
 
 

V ZDRAVÉM TĚLE, ZDRAVÝ 
DUCH 

ZIMNÍ SNĚNÍ – ZIMNÍ 
OLYMPIJSKÉ HRY V MŠ 

Projekt je zaměřený na: 

 umět pojmenovat jednotlivé olympijské disciplíny a rozlišovat je. 

 Získávat elementární poznatky o životě lidí, kultuře, přírodě, sportu, mezilidských vztazích 
(povědomí o vlastenectví - češství). 

 Umět rozlišovat oblečení dle situací (oblečení dle počasí, dle druhu sportu apod.). 

 Rozumět pravidlům sportu a dodržovat je. 

 Umět rozlišovat výzbroj a výstroj pro jednotlivé sporty (přilba, lyže, brusle atd.). 

 Učit se chápat nutnost bezpečnosti zdraví při sportech. 

 rozlišování jednotlivých disciplín na olympijských hrách - krasobruslení, skoky na lyžích, 
lyžování, hokej; 

 

Co je vlastně Olympiáda? 

Děti seznámíme se symboly: olympijské kruhy, vlajka, olympijský oheň, s jednotlivými disciplínami, 

které do zimních her neodmyslitelně patří. 

    Zimní olympijské hry, kterým ve zkratce říkáme ZOH, jsou 

jednou z nejdůležitějších zimních sportovních událostí, které se 

konají každé čtyři roky. Historicky první zimní olympijské hry se 

konaly v roce 1924 ve francouzském Chamonix, kam byli 

sezváni sportovci na „Týden zimních sportů“. Tento týden byl 

v roce 1925 označen jako první konání zimní olympiády. Dále 

hry následovaly vždy po čtyřech letech, stejně tak jako se konají 

hry letní. 

 

 

 

 



 
 

 „Co mají tyto barvy společného?“- jedná se o barvy kruhů umístěných na olympijské 

vlajce, každý kruh symbolizuje jeden světadíl   –  Modrý kruh –  Evropa,  

Žlutý kruh – Asie, Černý kruh – Afrika,  Zelený kruh – Austrálie, Červený kruh – Amerika 



 
 

 

 

– „Sportujete? Jaké oblečení volíme? Co se ti líbí na sportování? 

Jaké zimní sporty znáš, co se k nim používá? Sleduješ sport v televizi, na stadionu?“ 
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BÁSNIČKY, ŘÍKANKY 

- vyber si jednu básničku a pokus se ji naučit nazpaměť 

Sportovec 

Ať je zima nebo mráz, 

nebojí se žádný z nás. 

Ať si mrzne, ať je zima, 

zimní sporty, ty jsou prima. 

 

Zimní sporty  

Sáňkoval jsem na stráni 

a spadl jsem ze saní. 

Co zbývalo potom mámě? 

Sušila mě. 

Když jsem jezdil na lyžích, 

za svetrem mě studil sníh. 

Modrý zimou šel jsem k mámě. 

Sušila mě. 

Jak dopadlo koulování? 

Nechci o tom mluvit ani. 

Utíkal jsem domů k mámě. 

Sušila mě. 

 

Lyže 

My jsme dvě sestřičky 

na Vaše nožičky, 

ale nesmíš zapomenout 

ani na tyčky. 

Jezdíme z kopečka, 

nemáme kolečka. 



 
 

ŠPRÝMY  -  RÝMY  

– brusličky – dětičky, na kopečku – na bobečku, sáně – ze stráně, kruhy – 

stuhy, pojedu – na ledu 

– z uvedených rýmů se snažte vytvořit jednoduchý krátký verš  

     (např. ve školce na kopečku jezdí děti na bobečku) 

 

HÁDANKY  - zkus uhodnout název sportovních pomůcek 

 
Čtyři nožky, 
dvě nožky, 
v zimě běží, 
v létě leží. (SÁNĚ) 
  

 
Z kopce samy sněhem sviští, 
děti na nich sedí, piští. 
A do kopce popros tátu – 
vytáhne je na špagátu. (SÁNĚ, BOBY) 

 

V zimě se prý vidět dají 
boty, které nože mají. 
A kde je jich nejvíce? 
Na zamrzlém rybníce. (BRUSLE) 
  

Kdo po sportu v zimě touží, 
tomu ta dvě prkna slouží.  

Stačí k botám připevnit 
a můžeme jet či jít. (LYŽE) 



 
 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

ZAZPÍVEJ SI PÍSNIČKU: 

 

 

 

 

 

 



 
 

VYROB SI PAPÍROVÉ BRUSLE: 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

NÁPAD NA VÝLET: 

https://www.olympijskyfestival.cz/ 


