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Gdy znicz olimpijski zapłonie, a blask jego już widać z daleka. 

Zimowe igrzyska czas rozpocząć i nikt z tym dzisiaj nie zwleka. 

Pięć kolorowych kółek - to symbol jest olimpiady. 

Jakie to kolory? Może ktoś z Was odgadnie? 

Niebieski, czarny, czerwony, a pod nimi żółty i zielony. 

Zatem dzisiaj w telewizji wydarzenie będzie wielkie. 

Rozpoczynają się zimowe zmagania olimpijskie – ludzkie możliwości wszelkie! 

Ludzie na trybunach i przed telewizorami siadają. 

I z tchem zapartym sportowe zawody oglądają. 

Na olimpiadę zimową sportowcy z całego świata przybywają, 

by stawić czoła sportowym zmaganiom - jako pierwsi, łyżwiarze rozpoczynają. 

Po lodzie mkną z prędkością niemałą. 

Wyścigi na lodzie to nie łatwa sprawa. 

Tu liczy się koordynacja, spryt i podzielna sportowców uwaga. 

Piruety zaraz oglądać wszyscy będą, już na lodowisko wchodzą łyżwiarze figurowi. 

Niektórzy dobrze znani, inni całkiem nowi. 

Pozy i figury wymyślne podczas pokazu prezentowane, 

zapierają dech w piersi –takie jest to wspaniałe! 



 

Zaraz drużyna hokeistów na lód wyruszy… 

Ich mecz się rozpoczął bo zegar już ruszył! 

Kto więcej razy strzeli krążkiem do bramki, ten mistrzem igrzysk zostanie. 

Na widowni niecierpliwie mecz obserwują Panowie i Panie. 

Na drugiej tafli curling się rozpoczyna. 

Czy wiesz co to za dyscyplina? 

Zadaniem drużyn kamieniami jest trafić, w dziesiątkę,  co jest na lodowej tafli. 

Gdy łyżwiarze zmagania swe już skończyli, widzowie na stok się poprzenosili. 

Najpierw zawody skoczków się odbyły. 

My „naszym” szczerze zwycięstwa życzymy. 

Skoczyć z tak wysoka to nie łatwa sprawa, 

potrzebna jest skoczka wielka odwaga. 

Gdy już ostatni skoczek swój skok wykonywał, 

slalom gigant na stoku się rozpoczynał. 

Narciarze w wyścigu co brali udział jak błyskawica mknęli po stoku. 

Ten kto pierwszy przybył do mety, został zwycięzcą mistrzostw w tym roku. 

Po zjazdach narciarskich i snowboardowych. 

Przyszła kolej na biegi i biathlony. 

Potem bobsleje mkną po lodowym torze, 

każdy się stara tyle, ile może. 

Ostatni zawodnicy na saneczkach i skeletonie startują. 

Wokół ludzie swym „idolom” mocno kibicują. 

Na koniec zmagań komisja przydziela złote, srebrne i brązowe medale, 

kto nie dostał dumnie wraca do domu w olimpijskiej chwale. 

Na takich zawodach są zwycięzcy jak i przegrani, 

ale wszyscy zawodnicy prze ludzi są doceniani. 


