
AKADEMIA ZARUSKIEGO  

SPORTOWIEC KLASY II -III  

ZADANIA OBOWIĄZKOWE:  

1. Wykonaj prezentację lub gazetkę formatu A0 o znanym sportowcu polskim, który       

 w XX wieku reprezentował Polskę na arenie międzynarodowej. Swoją pracę 

zaprezentuj na forum klasy. 

2. Przybliż uczniom ze swojej klasy sylwetkę jednego z paraolimpijczyków, który podczas 

Olimpiady w Tokio 2021r, zdobył medal dla Polski. 

3. Odwiedź Muzeum Sportu i przygotuj ze swojej wizyty fotorelację. Umieść w niej 

zdjęcia ze swoim udziałem i krótkie opisy co przedstawiają. Dołącz bilet wstępu. 

4. Zaproponuj oraz przeprowadź w swojej klasie, zabawę z przedmiotem nietypowym /np. 

gazeta, kijki, balon itp./. Opisz jej zasady, a następnie przedstaw kolegom              

 i koleżankom. 

5. Przeprowadź wywiad z nauczycielem lub nauczycielką  na temat ich  ulubionych zabaw 

sportowych, dyscyplin sportu z czasów szkolnych. Zadaj minimum 10 pytań. 

Odpowiedzi zapisz i przedstaw koleżankom oraz kolegom w klasie. Porównaj je ze 

swoimi zainteresowaniami. Przedstaw jedną z zabaw innym dzieciom. 

ZADANIA DO WYBORU: 

6. Zaplanuj trasę ścieżki zdrowia w Lesie Bielańskim i zaproponuj po 5 ćwiczeń: 

rozgrzewających, rozciągających, relaksacyjnych, które można wykonać podczas tego 

spaceru. 

7. Przygotuj przykładowy tygodniowy jadłospis ucznia, który wykazuje aktywność 

sportową. Zaprezentuj go kolegom i koleżankom z klasy. Wytłumacz jakich składników 

i dlaczego nie powinno zabraknąć w diecie młodego sportowca 

8. Razem z rodzicami spędź aktywnie-sportowo weekend. Udokumentuj tą aktywność np. 

zdjęciami opisem, następnie zaprezentuj w klasie. 

9. Odegraj scenkę zachowania ,,fair play” podczas zajęć sportowych. Poproś o pomoc 

kolegę/koleżankę z klasy. Wytłumacz innym dlaczego takie zachowania są ważne        

 w sporcie. 

10. Przez jeden miesiąc systematycznie o dowolnej porze wykonuj przynajmniej               

10 minutowe ćwiczenia. Swoje notatki i opis ćwiczeń przedstaw kolegom                     

 i koleżankom w klasie.  



11. Przedstaw swoją ulubioną dyscyplinę sportu. Przygotuj  na  ten temat  np. film lub plakat 

zawierający min. zasady regulujące wybrana dyscyplinę. Zaprezentuj  pracę na forum 

klasy. 

12. Weź udział w dowolnych zawodach na terenie Warszawy lub innym mieście. 

Udokumentuj swój udział. 

13. W zdrowym ciele, zdrowy duch. Kierując się tym przysłowiem, dowiedz się w jakich 

aktywnościach ruchowych można uczestniczyć w naszej dzielnicy.  Przygotuj listę 

atrakcyjnych miejsc. Podziel się nią z kolegami i koleżankami z klasy, zachęcając do 

aktywności ruchowej. 

14. Zaprezentuj swoje osiągnięcia z wybranej dyscypliny sportowej. Przygotuj 

samodzielnie album ze zdjęciami, przynieś dyplomy, medale itp. 

15. Rozwiąż  Quiz Sportowy. Gotowe rozwiązania pokaż nauczycielowi. Następnie spróbuj 

rozwiązać go wspólnie z klasą.  

1. Wyścig Pokoju to wyścig: 

a) samochodowy 

b) kolarski  

c) żeglarski 

 2. Najdłuższym biegiem rozgrywanym na olimpiadzie jest:  

a) bieg na 10 kilometrów  

b) maraton 

c) bieg na 5 kilometrów  

3. W jakiej grze zespołowej można odbijać piłkę każdą częścią ciała: 

a) piłka nożna 

b) piłka koszykowa 

c) piłka siatkowa 

4. Flaga olimpijska jest:  

a) Koloru białego, z pięcioma kołami namalowanymi po środku 

b) Zielona z napisem MKOL 

c) Czerwona z białym gołębiem 

 5. Gra zespołowa w której używa się kijków i piłeczki to: 

a) hokej 

b) unihock  

c) golf   

6. Szczypiorniak to dawna nazwa: 



a) piłki koszykowej 

b) piłki ręcznej  

c) piłki nożnej  

7. Jacek Gollob jest przedstawicielem dyscypliny: 

a) motocrossu  

b) żużlu 

c) kolarstwa 

8. Michael Jordan był:  

a) piłkarzem 

b) koszykarzem 

c) siatkarzem 

9. Jaką dyscyplinę sportu uprawiała Otylia Jędrzejczak:  

a) kolarstwo 

b) pływanie 

c) skoki do wody 

 10. Wimbledon to turniej rozgrywany w:  

a) piłce nożnej 

b) tenisie ziemnym 

c) piłce koszykowej  

 


