
PRZYŁĄCZ SIĘ DO PROJEKTU „MUUVIT – RUSZAJ SIĘ Z KLASĄ” 

I ZACHĘĆ DZIECI DO AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ 
 



Program „Muuvit „wdrażany jest w Polsce przez Fundację v4sport 

 

Projekt „Muuvit – Ruszaj się z klasą” jest współfinansowany ze środków 

Ministerstwa Sportu i Turystyki. Dzięki zaangażowaniu Ministerstwa projekt 

jest bezpłatny dla wszystkich uczestników! 

 

Partnerami projektu są: Program Sprawny Dolnoślązaczek, Fundacja 

Rozwoju Kultury Fizycznej oraz Projekt Społeczny 2012 

  

Koordynacja krajowa „Muuvit” 



Dla kogo jest „Muuvit”? 

Szukasz sposobu na zachęcenie dzieci do aktywnego spędzania czasu na 

Twoim boisku? 

Chcesz urozmaicić prowadzone zajęcia? 

Organizujesz Lato w Mieście?  

Szkoła postanowiła zorganizować wakacyjne zajęcia dla dzieci? 

Władze gminy chcą na Twoim boisku zapewnić najmłodszym atrakcje 

podczas wakacji? 

Jeśli na któreś z pytań odpowiedziałeś twierdząco, ten projekt jest dla Ciebie! 

 

Do tej pory zrealizowane zostały dwa projekty „Muuvit” – dla szkół i bibliotek. 

W sumie wzięło w nich udział kilka tysięcy dzieci! 

 



Czym jest projekt „Muuvit – Ruszaj się z klasą”? 



Czym jest projekt „Muuvit – Ruszaj się z klasą”? 

„Muuvit – Ruszaj się z klasą” jest jednym z najbardziej innowacyjnych 

projektów realizowanych w Polsce. Jego głównym celem jest zachęcenie dzieci 

do aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.  

„Muuvit” został opracowany w Finlandii 12 lat temu. W Polsce realizowany 

jest od 2012 roku.  Początkowo pod szyldem programu związanego z UEFA 

EURO 2012 - „RESPECT your Health-Euroschools 2012”. 

 

 

 

 



Na czym polega „Muuvit”? 

 Każde 10 minut aktywności fizycznej dziecka to jeden punkt 

 Punkty przeliczane są na mile 1 pkt = 1 mila 

Dzięki zdobytym punktom dzieci wybierają się w wirtualną podróż po 

Europie 



Krok  2 

Zebranie grupy 
i otrzymanie 
materiałów 

Krok 4 

Wirtualna 
wycieczka 

 

Cztery kroki do realizacji projektu 

Krok 3 

Aktywność 
fizyczna 

Krok 1 

Rejestracja 
 



Zarejestruj swoją grupę 

 Wejdź na stronę www.respectyourhealth.eu/pl/frontend/show_muuvit/ 

 Wybierz opcję „Zarejestruj się” znajdującą się na dole strony 

 Wprowadź wszystkie dane i rozpocznij przygodę „Muuvit”! 

 

 

 

 

Krok 1 
Rejestracja 

Krok 2 

Grupy 

Krok 3 

Aktywność 

Krok 4 

Wycieczka 
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Zarejestruj swoją grupę 

Wpisz nazwę swojego 

obiektu sportowego 

 

Podaj adres, 

na który chcesz 

otrzymać materiały 

Podaj orientacyjną 

datę rozpoczęcia 

przygody 

Krok 1 
Rejestracja 

Krok 2 

Grupy 

Krok 3 

Aktywność 

Krok 4 

Wycieczka 



Zarejestruj swoją grupę 

Podaj numer grupy 

(możesz zarejestrować 

więcej niż jedną) 

Wpisz nazwę grupy 

oraz liczbę dzieci 

Podaj swoje dane 

kontaktowe 

Krok 1 
Rejestracja 

Krok 2 

Grupy 

Krok 3 

Aktywność 

Krok 4 

Wycieczka 



Zbierz grupę 

Krok 2 
Grupy 

Krok 1 

Rejestracja 

Krok 4 

Wycieczka 

Zbierz dzieci chętne do rozpoczęcia przygody 

W każdej grupie powinno być od 10 do 25 osób 

 Dla każdej z nich otrzymasz wszystkie 

potrzebne, niezwykle atrakcyjne materiały: 

 karty aktywności ze smyczami 

 informacje dla rodziców 

 mapy przygody 

 dyplomy dla każdego z uczestników 

 

 

Krok 3 

Aktywność 



Rozpocznij zajęcia i przygodę „Muuvit” 

Krok 3 
Aktywność 

Krok 1 

Rejestracja 

Krok 2 

Grupy 

Prowadzisz zajęcia dla dzieci w takiej formie jak do tej pory 

Podajesz dzieciom czas, jaki poświeciły za każdym razem na aktywność 

fizyczną, żeby mogły uzupełnić swoje karty aktywności 

Po zakończeniu ćwiczeń sumujecie zdobyte mile, które wpisujesz  

na stronie internetowej (dane do logowania otrzymasz mailem) 

Wybieracie cel podróży i gotowe!  

Przez cały czas trwania projektu w Polsce dzieci przebyły już ponad 

540 000  mil! 

 

Krok 4 

Wycieczka 



Rozpocznij zajęcia 

Krok 4 
Wycieczka 

Krok 1 

Rejestracja 

Krok 2 

Grupy 

Krok 3 

Aktywność 

Każde dziecko  po 

wpisaniu loginu 

będzie mogło odbyć 

w domu wirtualną 

wycieczkę  

do wybranego  

wcześniej miasta 



Jeżeli szukasz inspiracji, zajrzyj tutaj  

Krok 3 

Aktywność 
 Tak Muuvit realizowany jest przez animatorów sportowych we współpracy  

z bibliotekami:  

www.youtube.com/watch?v=p6q-02rWDPc 

www.bibloteki/muuvit.pl 

Tak Muuvit realizowany jest w szkołach: 

www.youtube.com/watch?v=VkuSdNBjx9Q 

Pamiętaj, że to jak zrealizujesz projekt „Muuvit – Ruszaj się z klasą” na 

swoim Orliku zależy tylko od Ciebie – wykorzystaj swoje pomysły, puść 

wodze fantazji i do dzieła! 
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Skontaktuj się z Nami 

Krok 3 

Aktywność 
Jeśli masz jakiekolwiek pytania związanych z udziałem w projekcie  

„Muuvit – Ruszaj się z klasą” skontaktuj się Nami. 

Agnieszka Garbacik 

Telefon: 22 379 78 47 

Email: a.garbacik@v4sport.eu 

mailto:a.garbacik@v4sport.eu?subject=Pytanie%20dotycz%C4%85ce%20projektu%20Muuvit


Nie zwlekaj! Pokaż dzieciom, że ruch 

może być fajny. Zarejestruj się już dziś! 


