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SZKOŁA PODSTAWOWA NR 32 
 

OLIMPIADA W JARZYNOWIE 
 

 
Sceneria: owoce, warzywa, kosz, orzechy rozsypane na materiałach, dynie, ilustracje owoców i warzyw 
Osoby: marchewki 
 

Piosenka „Olimpiada w Jarzynowie” 
 
Wchodzą trzy marchewki śpiewając: 
 
My jesteśmy marcheweczki, marcheweczki trzy, 
My lubimy witaminki, zabawy i gry. 
My się zdrowo odżywiamy, odżywiamy się 
Do zabawy zapraszamy, zapraszamy Cię. 
 
 
♦ Witamy bardzo serdecznie w uroczystym dniu ślubowania pierwszoklasistów. Szczególnie ciepło 

chcemy powitać dzisiejszych bohaterów – Was, pierwszoklasiści. Dzisiaj oficjalnie zostaniecie 
przyjęci do społeczności szkolnej. Zanim to jednak nastąpi, czeka Was kilka zadań do wykonania, z 
którymi z pewnością wspaniale sobie poradzicie. 

 
♦ Przed Wami pierwsze zadanie. Tradycją naszej szkoły jest sadzenie drzewek przez uczniów klas 

pierwszych. Jest to nie tylko ukłon w stronę natury, upiększanie terenu szkoły, ale również wspaniała 
pamiątka. Wy rośniecie, rozwijacie się, nabieracie sił a Wasze drzewka razem z Wami. Przez cały 
pobyt w szkole będziecie mogli je obserwować. Kiedy zmienicie szkołę, drzewka pozostaną i będą 
nam o Was przypominać. Poprosimy po dwóch uczniów z każdej klasy oraz jednego rodzica do 
pomocy.    

(dwoje dzieci  z każdej klasy wraz z rodzicem sadzą drzewka przed budynkiem szkoły) 
 
♦ Nasza szkoła jest szkołą promującą zdrowie. Bardzo zależy nam na tym, aby nasi uczniowie byli 

zdrowi, silni i sprawni. Dlatego też chcemy Was zaprosić na olimpiadę, OLIMPIADĘ W 
JARZYNOWIE! 

 
Wszyscy śpiewają refren piosenki: „Olimpiada w Jarzynowie, warzywa i owoce bawią się na 

zdrowie” 
 
Witaminki, witaminki, dla chłopczyka i dziewczynki, 
Wszyscy mamy dziarskie minki, bo zjadamy witaminki. 
 
♦ Kto mi powie, gdzie znajdziemy najwięcej witamin?    (w owocach i warzywach). Mamy dla Was 

kolejne zadanie, do którego poprosimy po jednej osobie z każdej klasy. Osoba ta postara się 
rozpoznać po dotyku warzywo lub owoc, ale .... z zasłoniętymi oczyma. 

(przewiązujemy na głowie chustę a dziecko poprzez dotyk rozpoznaje jaki to owoc lub warzywo: 
marchewka, jabłko, gruszka, śliwka, cebula, banan)  
 
Wszyscy śpiewają refren piosenki: „Olimpiada w Jarzynowie, warzywa i owoce bawią się na 
zdrowie” 
 
♦ Wiemy już w jakich produktach znajdują się witaminy, jakie produkty są zdrowe. Jeśli chcemy być 

sprawni i zdrowi, powinniśmy się zdrowo odżywiać. Drugie śniadanie jest bardzo ważne, zabieramy 
je co dzień do szkoły. Poprosimy do kolejnej konkurencji dwie osoby, które spakują do plecaka same 
niezbędne, czyli bardzo potrzebne, rzeczy. Spośród zgromadzonych przedmiotów wybieramy te, które 
faktycznie powinny się znaleźć w plecaku. Nie tylko książki i przybory szkolne, ale również zdrowe, 
wartościowe drugie śniadanie. 



(dzieci pakują niezbędne rzeczy do plecaków) 
 
Wszyscy śpiewają refren piosenki: „Olimpiada w Jarzynowie, warzywa i owoce bawią się na 
zdrowie” 
 
♦ Skoro olimpiada, to musi być konkurencja sprawnościowa. Trzeba będzie wykazać się szybkością, ale 

również umiejętnością liczenia. Na trawie (zielony materiał), Pani Jesień rozsypała orzechy. Waszym 
zadaniem będzie zebrać ich jak najwięcej w bardzo krótkim czasie a następnie policzyć jak dużo 
udało Wam się zebrać. Zapraszamy po dwie osoby z każdej klasy. 

(Dzieci zbierają na czas orzechy do koszyczka) 
 
Wszyscy śpiewają refren piosenki: „Olimpiada w Jarzynowie, warzywa i owoce bawią się na 
zdrowie” 
 
♦ Zdrowie to nie tylko właściwe odżywianie się. Bardzo istotny jest ruch a zwłaszcza ten na świeżym 

powietrzu. Teraz prawdziwie olimpijska konkurencja. Potrzebni będą najlepsi biegacze, dwoje dzieci 
z klasy.  

(uczniowie ustawiają się w rzędzie, pierwsze dziecko trzyma marchew jako pałeczkę sztafety, dzieci biegną 
kolejno slalomem między pachołkami, w trakcie zadania rozbrzmiewa piosenka „Olimpiada w 
Jarzynowie”) 
 
♦ Ta konkurencja była bardzo męcząca i wymagała ogromnej sprawności. Udowodniliście, że nie 

straszne Wam wyzwania, że świetnie radzicie sobie w każdej sytuacji. Wiecie co trzeba robić, aby być 
silnym i zdrowym. Należą Wam się medale. Wracacie z olimpiady z prawdziwymi medalami! 
Otrzymają je Wasze Panie, które też czeka zadanie!   

(Panie piją sok z cytryny i uśmiechają się) 
 
♦ Brawa dla wszystkich Pań! Poradziły sobie wspaniale. Życzę, aby taki uśmiech widniał na ich 

twarzach każdego dnia. Oto obiecane medale. 
 
Wszyscy śpiewają refren piosenki: „Olimpiada w Jarzynowie, warzywa i owoce bawią się na 
zdrowie” 
 
♦ Poprosimy teraz o ocenę Waszych zmagań Panią Dyrektor, która tak, jak my wszyscy, promuje 

zdrowy tryb życia.  
♦ Nie pozostaje nam nic innego, jak życzyć Wam samych kolorowych dni, dużo sił i chęci do zabawy i 

nauki a przede wszystkim dużo, dużo zdrowia . 
A teraz wspólnie wykonamy naszą szkolną piosenkę.   
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