacyjnym, który
otrzymasz na podany przez siebie adres email.
Rejestracji można dokonać tylko na jeden adres
email, który będzie stałym loginem przez cały czas
uczestnictwa w programie. 

3. Po zarejestrowaniu się wpisz dane dziecka.
Są one potrzebne do wyliczenia wyników
sprawności. Nie spiesz się, zrób to uważnie.
Możesz zapisać tyle dzieci, ile uczestniczy w
programie.

Bardzo ważne: Poprawność wpisanych danych
wpływa na prawidłowe przeliczenie wyników
testów i ocenę sprawności dziecka. 

Rejestracja krok po kroku
Kim są Mali Wspaniali ?
Mali Wspaniali to przede wszystkim Wasze
dzieci! 
To również nazwa programu zabaw ruchowych
z elementami karate. Realizowany jest w
placówce, do której chodzi Twoje dziecko i jest
darmowy.
Został stworzony tak, aby zapewnić
najmłodszym zrównoważony rozwój motoryczny
oraz pomagać im w nabywaniu umiejętności
koncentracji, samodyscypliny i współpracy. 

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu przez 30
minut. W tym czasie uczymy przez zabawę,
inspirujemy, stawiamy wyzwania i dbamy o
pozytywną atmosferę w grupie. Wszystko po to,
aby aktywność fizyczna, tak ważna dla
prawidłowego rozwoju, kojarzyła się wyłącznie z
przyjemnością. Wierzymy, że dzięki temu może
stać się zdrowym nawykiem w życiu każdego
dziecka.

Aby mieć pewność, że Mali Wspaniali
rozwijają się prawidłowo, przeprowadzamy
Testy Przedszkolaka. Na początku i na końcu
każdego roku szkolnego dzieci uczestniczą w
próbach sprawnościowych - siły, mocy,
szybkości i zwinności. 


