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1.CELE: 

 dziecko uczy się konstruowania prostych gier - opowiadań  
 kształtuje swoją odporność emocjonalną  
 ćwiczy sprawność manualną oraz kodowanie informacji w sposób czytelny 

dla innych  
 zastosowanie w praktycznym działaniu nabytych umiejętności  

2.PRZEBIEG: 
1. Działania wstępne-przygotowania do morskiej podróży 

 Proporczyk-dzieci wspólnie z rodzicami ozdabiają proporczyk, na 
którym rysują skojarzenia związane z morską podróżą, następnie 
przypinają go do sznurka-tworząc żagiel na statku  

2. Powitanie przez kapitana statku 
Witam tych, którzy:  

 lubią dalekie podróże  
 chcieliby popłynąć na bezludną wyspę  
 woleliby polecieć na księżyc  
 nie lubią podróżować, wolą spędzać czas w domu  

3. Zabawa "Lina okrętowa" (przy melodii "Statek" - pedagogika zabawy) Stojąc 
w kręgu podajemy z ręki do ręki "na niby" ciężką linę okrętową. Gdy lina 
obejdzie wkoło, zawiązujemy węzeł, kładziemy na podłodze. Przestępujemy 
prawą nogą do środka, lewą wykopujemy daleko za siebie wszystkie smutki, 
zmartwienia, kłopoty, żebyśmy mogli przez najbliższą godzinę wesoło się 
bawić.  

4. Rozwiązanie szyfrogramu, którego hasło stanowi temat zajęcia  
"MORSKA WYPRAWA" 

5. Odczytanie listu od Pirata Rabarbara-zaproszenie na morską wyprawę.  
A-HOJ! WILKI MORSKIE! 

Słyszałem, że wybieracie się na daleką morską wyprawę. Może uda się wam 
dotrzeć na moją wyspę "HULA- GULA". Ale uważajcie-na morzu czekają na was 

różne, często niebezpieczne przygody. Słyszałem jednak, że jesteście 
dzielnymi "Wilkami Morskimi", więc na pewno sobie poradzicie. Na wyspie, 

dawno temu ukryłem SKARB. Może uda się wam go odnaleźć. 
POWODZENIA! A-HOJ! 

PIRAT - RABARBAR 



6. Zabawa z gazetami-tworzenie ze statku wykonanego wcześniej z gazety 
kamizelki ratunkowej.  

7. Wspólne konstruowanie gry na dywanie, podział na 2 zespoły (załogi), wybór 
kapitana statku (pirata).  

8. Po dotarciu na wyspę, dzieci znajdują list: 
A-HOJ! 

Świetnie sobie poradziliście. Obie załogi były bardzo dzielne i odważne-
pokonaliście wszystkie niebezpieczeństwa na morzu. Ale teraz czeka na was 

kolejne zadanie. Szukajcie skarbu ! podpowiem wam tylko, że pilnuje go 
bardzo groźny zwierz. Nie zbliżajcie się do niego zbyt blisko! Jeśli umiecie 

czarować-może uda się wam go uśpić. Później jeszcze najodważniejszy z was 
musi podrapać go za lewym, później za prawym uchem. Dopiero wtedy SKARB 

BĘDZIE WASZ! 
POWODZENIA! 

WASZ PRZYJACIEL-RABARBAR 
9. Samodzielne konstruowanie gier - opowiadań w parach : rodzic - dziecko, 

ustalanie reguł, rozgrywanie gry.  
10. Powrót z dalekiej podróży-siadamy w kole, swobodne wypowiedzi dzieci 

i Rodziców, nt. zabaw, które podobały im się najbardziej, wrażeń po wspólnej 
zabawie.  

11. Dzieci sprzątają pokład statku (porządkowanie sali). Nauczycielka prowadząca 
zajęcie rozmawia z Rodzicami (zapoznanie z celami zajęcia, wymiana 
spostrzeżeń, uwag).  

 


