
MINI OLIMPIADA SPORTOWA PRZEDSZKOLAKÓW 

 26 lutego 2015 roku odbyła się w naszej Szkole Mini Olimpiada Sportowa dla dzieci w wieku 

przedszkolnym. Gościliśmy dzieci z zaprzyjaźnionych poleskich przedszkoli - Przedszkola Miejskiego  

nr 151 i Przedszkola Miejskiego nr 144, a w zabawach sportowych wzięli również udział nasi 

najmłodsi uczniowie - podopieczni Pani Anny Łuczak - czyli Oddział Przedszkolny.  

 

 

 Zabawy sportowe rozpoczęło uroczyste otwarcie i przywitanie wszystkich przybyłych gości, 

którego dokonała Pani wicedyrektor Lidia Fisiak. Mini Olimpiadę przygotowały i przeprowadziły 



nauczycielki wychowania fizycznego Pani Agnieszka Łukomska i Iwona Jaworska. Odpowiednią 

atmosferę tworzył również Pan Robert Józefik oraz uczniowie klasy Va i Vb. 

 

 Zawodnicy rywalizowali w 6 konkurencjach zróżnicowanych pod względem umiejętności - 

poza sprawnością ruchową, liczyła się również spostrzegawczość, koordynacja, umiejętność skupienia 

uwagi. I tak odbyło się wiosenne "sadzenie ziemniaków" (konkurencja, w której chętnie wzięły udział 

również wychowawczynie poszczególnych grup), "podskoki żabek", slalom z toczeniem piłki, 

nakładanie rolek, chodzenie na szczudłach, rzuty do toczącego się koła.  

 
Pani Ania wyśmienicie "sadziła" ziemniaki 



 

  
Dzieci zbierały i nakładały "rolki" 

 
Skakały jak żabki 

 



 
Chodzenie na szczudłach to nie taka prosta sprawa ... głównie dla Pań 

 

 
 



 
Rzuty do ruchomego celu 

 



 Rywalizacja była tak zacięta i wyrównana, że po podsumowaniu wyników wszystkich 

konkurencji okazało się, iż 2 drużyny - nasz Oddział Przedszkolny oraz Przedszkole Miejskie nr 144 

mają tę samą liczbę 17 punktów. Zdobywcy trzeciego miejsca - przedstawiciele Przedszkola 

Miejskiego nr 151 zdobyli tylko o 1 punkt  mniej i w sumie zgromadzili ich 16.  

 Do wyłonienia zwycięzcy koniecznym okazało się więc przeprowadzenie dogrywki.  

W dodatkowej konkurencji, którą był wyścig na kocykach, lepszymi okazały się przedszkolaki  

z Przedszkola Miejskiego nr 144. 

 
Wyścig rozstrzygający o zwycięstwie 

 



 
Pani Agnieszka pomagała jak mogła 

 

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

uczestnicy otrzymali zdrowy napój, słodką niespodzianką i pamiątkowe medale olimpijskie. 

 
Uroczyste wręczanie nagród, medali i dyplomów PM nr 144 

 



 
Oddział Przedszkolny naszej Szkoły 

 
Liczna grupa dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 151 



 

Szczęśliwi zdobywcy I miejsca - przedszkolaki z Przedszkola Miejskiego nr 144  
 

 

 
Oddział Przedszkolny SP137 razem z Panią Anią i Panią Patrycją 



 

 
Grupa dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 151 wraz z Paniami wychowawczyniami 

  

 Serdecznie gratulujemy wszystkim dzieciom sportowej postawy, umiejętności,  

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 

 


