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Методичний коментар до завдання 1 (на с. 30 підручника) 

Обговорення проблемного запитання “Чому Олімпійські ігри — особливі змагання?” варто 

розпочати з розв’язування такого завдання. 

 

 
Завдання з робочого зошита (частина 3, завдання 1, с. 38) 

Випишіть літери, які розташовані у позначених комірках, і дізнайтеся, що означає слово 

“олімпіада”. 

 Чи можна сказати, що олімпіада — звичайне змагання? 

Олімпійські ігри — найбільші міжнародні комплексні 

спортивні змагання, які проводяться раз на чотири роки 

під егідою Міжнародного олімпійського комітету. Медаль, 

завойована на Олімпійських іграх, вважається одним 

із найвищих досягнень у спорті. 

Олімпійський чемпіон — єдине звання у спорті, до якого ніколи не додається префікс “екс” 

(чемпіон у минулому). Рештою спортивних титулів спортсмен володіє лише один рік: 

наприклад, чемпіон світу минулого року, якщо не захищає свій титул, — це ексчемпіон. Тому 

кожний спортсмен мріє стати саме Олімпійським чемпіоном. 

Далі здійснюємо освітню подорож до Стародавньої Греції, де й були засновані Олімпійські 

ігри.  

Олімпійські ігри почали проводити ще в Стародавній Греції. Вони відбувалися в місті Олімпія 

на честь Зевса (у давньогрецькій міфології це головний з богів, бог грому та блискавок). 

Спортивні змагання мали таке велике значення для суспільства, що на час ігор припинялися 

війни і встановлювалося священне перемир’я, яке ніхто не мав права порушити. 

На місці проведення перших Олімпіад і досі за кілька місяців до початку змагань урочисто 

запалюють Олімпійський вогонь, який є одним із символів цього змагання, і горить 

неперервно до закриття ігор. До початку змагань видатні спортсмени сучасності несуть 

цей факел до місця проведення Олімпіади, передаючи одне одному. 

Здавна головним принципом спортивних змагань була чесність учасників. Перед початком 

вони давали клятву дотримуватися правил. Якщо в суді доводили, що чемпіон переміг 

у шахрайський спосіб, його позбавляли титулу, штрафували й застосовували до нього тілесне 

покарання. Іноді таку людину могли вигнати з міста. Окрім того, в Іграх не могли брати участь 

особи, звинувачені у скоєнні злочину або в святотатстві. 

Олімпійських чемпіонів Стародавньої Греції називали олімпіоніками. Вони були 

національним героями. Деякі імена олімпіоніків дійшли до нас із глибини століть. 

Це свідчить про величезну повагу й шанування атлетів, адже вони уславлювали не лише свої 

імена, а й міста, в яких жили. 

https://svitdovkola.org/?ref=Tyzhden-20-method_comment_01.pdf


Методичний коментар до завдання Тиждень 20. Спорт 
 

Додаткові матеріали до підручника "Я досліджую світ". 1 клас (авт. Волощенко О. В. та ін.) svitdovkola.org 

 

Після урочистої церемонії нагородження спортсмена (вручення вінка зі священної маслини 

та пальмової гілки) влаштовували свято, співали гімни, робили статуї тощо. Для переможця 

завжди залишали найкраще місце в театрі, що було дуже почесно. 

Сучасні Олімпійські ігри проводяться раз на чотири роки з 1896 р. Ініціатором відродження 

олімпійського руху став французький барон П’єр де Кубертен. “Молодь повинна мірятися 

силою на спортивних майданчиках, а не на полях битв”, — стверджував активіст. 

Атрибутом Олімпійських ігор є п’ять кілець, переплетених між собою, які символізують 

об’єднання п’яти континентів. Атлети мають поважати одне одного, здобувати титули 

в чесній спортивній боротьбі.  

Україна пишається видатними спортсменами. Колаж допомагає дізнатися про деяких із них. 

Далі діти можуть розповісти, яких іще видатних спортсменів нашої країни вони знають. 

Олімпійські чемпіони на колажі: 

Оксана Баюл — Олімпійська чемпіонка 1994 р. з фігурного катання, чемпіонка світу (1993 р.). 

Олена Підгрушна — біатлоністка, чемпіонка Олімпійських ігор 2014 р., чемпіонка світу, 5-

разова чемпіонка Європи, переможниця і призерка етапів Кубка світу з біатлону, заслужений 

майстер спорту України. 

Олександр Абраменко — фристайліст (лижна акробатика), Олімпійський чемпіон 2018 р., 

володар малого Кришталевого глобуса з лижної акробатики сезону 2015–16 рр. 

Катерина Серебрянська — Олімпійська чемпіонка з художньої гімнастики (1996 р.), 

заслужений майстер спорту України. 

Віктор Рубан — стрілець із лука, чемпіон Олімпійських ігор 2008 р., чемпіон Європи, 

заслужений майстер спорту України. 

Яна Клочкова — чотириразова Олімпійська чемпіонка з плавання (2000 р., 2004 р.), 

найтитулованіша спортсменка України в історії Олімпійських ігор, Герой України. 

Віктор Петренко — фігурист, Олімпійський чемпіон (1992 р.), триразовий чемпіон Європи, 

чемпіон світу. 

Сергій Бубка — видатний український легкоатлет (стрибки з жердиною). Чемпіон Європи 

та світу, багаторазовий світовий рекордсмен, олімпійський чемпіон 1988 р. Заслужений 

майстер спорту, доктор наук з фізичного виховання і спорту, Герой України. Перший у світі 

стрибнув вище шести метрів. Єдиний легкоатлет, який переміг на шести чемпіонатах світу 

(1983, 1987, 1991, 1993, 1995, 1997). З 1994 року є світовим рекордсменом зі стрибків 

з жердиною на відкритих аренах (6,14 м). 

 Чи фотографії всіх спортсменів є на колажі? Як ви думаєте, чому? 

 Пригадайте з малятами й інших видатних українських спортсменів. 

 Запропонуйте дітям розповісти про своїх улюблених спортсменів. 

Запропонуйте малятам поміркувати, що потрібно було робити спортсменам для того, 

щоб стати Олімпійськими чемпіонами. Чому кажуть “герої спорту”? 
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