
ELEMENTARZ SPORTOWY

Każde dziecko o tym wie: Chcesz być zdrowy –ruszaj się!

Sport to bardzo ważna sprawa. Są reguły, jest zabawa.

Jest dyscyplin co nie miara, część z nich nowa, a część stara. 

Od wędkarstwa, sztuk łowieckich, od antycznych igrzysk greckich,  poprzez 

dzieje, poprzez lata aż do współczesnego świata. 

Każdy znajdzie coś dla siebie. Sprawdź, co dobre jest dla ciebie. 

Może rolki, koszykówka, rower, piłka lub siatkówka, szachy, judo czy pływanie, 

taniec, skoki, żeglowanie, biegi, sanki 

i łyżwiarstwo, hokej, snowboard czy narciarstwo? Może tenis lub karate? 

Namów mamę, siostrę, tatę. Również dla twojego brata, dobrodziejstwa 

sportów świata: refleks, sprawność, orientacja, walka i rywalizacja. 

Ważna jest też ta zasada (to zaleta jest, nie wada): nie są ważne tu medale, 

lecz jak ćwiczysz –czy wytrwale, czy szanujesz przeciwnika. 

Jaki jesteś, stąd wynika! 

Sport nauczyć może wiele.

Zdrowy duch jest w zdrowym ciele,

a z wszystkiego jedna racja:

górą sport i rekreacja!

Źródło: Altamira http://sp35.torun.pl/

Igrzyska olimpijskie – najstarsza największa międzynarodowa impreza 

sportowa organizowana co 2 lata (na przemian letnie i zimowe) w różnych 

krajach /pl.wikipedia.org/

Symbole olimpijskie: Flaga, hymn, ogień olimpijski

HYMN 
OLIMPIJSKI. 
KLIK

Witajcie kochane Pszczółki. Lato w tym roku powitało nas 

deszczem… ale słoneczne dni niewątpliwie przed nami…

Chciałam Was dziś zaprosić do przeczytania wiersza pt. : 

„Elementarz sportowy”. 

Po przeczytaniu wiersza odpowiedzcie na pytania: 

1) Dlaczego sport jest tak ważny? 

2) Jakie dyscypliny sportowe, pojawiły się w wierszu, wymień te, 

które zapamiętałeś.

3) Jakie zasady, obowiązują prawdziwych sportowców? Potrafisz 

je wymienić?

Następnie przeczytaj ciekawostki znajdujące się na dole strony.

Opracowanie: Jolanta Adamus-Wyżgolik

sport.onet.plpl.wikipedia.org

https://www.youtube.com/watch?v=fVT-WNbSZig


Te postaci po lewej stronie to symbole dyscyplin sportowych. Zapytaj rodzica, jak

one się nazywają? Wskaż sprint (bieg), kajakarstwo, siatkówka, piłka nożna,

kolarstwo, pływanie, podnoszenie ciężarów. Połącz symbol dyscypliny sportowej z

właściwym obrazkiem. Która dyscyplina nie ma zdjęcia? Czy uprawiasz jakiś sport?

Narysuj lub poproś kogoś o wydrukowanie obrazka z Twoim ulubionym sportem i

pokoloruj.
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https://foreverfitscience.com

https://n-3-11.dcs.redcdn.pl

Opracowanie: Helena Mirowska



https://328.edupage.org/a/praca-zdalna Opracowanie: Małgorzata Szypulska


