
Symbole olimpijskie

Projekt edukacyjny  z wychowania fizycznego 

uczniów klasy IV a, V d, VI a i VI b Szkoły Podstawowej nr 61

w Bydgoszczy, realizowany w czasie nauczania zdalnego w 2020 r.



O projekcie:

 Projekt edukacyjny „Symbole olimpijskie” był realizowany podczas lekcji 

wychowania fizycznego w klasie IVa i Vd Szkoły Podstawowej nr 61 

w Bydgoszczy.

 W związku z odwołaniem Igrzysk Olimpijskich w Tokio z powodu pandemii 

koronawirusa Covid19, nauczyciele wf postanowili przybliżyć swoim 

uczniom idee olimpijskie, wyjaśnić symbole olimpijskie oraz zaproponowali 

zabawę w wykonanie gadżetów olimpijskich.

 Uczniowie z dużym zainteresowaniem zapoznawali się z poszczególnymi 

symbolami oraz chętnie wykonywali własne projekty olimpijskich gadżetów.



Hubert Chyliński i 

Marcel Młyński przedstawiają: 

Flaga olimpijska



Pierre de Coubertin (1863–1937) 

francuski baron, historyk i pedagog, 

uważany za ojca nowożytnego 

ruchu olimpijskiego

Pierwsza flaga olimpijska

Flaga olimpijska – prostokątna flaga przedstawiająca 

na białym tle pięć złączonych kół. 

Symbol olimpijski (koła) zaprojektował inicjator 

wskrzeszenia idei olimpijskiej, baron Pierre de 

Coubertin w 1912, a flagę w 1913. Wykonana została 

w zakładzie krawieckim „Bon Marche” w Paryżu. Po 

raz pierwszy została wyeksponowana publicznie w 

amfiteatrze Uniwersytetu w Paryżu w 1914, podczas 

uroczystości z okazji 20-lecia podjęcia decyzji o 

wznowieniu igrzysk olimpijskich. W ramach tych 

uroczystości odbył się V Kongres Olimpijski, na którym 

oficjalnie zatwierdzono flagę olimpijską. Inspiracją dla 

barona były V Letnie Igrzyska Olimpijskie, które 

odbyły się w 1912 w Sztokholmie, gdzie po raz 

pierwszy uczestniczyły reprezentacje państw z pięciu 

kontynentów



Współczesna

flaga olimpijska
Flaga olimpijska jest jednym z najważniejszych symboli 
olimpijskich. Wciągana jest na maszt na stadionie
olimpijskim podczas ceremonii otwarcia i pozostaje tam 
przez całe igrzyska olimpijskie aż do ceremonii 
zamknięcia. Pierwszy sztandar wciągnięto na maszt
podczas VII Letnich Igrzysk Olimpijskich w Antwerpii w 
1920 – pierwszy egzemplarz znajduje się obecnie
w Muzeum Olimpijskim w Lozannie.

Okręgi w rzeczywistości symbolizują pięć kontynentów. 
Sześć barw (pięć powyższych plus biała) ma oznaczać
kolory obecne w roku 1913 na wszystkich flagach
państw świata, na 
przykład Grecji, Szwecji, Hiszpanii, Francji, Wielkiej
Brytanii, Stanów
Zjednoczonych, Niemiec, Włoch, Belgii i Węgier.

Pierre de Coubertin nawiązywał również do 
nowatorskiej flagi Brazylii i Australii, oraz starożytnych
symboli Japonii i jemu współczesnych Chin.

Podczas ceremoni zamknięcia igrzysk OLIMPIJSKICH 
flaga jest ściągana z masztu i przekazywana 
następnemu gospodarzowi igrzysk olimpijskich.



Pięć kółek olimpijskich

Lukas Karvelis

Pięć przecinających się kół,  każde jest w innym kolorze. 

Kolory są symbolem różnych kontynentów: niebieski 

oznacza Europę, czarny – Afrykę, czerwony – Amerykę, 

żółty – Azję, natomiast zielony - Australię.  Jest to idea 

twórcy nowożytnych igrzysk - Francuza Pierre’a de 

Coubertina z 1914r. Według niego „Miały one łączyć się 

ze sobą w przyjaźni”. Przynajmniej jeden z tych kolorów 

występuje na fladze każdego państwa uczestniczącego 

w igrzyskach.



Citius-Altius-Fortius
Marcelina Gorgol

Motto olimpijskie, które w 

przetłumaczeniu z języka łacińskiego 

oznacza ,,szybciej, wyżej, mocniej’’. 

Autorem tych słów był pedagog Henri 

Didon. W roku 1894 te słowa stały się 

mottem igrzysk olimpijskich.



Maskotka Igrzysk Olimpijskich
Oliwia Milczewska, Maja Dalaszyńska

Słowo „maskotka” pochodzi z języka francuskiego „mascotte”, a właściwie z dialektu prowansalskiego

od „mascoto” (amulet, talizman), bądź „masco” (czarodziej, czarnoksiężnik)

W sporcie maskotki pojawiły się w latach dwudziestych XX wieku. Pierwszymi z nich były maskotki osobiste, które

zawodnicy nosili przy sobie, wierząc w ich magiczną moc. Ich obecność na arenach sportowych miała zapewnić

zawodnikom szczęście i zwycięstwo.

Maskotki olimpijskie stanowią nierozłączny i pełnoprawny symbol olimpijski. Odzwierciedlają historię, tradycję,

kulturę i przyrodę kraju – gospodarza igrzysk. Te małe i cieszące oko przedmioty, mają w sobie wiele sportowego

ducha. Maskotki są projektowane zazwyczaj przez wybitnych artystów plastyków; uatrakcyjniają one swoją formą,

kolorystyką i nazwą igrzyska olimpijskie.

