
OLYMPIALAISET 

 

Kreikkalaiset rakastivat urheilua ja kilpailuja.  

Urheilukilpailut järjestettiin yleensä jumalten kunniaksi.  

Tärkein kilpailu järjestettiin Olympian kaupungissa joka neljäs vuosi.  

Näistä kisoista saivat alkunsa nykypäiviin saakka säilyneet olympialaiset.  

Olympialaisissa kilpailivat vain miehet. 

Katsomoon saivat tulla miehet, mutta naisista vain he, jotka eivät olleet naimisissa. 

Olympiavoittajat saivat palkintoja, mainetta ja kunniaa.  

Heistä tehtiin myös patsaita ja kirjoitettiin runoja.  

Olympialaisten aikana ei saanut sotia. 

Olympialaiset lopetettiin myöhemmin, koska niissä palvottiin urheilijoita eikä jumalaa.  

Kristinusko ei hyväksynyt sitä, että urheilu oli tärkeämpi asia kuin Jumala.  

 

Miksi olympian kisat järjestettiin? 

 

1. Olympialaiset järjestettiin Zeus-jumalan kunniaksi.  

 

2. Kreikkalaiset rakastivat urheilua ja kilpailuja.  

Miehet halusivat olla vahvoja, jotta olisivat hyviä myös sodassa. 

 

 

Mitä urheilulajeja olympialaisissa oli? 

 

• hevoskilpailu 

• nyrkkeily 

• asejuoksu 

• viisiottelu  

(pituushyppy, juoksu, 

kiekonheitto, keihäänheitto, paini) 

 

 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEHTÄVÄT  



OLYMPIALAISET 

 

Onko väite oikein O vai väärin V?  

1. Kreikkalaiset rakastivat urheilua ja kilpailuja.  

2. Urheilukilpailut järjestettiin yleensä kuninkaan kunniaksi.  

3. Olympialaiset järjestettiin joka toinen vuosi. 

4. Olympialaisissa saivat kilpailla myös naiset. 

5. Yleisössä oli miehiä ja naisia.  

6. Olympiavoittajaa kunnioitettiin. 

7. Olympialaisten aikana ei saanut sotia. 

8. Olympialaiset järjestettiin pääjumala Zeuksen kunniaksi. 

9. Nyrkkeily oli yksi olympialaisten lajeista.  

 

 

Vastaa kysymyksiin.  

1. Kenen kunniaksi urheilukilpailut yleensä järjestettiin? 

2. Kenen kunniaksi olympialaiset järjestettiin?  

3. Mistä olympialaiset ovat saaneet nimensä? 

4. Kuinka usein olympialaiset järjestettiin? 

5. Mitä urheilulajeja olympialaisissa oli? 

6. Mitä lajeja sisälsi viisiottelu? 

7. Miten olympiavoittajat palkittiin? 

8. Miksi olympialaiset lopetettiin? 

  



 

OLYMPIALAISET 

 
Kirjoitustehtävä. 
 
 

Harjoittele kirjoittamaan seuraavat sanat: 
 

• urheilukilpailu 

• urheilija 

• urheilulaji 

• asejuoksu 

• pituushyppy 

• keihäänheitto 

• olympialaiset 

• kristinusko 

• hevoskilpailu 

• viisiottelu 

• kiekonheitto 

• paini 

 

 
 
Esseetehtävä. 
 

Valitse aihe ja kirjoita siitä niin paljon kuin tiedät. 
 
 
1) Olympialaiset. 

- Miksi niitä järjestettiin ja missä? 

- Kuinka usein niitä järjestettiin? 

- Ketkä saivat osallistua kisoihin ja ketkä saivat tulla katsomoon? 

- Millaisia lajeja kisassa oli mukana? 

 

2) Olen olympiavoittaja. 

Olet mukana olympialaisissa. Kerro mitä näet ja mitä koet.  

- Minkälaiset ovat tunnelmat?  

- Missä lajeissa olet mukana?  

- Miten yleisö suhtautuu sinuun? Keitä näet yleisön joukossa? 

- Miten sinua kohdellaan, kun olet voittanut? Mitä saat palkinnoksi? 

  



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

VASTAUKSET 
 

  



OLYMPIALAISET 

 

Onko väite oikein vai väärin?  

1. Oikein.  

2. Väärin. (Urheilukilpailut järjestettiin jumalten kunniaksi.)  

3. Väärin. (Olympialaiset järjestettiin joka neljäs vuosi.) 

4. Väärin. (Olympialaisissa saivat kilpailla vain miehet.) 

5. Oikein.  

6. Oikein. 

7. Oikein. 

8. Oikein. 

9. Oikein.  

 

 

Vastaa kysymyksiin.  

 

1. Urheilukilpailut järjestettiin yleensä jumalten kunniaksi.  

2. Olympialaiset järjestettiin Zeus-jumalan kunniaksi. 

3. Kisat järjestettiin Olympian kaupungissa. 

4. Olympialaiset järjestettiin joka neljäs vuosi. 

5. Olympialasten urheilulajeja olivat hevoskilpailu, nyrkkeily, asejuoksu ja viisiottelu. 

6. Viisiottelun lajeja olivat pituushyppy, juoksu, kiekonheitto, keihäänheitto ja paini. 

7. Olympiavoittajat palkittiin monella tavalla. He saivat palkintoja, mainetta ja kunniaa. 

Heistä tehtiin myös patsaita ja kirjoitettiin runoja.  

8. Olympialaiset lopetettiin, koska niissä palvottiin urheilijoita eikä jumalaa. Kristinusko 

ei hyväksynyt sitä. 

 


