KONKURS „CO LUBIĘ? SPORT LUBIĘ!”
Zadanie konkursowe – kategoria I (klasy I-III):
przygotowanie pracy plastycznej w formie kartki z życzeniami dla olimpijczyków
Szanowni Nauczyciele,
Polski Komitet Olimpijski – organizator konkursu „Co lubię? Sport lubię!” – chce przekazać
uczniom kilka informacji przydatnych do przygotowania prac konkursowych. Serdecznie
prosimy o odczytanie im poniższego listu. Zachęcamy także do odwiedzenia strony
www.olimpijski.pl – podzakładki: Warto wiedzieć, Strefa wiedzy oraz Materiały edukacyjne.

Drodzy Uczniowie,
wyobraźcie sobie, że jesteście sportowcami. Musicie długo ćwiczyć, brać udział w zawodach,
starać się, aby Wasze wyniki były jak najlepsze. Pilnie słuchacie swojego trenera, dbacie
o odpowiednią dietę i przestrzegacie wielu zasad, aby Wasza gra była uczciwa. W sporcie nie
wolno oszukiwać! W międzyczasie dużo marzycie. Marzenia dodają Wam skrzydeł; są jak
silnik, który daje rozpęd do kolejnych treningów.
A teraz wyobraźcie sobie, że jesteście najlepsi i udaje Wam się wziąć udział w zawodach,
gdzie rywalizujecie z innymi świetnymi sportowcami! Ludzie Wam kibicują: machają białoczerwonymi chorągiewkami, klaszczą, oglądają z wypiekami na twarzach Wasze występy –
na trybunach, w internecie bądź przed telewizorami. Czujecie jak doping kibiców sprawia, że
skrzydła unoszą Was jeszcze bardziej, jesteście bardzo blisko zwycięstwa!
Już za kilka miesięcy sportowcy z Polski wyjadą za granicę, aby reprezentować nasz kraj na
wspaniałych zawodach. W lutym przyszłego roku odbędą się m.in. XXIV Zimowe Igrzyska
Olimpijskie w Pekinie (Chiny), a miesiąc później - dla zawodników w wieku 14-18 lat - Olimpijski
Festiwal Młodzieży Europy (EYOF) w położonej na północ od Polski Finlandii, w mieście
Vuokatti. Sportowcy, których nazywamy olimpijczykami, będą rywalizować z innymi
zawodniczkami i zawodnikami w sportach zimowych – czyli takich, które odbywają się na
śniegu lub na lodzie. Łyżwiarze, narciarze, saneczkarze, snowboardziści i wielu, wielu innych.
Olimpijczycy potrzebują Waszego wsparcia. Wyobraźcie sobie, że jesteście na ich miejscu.
Co dodałoby Wam sił i odwagi? Co pomogłoby Wam uwierzyć w siebie i dostarczyć dużo
radości? Zapraszamy Was drodzy uczniowie do stworzenia kartki z życzeniami powodzenia
dla naszych sportowców. Uruchomcie wyobraźnię, zamieńcie się w artystów i kibiców
jednocześnie. Jakie kolory, kształty i słowa zobaczy olimpijczyk, gdy otrzyma kartkę od Was?
Młodzi artyści na start!

