
Олімпійські ігри 



По мережі Інтернет 
та у світі 
розповсюджене таке 
поняття як 
“Олімпійські ігри “. 

Також ми 
неодноразово їх 
бачили по 
телебаченню та 
вболівали за свою 
збірну.  
А що ви знаєте про 
Олімпійські ігри? 
  



Спочатку розглянемо поняття , які пов’язані з 
Олімпійськими іграми: 

 Олімп – гора на півночі Греції ; 
місце перебування богів . 

 Олімпія – південь Греції ; місце 
ігор. 

 “Олімпійці” – грецькі  боги ( їх 
було 12 ). 

 “Олімпіоніки” – переможці  
Олімпійських ігор. 
 



Як ви вже зрозуміли ,  назва “Олімпійські ігри” походить від місця 
їх проведення , тобто від  гори  Олімп. Існує безліч міфів про 
виникнення Олімпійських ігор. Найпочеснішими їхніми 
родоначальниками вважають богів, міфічних героїв, царів і 
правителів. Точно встановлено, що перша відома нам Олімпіада 
відбувалася в 776 р. до н. е. 

 Існував навіть такий званий “пропуск” 
Не тільки фізична краса і 
пропорційність частин тіла служили 
«пропуском» для участі в Олімпіаді. 
Враховувався і духовний елемент. 
Учасник змагань повинен був бути 
морально бездоганним, з 
незаплямованою репутацією. Ця 
вимога пояснювалася культовим 
характером свят — можна образити 
бога, допустивши до змагань непорядну 
людини, що порушить святість його 
храмових володінь. 



Центром олімпійського світу давнини був священний 
округ Зевса в Олімпії — гай уздовж ріки Алфей, 
недалеко від струмка Кладей, що впадає в неї. 



Символіка 

 Олімпійський вогонь. 



Олімпіади проводяться під гаслом «Citius, altius, fortius», 

що в перекладі з  латинської на українську означає  
“Швидше , Вище , Сильніше”.  
Автором цього девіза є  Анрі  Дідон. 



МАБУТЬ ВСІМ ЗНАЙОМІ ЦІ 
КІЛЬЦЯ. ЦЕ ТАК ЗВАНА 
ЕМБЛЕМА ОЛІМПІЙСЬКИХ 
ІГОР. 
Це кільця різного кольору , які переплетені 
між собою, що означає  єдність 5-ти частин 
світу. 
ЄВРОПА - блакитний ,  
АЗІЯ- жовтий , 
АФРИКА – чорний, 
АВСТРАЛІЯ та ОКЕАНІЯ -  зелений, 
АМЕРИКА – червоний. 
 
 
 
 



Талісмани Олімпійських Ігор 



Олімпійські талісмани 

-Частина олімпійської символіки ,з 1968 року є 
обов’язковим атрибутом Олімпійських ігор. 

-- На думку журнала “GEO” , місія олімпійського талісмана 
– “ відобразити дух країни-господарки ігр , принести удачу 
спортсменам і налаштувати святкову атмосферу”. 

-- Частіше  всього олімпійський талісман відображається у 
вигляді тварини, найбільш популярного в країні, або у 
вигляді анімаціоного вигаданого персонажа.  



УКРАЇНА НА 
ОЛІМПІЙСЬКИХ ІГРАХ. 

Українські спортсмени виступають на Олімпійських 
іграх окремою командою, починаючи із Зимової 
Олімпіади 1994-го року. До цієї дати українці брали 
участь в іграх в складі олімпійських збірних Російської 
імперії, Польщі, Чехословаччини, Радянського Союзу. 
Першим українцем на І Олімпіаді 1896 року був Микола 
Ріттер, на ІІ Олімпіаді 1900 брав участь Петро Заковорот. 
Загалом, Українська національна олімпійська дружина 
виборола 96 медалей на літніх Олімпіадах і 5 медалей 
на зимових Олімпіадах. Найуспішніші види - гімнастика, 
легка атлетика та боротьба. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B8_1994
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B8_1994
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B8_1994
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B8_1994
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B8_1994
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B8_1994
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B8_1994
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%A0%D1%96%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%A0%D1%96%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%A0%D1%96%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82


НАШІ СПОРТСМЕНИ 







Дякую за увагу!  

10 –Ф  