Dla olimpijczyków stanowią pamiątkę sportowej rywalizacji, dla widzów miłą i oryginalną pamiątkę z igrzysk.

Są również ważnym produktem komercyjnym – dochód z maskotek przewyższa bowiem wielokrotnie wpływy

finansowe z biletów wstępu na igrzyska olimpijskie.

Pierwszą, nieoficjalną maskotką olimpijską, był „Smoky”, żywy, czarny terier szkocki, który przywędrował

do wioski olimpijskiej podczas Igrzysk X Olimpiady (1932) i został przez sportowców namaszczony na maskotkę.



Pierwszą oficjalną maskotką olimpijską, zatwierdzoną przez MKOl,

był stylizowany pies – jamnik „Waldi”, 

którego wizerunek pojawił się na igrzyskach w Monachium w 1972 roku.

Tułów maskotki zdobiły pionowe pasy w trzech

pastelowych barwach: niebieskiej, zielonej i żółtej, przy

czym każdy z kolorów miał dwa odcienie – jaśniejszy

i ciemniejszy. Trzy kolory nawiązywały do trzech barw

z pięciu kół olimpijskich. Barwny „Waldi” symbolizował

radość i wesołość. Twórcą maskotki był monachijski
grafik Otl Aicher.

Maskotki Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro.



Znicz Olimpijski
Gabrysia Budzyńska, Jagoda Grabowska

Znicz, który jest zapalany w dzień rozpoczęcia igrzysk 
olimpijskich. Znicz zapala ostatni uczestnik (czasami może 
to być grupa osób) sztafety biegnącej z ogniem olimpijskim 
zapalonym tradycyjnie w Olimpii od promieni słonecznych. 
Znicz pozostaje zapalony aż do końca igrzysk olimpijskich. Ciekawostki

W Moskwie podczas Igrzysk XXII Olimpiady w 1980 r. Siergiej Bielow wbiegł 
na koronę stadionu po kładce ułożonej przez “żywą trybunę”.
W Barcelonie w 1992 roku znicz zapalił Antonio Rebollo, niepełnosprawny 

sportowiec, strzelając z łuku zapaloną strzałę. Piękne widowisko stworzyli 
organizatorzy Igrzysk w Sydney, w 2000 roku. 
Znicz wynurzający się z wody zapaliła Aborygenka Cathy Freeman.



Hymn Olimpijski

Hymn, grany podczas wciągania na maszt

flagi z pięcioma kółkami, skomponował

Grek Spyros Samaras, a słowa napisał jego

rodak Kostas Palamas. Po raz pierwszy

wykonano go podczas Igrzysk I Olimpiady

w Atenach w 1896 roku, ale do 1957 roku

nie był uznawany przez MKOl za oficjalny

hymn igrzysk.



W 1912 roku Pierre de Coubertin powiedział: – A teraz wspaniali ludzie otrzymali pochodnię. Tym samym 

podjęli się zachować i dbać o cenny płomień. Nasi młodzi ludzie będą ją mieli przez jakiś czas. Potem 

pochodnia wypadnie z ich rąk, a inni młodzi ludzie, po drugiej stronie świata, ją podniosą. – Szesnaście lat 

po tych słowach ogień po raz pierwszy dosłownie „wmontowano” w igrzyska. Na stadionie w Amsterdamie 

zapłonął znicz.

Święty ogień olimpijski jest zapalany podczas 

antycznej ceremonii w świątyni Hery w Grecji. Aktorki 

w strojach greckich kapłanek za pomocą 

parabolicznego lustra i promieni słonecznych 

wzniecają ogień.

Stamtąd, ogień rozpoczyna swoją sztafetę do miasta-

gospodarza Igrzysk. Zazwyczaj biegną z nim wybrani 

ludzie, choć ogień był już transportowany łódką, 

samolotem (też Concordem), konno, na grzbiecie 

wielbłąda, sygnałem radiowym, pod wodą i kajakiem.

Pochodnia była już kilka razy w kosmosie (oczywiście 

niezapalona).

Pochodnia olimpijska
Po rozpaleniu świętego ognia olimpijskiego w Grecji, zapalana jest pochodnia olimpijska, którą 

sztafeta olimpijska zaprowadza do miasta gospodarza Igrzysk. Każde Igrzyska mają inny model 

pochodni, ale jest ona jednym z symboli olimpijskich.

Ciekawostki



Nasze prace i pomysły
Gdyby Igrzyska były w Polsce – mój projekt maskotki



Klasa  Vd – projekt  maskotki  olimpijskiej



Klasa  Vd

Pięć kółek olimpijskich



Klasa IVa



Pochodnia Olimpijska
Klasa IVa



Klasa VI b



KLASA  VI a



Znicz olimpijski



Nauczyciele wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 61  

Bydgoszczy mają poczucie spełnienia obowiązku przybliżenia swoim 

uczniom istoty Igrzysk olimpijskich. Mamy wielkie przekonanie, że każdy 

człowiek, któremu bliski jest pokój na świecie, któremu przyświeca idea 

walki fair play, powinien być w „rodzinie olimpijskiej”. Twórzmy takie rodziny 

i jednoczmy się w tworzeniu świata uczciwego i pokojowego. To właśnie 

starożytna Grecja wprowadziła zasady, że na czas Igrzysk zawieszano 

wszystkie wojny a walka na arenach sportowych cechowała się uczciwością.

Beata Kruszyńska

Bogusław Pieszczyński 

oraz uczniowie klasy IVa, Vd, VIa i VIb


