
MINI OLIMPIADA SPORTOWA PRZEDSZKOLAKÓW 

 

 10 marca 2016 roku gościliśmy w naszej Szkole dzieci z zaprzyjaźnionych poleskich 

przedszkoli. Nauczycielki wychowania fizycznego Agnieszka Łukomska oraz Iwona Jaworska 

zorganizowały i przeprowadziły Mini Olimpiadę Sportową dla dzieci w wieku przedszkolnym,  

a w  sprawnym jej przebiegu pomagały uczennice klasy VI c.   

 Gościliśmy podopiecznych Przedszkola Miejskiego nr 151, Przedszkola Miejskiego nr 154, 

Publicznego Przedszkola SEZAMKOWO oraz Przedszkola Miejskiego nr 144.   

 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", slalom z toczeniem piłki do koszykówki, 

pokonanie toru przeszkód, bieg połączony z ułożeniem hasła, bieg z rzutami piłką siatkową,  rzuty do 

toczącego się koła.  

 Każda konkurencja podlegała osobnej punktacji, a suma zdobytych przez drużynę punktów 

stanowiła podstawę do wyłonienia zwycięzców.  

 
W oczekiwaniu na pierwszą konkurencję 

 

 Najlepszymi, najwszechstronniejszymi okazały się przedszkolaki z Przedszkola Miejskiego  

nr 144, które łącznie zdobyły 26 punktów, drugie miejsce z liczbą 20 pkt wywalczyło Przedszkole 

SEZAMKOWO, wyprzedzając zaledwie o 1 pkt podopiecznych Przedszkola Miejskiego nr 151  

(19 punktów). Na czwartej pozycji z 17 punktami uplasowały się dzieci z Przedszkola Miejskiego  

nr 154. Rywalizacja była bardzo zacięta i wyrównana, a emocje udzielały się również Paniom 

Wychowawczyniom, Opiekunom i Rodzicom.  



 Na koniec wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni pamiątkowymi medalami olimpijskimi, 

słodką niespodzianką, zdrowym napojem, a zwycięzcy wyróżnieni dyplomem oraz nagrodą rzeczową 

dla każdego dziecka. 

 

 
Przedszkolaki z PM nr 154 

 

 

 
Tuż przed startem do wyścigu toczenia piłki 

 



 
"Sadzenie ziemniaków" 

 

 
Tor przeszkód z przejściem równoważnym 

 



 
Rzuty do ruchomego celu 

 
 

 
Grupa dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 151  

 



 

Reprezentacja Przedszkola Miejskiego nr 154 wraz z Paniami Wychowawczyniami 

 

 
 

Uśmiechnięci zdobywcy II miejsca - Przedszkole SEZAMKOWO 

 

 



 

Zwycięzcy - drużyna z Przedszkola Miejskiego nr 144 

 

 Serdecznie gratulujemy wszystkim dzieciom sportowej postawy, umiejętności,  

a nauczycielom i opiekunom poszczególnych Przedszkoli dziękujemy za przygotowanie swoich 

podopiecznych i promowanie aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu. 

 
Agnieszka Łukomska, Iwona Jaworska 
-  nauczycielki wychowania fizycznego 

 

 


