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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



Obraz Yazan Rihan z Pixabay

• Kibic - osoba zainteresowana konkretną
dyscypliną sportu i wyrażająca to np. poprzez
uczestnictwo w charakterze widza w turniejach, 
zawodach, treingach i innych występach sportowych. 
Kibice często wspierają konkretny sportowy klub, 
drużynę lub sportowca, śledząc postępy kariery, 
wyniki zawodów i wyrażając swoje wsparcie
obecnością na meczach i zawodach, dopingiem, 
radością ze zwycięstw i zdobytych punktów. Kibice
często wykazują się dobrą znajomością historii danego
zespołu lub historii kariery sportowca, składu
osobowego zespołu itp.

Kibic – Wikipedia, wolna encyklopedia

• Widz – osoba oglądająca dane wydarzenie
(sportowe, artystyczne itp.)
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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


Obraz Jacek Becela - https://www.flickr.com/photos/ncr/3321437539/

Kibol, pseudokibic. Osoba związana z subkulturą stadionową, 

uczestnicząca w zbiorowym naruszaniu prawa na obiektach sportowych, 

najczęściej na stadionach piłki nożnej. Tym mianem określa się również

osoby prowokujące do naruszenia prawa (bójek) i uczestniczące

w tzw. ustawkach. 

Pseudokibiców od kibiców wyróżnia brak celu uczestniczenia

w meczach z powodów, dla których uczestniczą w nich prawdziwi kibice, 

ale przede wszystkim wyróżnia ich chęć wszczynania burd bezpośrednio

przed, w czasie trwania i po meczu. Cechuje ich agresja wobec kibiców

innych drużyn, zawodników, a także służb porządkowych. Pseudokibice

uważają się za sympatyków danej drużyny, jednak charakter ich działań

ma najczęściej znamiona przestępcze.

Pseudokibic – Wikipedia, wolna encyklopedia
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https://www.flickr.com/photos/ncr/
https://www.flickr.com/photos/ncr/3321437539/


Halina Konopacka i jej pierwszy

polski lekkoatletyczny rekord

świata (polskieradio.pl).

slajd 3

Nieznany autor , Public domain, via Wikimedia Commons

https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/2443359,Halina-Konopacka-i-jej-pierwszy-polski-lekkoatletyczny-rekord-swiata


Adam Drabik- originally posted to Flickr as Adam Małysz

Adam Małysz  „Kibice dodali mi 
skrzydeł 

https://youtu.be/G-qExSlGTnI?t=113
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https://youtu.be/G-qExSlGTnI?t=113


Tadeusz Mieczyński originally posted to 
pl.wikipedia.org/wiki/Sven_Hannawald#/media/Plik:Sven_Hannawald_Zakopane_2004_2.jpg

Sven Hannavald:  „Czułem się jak wróg 
publiczny w Polsce”

https://youtu.be/Tcxc3yz4nDA?t=423
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https://youtu.be/Tcxc3yz4nDA?t=423
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Zagrajmy

https://learningapps.org/watch?v=peb9rh8dk22 
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