
MINI OLIMPIADA SPORTOWA PRZEDSZKOLAKÓW 

 27 maja 2019 roku w naszej szkole odbyła się  tradycyjne Mini Olimpiada Sportowa dla dzieci 

w wieku przedszkolnym. Gościliśmy podopiecznych zaprzyjaźnionych poleskich przedszkoli -  

Przedszkola Miejskiego nr 144, Przedszkola Miejskiego nr 154 oraz Publicznego Przedszkola 

SEZAMKOWO w Łodzi.  

 Mini Olimpiadę przygotowały i przeprowadziły nauczycielki wychowania fizycznego Pani 

Agnieszka Łukomska i Iwona Jaworska-Lenart  oraz nauczycielka świetlicy Pani Renata Brzostowska, a 

w jej sprawnym przebiegu pomagali uczniowie klasy V b.  

Powitalne okrzyki z drużynami Pani Agnieszki Łukomskiej 

 Uczestnicy rywalizowali w konkurencjach militarnych, zróżnicowanych pod względem 

umiejętności - poza sprawnością ruchową, liczyła się także spostrzegawczość, koordynacja, 

umiejętność skupienia uwagi.  

I tak konkurencje sprawnościowe obejmowały: toczenie slalomem kuli, tor przeszkód 

składający się ze strzału do celu i czołgania się pod przeszkodą, bieg z ekwipunkiem wojskowym, 

ewakuację miny (umiejętności saperskie), przenoszenie rannego, rzut granatem do celu. Na 

zakończenie Olimpiady odbyło się szaleństwo balonowe, czyli bitwa na balony.   

 
Przygotowani do pierwszej konkurencji… 



 
Strzały z leżenia przodem do tarczy 

 
Bieg torem przeszkód z ekwipunkiem – często Pani Wychowawczyni 

 



 

 
Saper, czyli rozbrajanie miny 

 

 
Transport rannego 



 
Rzuty do ruchomego celu   

 
Balonowa bitwa 



 Zabawy były atrakcyjne zarówno dla dzieci, jak też nauczycieli, którzy często wraz ze swoimi 
podopiecznymi pokonywali przygotowane tory przeszkód. W efekcie podjętych zadań 
najwszechstronniejszą drużyną okazała się grupa Przedszkolaków z Przedszkola Publicznego 
Sezamkowo, zaś II miejsce wywalczyły ex aequo Przedszkole Miejskie nr 144 oraz  
Przedszkole Miejsce nr 154 z tą samą ilością punktów.  

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

uczestnicy otrzymali pamiątkowy dyplom, medale olimpijskie,  zdrowy napój i słodką niespodziankę. 

 
Uroczyste wręczanie nagród, medali i dyplomów PM nr 144  

 



 
Szczęśliwi zdobywcy I miejsca Mini Olimpiady grupa dzieci z Przedszkola Publicznego Sezamkowo 

 

 

 
Grupa dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 144 wraz z Panią Wychowawczynią 



 Serdecznie gratulujemy wszystkim dzieciom sportowej postawy i umiejętności,   

a nauczycielom i opiekunom poszczególnych Przedszkoli dziękujemy za przygotowanie swoich 

podopiecznych oraz promowanie aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu. 

 
Agnieszka Łukomska,  

Iwona Jaworska-Lenart,  

Renata Brzostowska 

-  nauczycielki SP 137 

 

 


