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Dzień dobry Rodzice i Dzieci z grupy Gwiazdki. 

Drodzy rodzice! 

Dzisiejsze zajęcia wpisują się w obszar edukacji zdrowotnej.  

Drogie dzieci! 

OLIMPIADA SPORTOWA jest tematem naszych dzisiejszych zajęć. Inaczej możemy powiedzieć, że 

są to zawody sportowe. W olimpiadzie bierze udział wielu ludzi, których ścigają się między sobą 

dobrze się bawiąc, a ich celem jest wygranie nagrody, czyli zdobicie medalu. 

 

Zobaczcie jak Domisie organizują olimpiadę sportową:   

https://vod.tvp.pl/video/domisie,domisiowa-olimpiada,27267036 

 

W warunkach domowych nie mamy z kim rywalizować, ale możemy stworzyć wraz z rodzicami 

różne dyscypliny sportowe. Najpierw przygotujcie odpowiedni strój do ćwiczeń (wygodny) i 

zróbcie miejsce, które pozwoli na swobodne ćwiczenia. Następnie pamiętajcie o rozgrzewce. 

Teraz kilka propozycji  dyscyplin domowej olimpiady: 

 

1. Rzut piłką 

Do zabawy potrzebne będą piłka i pojemnik (kosz, karton lub inny pojemnik).  

Pojemnik ustawiamy na odległość najpierw około 1,5 metra od zawodnika i staramy się celować 

piłką. Jeżeli rzuty są zbyt łatwe, przesuwamy pojemnik o następne 0,5 metra.  

 

2. Piłkarz 

Wyznaczcie w domu odpowiednią przestrzeń, w której będziecie mogli kopać piłką do „bramki”. 

Bramka może być pomieszczeniem, przedmiotem, ale też wyznaczonym miejscem na ścianie.  Na 

zmianę z rodzicami lub rodzeństwem jesteście bramkarzami (wtedy bronicie bramki lub piłkarzami, 

wtedy kopiecie piłkę). 

Starajcie się jak najmniej używać rąk. 

 

https://vod.tvp.pl/video/domisie,domisiowa-olimpiada,27267036


3. Skok w poduszki 

Przygotujcie bezpieczne i miękkie miejsce do skakania (z poduszek, koców czy innych miękkich 

materiałów). 

Teraz zróbcie krótki rozbieg i starajcie się wskoczyć w poduchy. Jeżeli macie taką możliwość 

możecie z niewielkiego wzniesienia/ łóżka również postarać się wskoczyć na poduchy. 

4. Próba siły 

Wykorzystując np. pasek od szlafroka, skakankę, grubą linę postarajcie się usiąść visa vi z 

rodzeństwem lub rodzicami. Na środku możecie zawiązać chustkę i starajcie się przeciągać. Kto 

silniejszy? 

5. Na koniec tor przeszkód 

Ustawcie w jednym rzędzie wszystkie duże krzesła (im ich więcej tym lepiej). 

Waszym zadaniem jest przejść raz pod krzesłem, raz górą krzesła i tak na zmianę. 

 

Zawody, olimpiada jak pisałam wcześniej kończą się zdobyciem nagród, medali. 

MEDALE OLIMPIJSKIE 

Zachęcam Was, do zrobienia samodzielnie medali z masy solnej. Oto przepis: 

1 szklanka mąki 

1 szklanka soli  

0,5 szklanki wody 

Można do ciasta dodać odrobinę barwnika spożywczego lub gotową masę pomalować farbami. 

Wszystkie składniki razem mieszamy. Powstanie miękkie ciasto, które możemy formować w różny 

sposób. Gotowy wzór musimy wysuszyć: na słońcu lub w piekarniku (nie przekraczając temperatury 

70 stopni). Następnie ozdabiamy i wiążemy wstążeczki :) 

 



Zajęcia popołudniowe: 

Olimpiada sportowa często jest określana symbolicznie za pomocą pewnego obrazu: 

 

 

są to koła olimpijskie. Czy potraficie nazwać kolory kół olimpijskich? 

Ponieważ dziś dzielnie braliście udział w olimpiadzie domowej, dlatego zachęcam Was, aby na 

pamiątkę tego wydarzenia przygotować symbol olimpijski. Poniżej znajdziecie wzór, który możecie 

ozdobić za pomocą dostępnych w domu materiałów: plasteliny, farb, bibuły czy kredek. 

Pamiętajcie o zachowaniu kolejności kolorów.  

 

Powodzenia! 

Ewa Mazurek, Magdalena Nowicka 

 



 



 

 


