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SPRAWOZDANIE 

Dnia 5 czerwca 2019 roku odbyła się w Hali Sportowej przy AL Jana 
Pawła II XXV Międzyprzedszkolna Olimpiada Sportowa pod hasłem: 

" Bieg z Karolinką " 
W olimpiadzie wzięły udział przedszkola ze śródmieścia: Przedszkole nr 5,8, 9 i 
24. Ogółem w sportowych zmaganiach wzięło udział około 430 dzieci. 
Zabawy sportowe rozpoczęliśmy marszem dookoła boiska z "Karolinką" w 
stroju regionalnym i przewodnią piosenką "Karolinka". Uroczystego otwarcie 
olimpiady dokonała prowadząca Bożena Francki, następnie wspólnie 
odśpiewano hymn olimpijski. 
Przed przystąpieniem do konkurencji Małgorzata Rogacka poprowadziła 
rozgrzewkę, po której dzieci zajęły miejsca na trybunach. 
Karolinka zaprosiła małych sportowców do pomocy w urządzaniu ogródka 
przed familokiem i z tą tematyką były związane konkurencje sportowe. 
Tegoroczna rywalizacja wymagała od uczestników dużego zaangażowania i 
współpracy ponieważ zmagania sportowe przebiegały w parach. 
Pierwsza konkurencja "Skalniak" przeznaczona była dla dzieci 4 i 5 letnich; 
następnie "Sadzenie kwiatów" dla dzieci 3 i 6 letnich. Ostatnia konkurencja 
"Listonosz" przeznaczona była dla dzieci 5 i 6 letnich. 



Czas między kolejnymi konkurencjami upływał nam na prezentacji okrzyków 
haseł dla Karolinki. Urodzinową niespodzianką dla wszystkich dzieci był śląski 
kołacz upieczony przez Karolinkę. 
Olimpiada miała na celu integrację przedszkoli, doskonalenie umiejętności 
współdziałania, tolerancji i wzajemnego komunikowania się oraz polepszenia 
kondycji fizycznej organizmu poprzez wykorzystanie biegów i skoków. 
Konkurencje dostosowane były do ich możliwości. Dzieci bawiły się wykonując 
konkretne zadania. Tegoroczne konkurencje prowadziły nauczycielki B. Francki 
i M. Rogacka. 
Honorowy patronat nad olimpiadą objął w tym roku Prezydent miasta 
Kędzierzyn-Koźla. Urząd Miasta ufundował upominki - grę zręcznościową dla 
każdego dziecka oraz pamiątkowe puchary dla każdego przedszkola. 
Zadowoleni z wesołej zabawy i otrzymanych nagród wszyscy zdrowi i cali 
wróciliśmy do swoich przedszkoli. 

Dyrektor Przedszkola nr 8 
Alina Kaźmierska 


