
Idee olimpizmu i „fair play” 
– wyzwanie, konieczność czy archaiczne 

zasady?
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Projekt Etyka i "fair play" na boisku, w wychowaniu i w życiu został dofinansowany ze środków MEiN

w ramach Programu Wsparcia Edukacji



• Olimpizm narodził się w starożytnej Grecji około 770 roku
przed naszą erą. 

• Pierwsze igrzyska olimpijskie miały się odbyć w roku 776 
p.n.e. w Olimpii

• Na czas igrzysk ogłaszano zawieszenie wojen
prowadzonych przez uczestniczące państwa–miasta. 

• Zwycięzcy zawodów byli nagradzani wieńcem. 

• Autorem ideowych podstaw nowoczesnego olimpizmu
był baron Pierre de Coubertin.

• Pierwsze igrzyska nowej ery rozegrano w 1896 r. w 
Atenach. 

• W roku 1914 przyjęto flagę olimpijską, z 
charakterystycznymi pięcioma splecionymi kołami.

Kurkiewicz A., (2008) Idea Olimpizmu infos nr 14 (38)slajd 1 Obraz Yazan Rihan z Pixabay

https://pixabay.com/pl/users/yazanmrihan-3094025/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1608127
https://pixabay.com/pl/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1608127


Według Karty Olimpijskiej:

Olimpizm jest filozofią życia, 
chwalącą i łączącą w 
zrównoważoną całość jakość
ciała, woli i umysłu. Łącząc
sport z kulturą i edukacją, 
olimpizm dąży do stworzenia
sposobu życia opartego na
radości z wysiłku, 
wychowawczych wartościach
dobrego przykładu i
poszanowaniu uniwersalnych
podstawowych zasad
etycznych. 

Kurkiewicz A., (2008) Idea Olimpizmu infos nr 14 (38)
slajd 2 Obraz Pexels z PixabayObraz andreas N z Pixabay

https://pixabay.com/pl/users/pexels-2286921/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1834465
https://pixabay.com/pl/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1834465
https://pixabay.com/pl/users/domeckopol-610494/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=648155
https://pixabay.com/pl/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=648155


Według
Karty
Olimpijskiej:

• Celem olimpizmu jest, aby sport 
służył harmonijnemu rozwojowi
człowieka, z wizją propagowania
miłującego pokój społeczeństwa i
poszanowania ludzkiej godności. 

• Uprawianie sportu jest prawem
człowieka. Każdy musi mieć możliwość
uprawiania sportu bez jakiejkolwiek
dyskryminacji co wymaga wzajemnego
zrozumienia w duchu przyjaźni, 
solidarności i fair play.  

Kurkiewicz A., (2008) Idea Olimpizmu infos nr 14 (38)

slajd 3
Obraz PublicDomainPictures z Pixabay

https://pixabay.com/pl/users/publicdomainpictures-14/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=71257
https://pixabay.com/pl/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=71257


Zasady „fair play” w sporcie

• dążenie do zwycięstwa, ale nie za 
wszelką cenę;

• szacunek do przeciwnika niezależnie 
od poziomu, jaki reprezentuje;

• uczciwa gra na każdym etapie 
rywalizacji;

• troska o zdrowie własne, 
przeciwników i innych osób biorących 
udział w sportowych wydarzeniach;

• przyjęcie z godnością każdej, nawet 
najbardziej bolesnej porażki.

Zasady fair play w sporcie i życiu codziennym. - Wikikids

slajd 4 Obraz Pexels z Pixabay

https://pixabay.com/pl/users/pexels-2286921/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1834465
https://pixabay.com/pl/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1834465


Zasady „fair play” w życiu 
codziennym

niewiele różnią się od tych, które 
dotyczą rywalizacji sportowej, 
chodzi o godną, uczciwą postawę 
oraz wykazywanie należnego 
szacunku wobec drugiej 
osoby.

Zasady fair play w sporcie i życiu codziennym. - Wikikids

Obraz Dorothe z Pixabay

https://pixabay.com/pl/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1834465


Praca w grupach

Grupa 1 – przedstawienie idei olimpizmu w postaci 
schematu zawierającego kluczowe słowa, strzałki, 
linie,

Grupa 2 – przedstawienie idei olimpizmu w postaci 
metafory, porównania lub symbolu,

Grupa 3 – przedstawienie idei olimpizmu w postaci 
związanego z tematem dialogu komiksowego,

Grupa 4 – przedstawienie idei „fair play” w postaci 
schematu zawierającego kluczowe słowa, strzałki, 
linie,

Grupa 5 – przedstawienie idei „fair play” w postaci 
metafory, porównania lub symbolu,

Grupa 6 – przedstawienie idei „fair play”  w postaci 
związanego z tematem dialogu komiksowego. Obraz Keith Johnston z Pixabay

slajd 6

https://pixabay.com/pl/users/keithjj-2328014/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1594634
https://pixabay.com/pl/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1594634


8
slajd 7

Zagrajmy

https://learningapps.org/watch?v=prm9fmgx322



Idee Olimpizmu i fair play przez wieki pozostały 
aktualne i są wyznacznikiem zachowania 

współczesnego człowieka. Bycie im wiernym 
pomaga nie tylko w rozwoju samego siebie ale   

w budowaniu lepszego społeczeństwa

Obraz Jonas Hasselqvist z Pixabay
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