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Sport to zdrowie! Nie tylko wpływa pozytywnie na kondycję fizyczną, ale i 

kształtuje charakter. Nawet osoby, które jedynie obserwują zmagania sportowców 

mają frajdę. Światowy Dzień Sportu to dobra okazja, by podkreślić znaczenie 

sportu w dzisiejszym świecie. 

Światowy Dzień Sportu obchodzimy od sierpnia 2013 roku. Święto zostało 

ogłoszone przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych na 

cześć otwarcia nowożytnych Letnich Igrzysk Olimpijskich w Atenach. Pierwsze 

igrzyska miały miejsce 6 kwietnia 1896 roku. ). Obchodzenie święta ma na celu 

podkreślenie roli i potencjału sportu jeśli chodzi o przestrzeganie praw człowieka 

oraz solidarności na świecie. 



Ciekawostki 

Amerykański portal espn.com zastosował kombinację kryteriów, by wyłonić 

najpopularniejszych sportowców na świecie - m.in. wzięto pod uwagę liczbę osób 

śledzących profile na portalach społecznościowych czy wysokość wynagrodzenia.  

W pierwszej setce dominują piłkarze - jest ich 36. Druga pozycja przypadła 

koszykarzom - 16, trzecia zawodnikom reprezentującym krykiet - 11, a czwarta 

tenisistom - 9. 

W pierwszej setce są tylko trzy kobiety i to wyłącznie tenisistki: 17 jest 

Amerykanka Serena Williams, 37 Rosjanka Maria Szarapowa, a 93 Hinduska Sania 

Mirza. 

 

Najbardziej znani sportowcy według espn.com: 

 

1. Cristiano Ronaldo (Portugalia, piłka nożna) 

2. LeBron James (USA, koszykówka) 

3. Lionel Messi (Argentyna, piłka nożna) 

4. Neymar (Brazylia, piłka nożna) 

5. Conor McGregor (Irlandia, MMA ) 

6. Roger Federer (Szwajcaria, tenis) 

7. Virat Kohli (Indie, krykiet) 

8. Rafael Nadal (Hiszpania, tenis) 

9. Stephen Curry (USA, koszykówka) 

10. Tiger Wodds (USA, golf) 

 



Najlepsi polscy sportowcy 

1. Robert Lewandowski (piłka nożna) 

 

 

2. Iga Świątek (tenis) 



 

 

3. Kamil Stoch (skoki narciarskie) 

 

 

 

4. Kajetan Kajetanowicz (rajdy samochodowe) 

5. Bartosz Zmarzlik (żużel) 



6. Natalia Maliszewska (short track) 

7. Jan Błachowicz (sporty walki) 

8. Wilfredo Leon (siatkówka) 

9. Katarzyna Niewiadoma (kolarstwo) 

10. Dawid Kubacki (skoki narciarskie) 

 

Puzzle sportowe 

https://pl.kidmons.com/gra/puzzle-dla-dzieci/ 

https://pl.kidmons.com/gra/puzzle-dla-dzieci/ 

https://www.superkid.pl/puzzle-online-emocje-duma-tp 

https://www.superkid.pl/puzzle-online-w-grupie-razniej-1-tt 

 

 

Dla chętnych uczniów kilka ćwiczeń umysłowych i fizycznych 

 

https://www.bing.com/videos/search?q=dzie%c5%84+sportu&docid=60803950801

4423066&mid=7A9AA47AF901FEA6744A7A9AA47AF901FEA6744A&view=d

etail&FORM=VIRE 

 

https://www.bing.com/videos/search?q=gimnastyka+dla+dzieci&&view=detail&m

id=C04A92E60CB69E0C3B17C04A92E60CB69E0C3B17&&FORM=VRDGAR

&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dgimnastyka%2520dla%2520dzieci%26qs%3

