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MŠ Na Dlouhém lánu 

 

Během tohoto prázdninového týdne si děti vyzkouší různé sporty a užijí si spoustu legrace.  

Hlavní cíl LŠ: Po čtyřech letech je tu opět olympijský rok, a tak jsme se rozhodli přiblížit našim 

dětem tento mezinárodní sportovní svátek včetně atmosféry, která provází každé olympijské 

hry. Uspořádáme pro ně dětskou olympiádu pod názvem „Miniolympiáda“. Projekt disponuje 

bohatou nabídkou zajímavých činností, které dětem přiblíží pravé olympijské hry! 

Vše jsme se snažili promyslet tak, aby každá činnost pro dítě byla prospěšná, bezpečná, 

respektovala jeho individualitu a podporovala jeho samostatnost. Z těchto kritérií se vycházelo 

při jednotlivých disciplínách i v každodenním vyhodnocování a odměňování. Děti budou 

vedeny ke zdravé soutěživosti, k výhře, ale i k dílčí prohře.  

Kompetence: 

• Komunikativní – Rozšiřuje svojí slovní zásobu a používají ke komunikaci s ostatními 

dětmi 

• Sociální – Ve skupince dětí se domlouvá a spolupracuje. Respektuje druhé. 

• K učení – Poznávání nových věcí okolo sebe. Klade otázky a hledá na ně odpovědi. 

• Dítě a svět – Získává povědomí o naší zemi. 

Ve čtvrtek před samotným zahájením si děti namalují trička, v nichž budou soutěžit 

poslední den. Dále vytvoříme olympijské vlajky, každá třída si vyrobí svoji vlastní (v kruhu bude 

znak třídy). Děti budou seznámeny s pojmy olympiáda, sportovní disciplíny, olympijská vlajka, 

olympijský oheň.  

Na pátek jsme naplánovali zábavnou sportovní bojovku v blízkosti školky na celé 

dopoledne, kde budou děti plnit spoustu zajímavých úkolů.  

Ve středu dopoledne jsou na programu míčové hry jako fotbal, přehazovaná a košíková. 

Odpoledne proběhnou cyklistické závody na kolech, tříkolkách a koloběžkách.  

Ve čtvrtek budeme soutěžit v atletických disciplínách - v běhu, skoku a hodu na samotném 

oválu jako pravý sportovci a odpoledne stráví na zahradě, kde bude připravená výzva ve 

vodních hrách. Za své snažení budou děti každý den odměněny.  



Poslední den v pátek nás čeká  miniolympiáda doprovázená samotnými trenéry se kterými 

si mohou zasoutěžit.  

Na slavnostní zahájení "Miniolympiády" si děti mohou obléci svá vytvořená trička.  Na úvod 

zazní první tóny pochodu. Děti budou nastupovat po třídách se svými vlajkami a sledovat, jak 

za doprovodu hymny přichází velká vlajka, která bude následně vztyčena. Za ní jeden z trenérů 

ponese pochodeň - zapálený oheň. Po složení slibu se začne soutěžit.  

Jako odměnou pro soutěžící děti budou medaile a odměny. Trenéři budou mít odměnu 

v podobě pohoštění. Na závěr sundáme olympijskou vlajku a společně uhasíme oheň.  
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