
MINI OLIMPIADA SPORTOWA PRZEDSZKOLAKÓW 

 27 marca 2014 roku odbyła się w naszej Szkole Mini Olimpiada Sportowa dla dzieci w wieku 

przedszkolnym. Gościliśmy dzieci z zaprzyjaźnionych poleskich przedszkoli -  

Przedszkola Miejskiego nr  151,  Przedszkola Miejskiego nr 154 oraz  Publicznego Przedszkola 

Sezamkowo, a w zabawach sportowych wzięli również udział nasi najmłodsi uczniowie - podopieczni 

Pani Aleksandry Libery - czyli oddział przedszkolny.   

 

 Zabawy sportowe, które poprzedzone zostały uroczystym otwarciem przez Panią 

wicedyrektor Małgorzatę Lisiak oraz odpaleniem przez jedną z uczestniczek znicza olimpijskiego, 

przeprowadzone zostały na sali gimnastycznej, a za ich przygotowanie odpowiadały Pani Agnieszka 

Łukomska i Iwona Jaworska. Odpowiednią atmosferę tworzył również Pan Robert Józefik. 

 



 Dzieci rywalizowały w 6 konkurencjach zróżnicowanych pod względem umiejętności - poza 

sprawnością ruchową, liczyła się również spostrzegawczość, koordynacja i zastosowanie wiadomości 

związanych z wizerunkiem sportowca, a w zasadzie umiejętnościami właściwego dobrania stroju 

sportowego. I tak odbyło się wiosenne "sadzenie ziemniaków", "podskoki żabek", "wyścigi 

jaszczurek" (konkurencja, w której chętnie wzięły udział również wychowawczynie poszczególnych 

grup), układanie puzzli o tematyce olimpijskiej, slalom z papierowymi "rolkami", ubieranie 

nauczyciela.  

  

 



 

 Po podliczeniu punktacji za poszczególne konkurencje najlepszy okazał się zespół  

z Przedszkola Miejskiego nr 154, który w żadnej z konkurencji nie dał szansy zwycięstwa innej 

drużynie i uzyskał 33 punkty. 

 
Zwycięska drużyna z Przedszkola Miejskiego nr 154  

 

 Drugie miejsce wywalczyło Przedszkole Miejsce nr 151 oraz oddział przedszkolny naszej 

Szkoły (z tą samą liczbą 25 punktów), a trzecie miejsce uzyskali najmłodsi uczestniczy Mini Olimpiady 

- grupa 5-latków z Publicznego Przedszkola Sezamkowo, która nie ustępowała umiejętnościami 

starszym kolegom i uzyskała 23 punkty.  

 Zwycięzcy zostali na koniec wyróżnieni dyplomem oraz nagrodą rzeczową, a wszyscy 

uczestnicy słodką niespodzianką i pamiątkowymi medalami olimpijskimi. 

 

 



  
Grupa dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 151 wraz z Paniami wychowawczyniami 

 

 
Oddział przedszkolny SP137 razem z Panią Olą i Panią Izą 



 
Grupa 5-latków z Publicznego Przedszkola SEZAMKOWO z Panią wychowawczynią 

 

 Serdecznie gratulujemy wszystkim dzieciom sportowej postawy, umiejętności i wiedzy,  

a nauczycielom i opiekunom poszczególnych Przedszkoli oraz naszego oddziału przedszkolnego 

dziękujemy za przygotowanie swoich podopiecznych i promowanie aktywnego sposobu spędzania 

wolnego czasu. 

Agnieszka Łukomska, Iwona Jaworska 
-  nauczycielki wychowania fizycznego 