DAS%26form%3DQBVR%26sp%3D5%26ghc%3D1%26pq%3Dgimnas%26sk%3

DAS2LS2%26sc%3D8-6%26cvid%3D1B7CE62727254AE7818D4A84FD0B3423 

 

https://pl.kidmons.com/gra/puzzle-dla-dzieci/
https://pl.kidmons.com/gra/puzzle-dla-dzieci/
https://www.superkid.pl/puzzle-online-emocje-duma-tp
https://www.superkid.pl/puzzle-online-w-grupie-razniej-1-tt
https://www.bing.com/videos/search?q=dzie%c5%84+sportu&docid=608039508014423066&mid=7A9AA47AF901FEA6744A7A9AA47AF901FEA6744A&view=detail&FORM=VIRE
https://www.bing.com/videos/search?q=dzie%c5%84+sportu&docid=608039508014423066&mid=7A9AA47AF901FEA6744A7A9AA47AF901FEA6744A&view=detail&FORM=VIRE
https://www.bing.com/videos/search?q=dzie%c5%84+sportu&docid=608039508014423066&mid=7A9AA47AF901FEA6744A7A9AA47AF901FEA6744A&view=detail&FORM=VIRE
https://www.bing.com/videos/search?q=gimnastyka+dla+dzieci&&view=detail&mid=C04A92E60CB69E0C3B17C04A92E60CB69E0C3B17&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dgimnastyka%2520dla%2520dzieci%26qs%3DAS%26form%3DQBVR%26sp%3D5%26ghc%3D1%26pq%3Dgimnas%26sk%3DAS2LS2%26sc%3D8-6%26cvid%3D1B7CE62727254AE7818D4A84FD0B3423
https://www.bing.com/videos/search?q=gimnastyka+dla+dzieci&&view=detail&mid=C04A92E60CB69E0C3B17C04A92E60CB69E0C3B17&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dgimnastyka%2520dla%2520dzieci%26qs%3DAS%26form%3DQBVR%26sp%3D5%26ghc%3D1%26pq%3Dgimnas%26sk%3DAS2LS2%26sc%3D8-6%26cvid%3D1B7CE62727254AE7818D4A84FD0B3423
https://www.bing.com/videos/search?q=gimnastyka+dla+dzieci&&view=detail&mid=C04A92E60CB69E0C3B17C04A92E60CB69E0C3B17&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dgimnastyka%2520dla%2520dzieci%26qs%3DAS%26form%3DQBVR%26sp%3D5%26ghc%3D1%26pq%3Dgimnas%26sk%3DAS2LS2%26sc%3D8-6%26cvid%3D1B7CE62727254AE7818D4A84FD0B3423
https://www.bing.com/videos/search?q=gimnastyka+dla+dzieci&&view=detail&mid=C04A92E60CB69E0C3B17C04A92E60CB69E0C3B17&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dgimnastyka%2520dla%2520dzieci%26qs%3DAS%26form%3DQBVR%26sp%3D5%26ghc%3D1%26pq%3Dgimnas%26sk%3DAS2LS2%26sc%3D8-6%26cvid%3D1B7CE62727254AE7818D4A84FD0B3423
https://www.bing.com/videos/search?q=gimnastyka+dla+dzieci&&view=detail&mid=C04A92E60CB69E0C3B17C04A92E60CB69E0C3B17&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dgimnastyka%2520dla%2520dzieci%26qs%3DAS%26form%3DQBVR%26sp%3D5%26ghc%3D1%26pq%3Dgimnas%26sk%3DAS2LS2%26sc%3D8-6%26cvid%3D1B7CE62727254AE7818D4A84FD0B3423


Kolorowanki sportowe 

 

 



 

 



 

 



 

 

Znajdź różnice 



 

file:///C:/Users/reszta/Desktop/10-roznic-zabawy-sportowe%20(1).pdf 

 

file:///C:/Users/reszta/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb

3d8bbwe/TempState/Downloads/10-roznic-podium%20(1).pdf 

file:///C:/Users/reszta/Desktop/10-roznic-zabawy-sportowe%20(1).pdf
file:///C:/Users/reszta/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/10-roznic-podium%20(1).pdf
file:///C:/Users/reszta/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/10-roznic-podium%20(1).pdf


 

Piosenki sportowe 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OZTYeTEZ2wA 

https://www.youtube.com/watch?v=V1Sua6hBAEs 

https://www.youtube.com/watch?v=I2WWpt_n9Is 

 

 

Sport to zdrowie - pamiętajcie o tym kochani nie tylko 

od święta ale na co dzień 

 

 

DZIĘKUJĘ 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OZTYeTEZ2wA
https://www.youtube.com/watch?v=V1Sua6hBAEs
https://www.youtube.com/watch?v=I2WWpt_n9Is

