
"MORSKIE OPOWIEŚCI" 
/scenariusz spotkania warsztatowego dla dzieci i rodziców/ 

 

 
 

Autor scenariusza: 
 Małgorzata Kryszczak 

 
 
CEL GŁÓWNY: 

 wzmocnienie więzi rodzinnej poprzez wspólną zabawę dzieci i rodziców  
 kształtowanie wrażliwości oraz ekspresji plastycznej i muzycznej  

 
CELE OPERACYJNE: 

 dziecko aktywnie uczestniczy i współdziała w zabawach  
 potrafi śpiewać poznane szanty ilustrując je ruchem  
 uczestniczy w planowaniu działań i zgodnie z planem wykonuje zadanie  

 
ŚRODKI DYDAKTYCZNE: 

 gazety  
 lina  
 materiały do wykonania statków (np. styropian, kartony, sznurki, druciki, kolorowy papier, 

nożyczki, klej),  
 chusta animacyjna w kolorze niebieskim,  
 gwizdek dla kapitana  
 nagrania CD "Tratwa", "Zuch marynarz", "Polka lubelska"  

 
PRZEBIEG ZAJĘCIA: 

1. Dziecko wspólnie z rodzicem ozdabia proporczyk, rysując skojarzenia związane z morską 
podróżą. 
Następnie przypinają go na sznurku - tworząc żagiel na statku  

2. Powitanie: 
* dzieci witają rodziców piosenką ilustrując ją ruchem 

 
My jesteśmy marynarze, przywitajmy się! 

Zatańczymy, zaśpiewamy, fiderala, la, la, hej! (x2) 
 

My jesteśmy marynarze, przywitajmy się! 
Zaklaszczemy, wytupiemy, fiderala, la, la, hej!(x2) 

 
* "Polka lubelska" - taniec w kole z elementami pedagogiki zabawy 

 
3. Powitanie przez kapitana statku  

* Witam tych, którzy: 
- lubią dalekie podróże 
- lubią piesze wędrówki 

- wolą podróżować samolotem 
- chcieliby popłynąć z nami w rejs dookoła świata 

 
Załoga na pokład! Ruszamy za chwilę. 

Niech każdy pasażer przygotuje bilet (biletem jest uśmiech) 
 

Przed wami będą trudne zadania: 
Trzeba będzie klaskać, śmiać się do rozpuku, 

Trzeba będzie śpiewać i robić dużo huku! 
 

4. Szanta z ilustracją ruchową:  
Hej, ho żagle staw, ciągnij linę i się baw. 

Hej, ho śmiało steruj statkiem, który jest z papieru 



5. Przygotowania do podróży  
 ciągniemy cumę  
 myjemy pokład (gazety)  
 wciągamy żagle na maszt  
 dmuchamy w żagle  
 wiążemy węzły marynarskie - demonstracja węzła marynarskiego "ósemka", próby 

wiązania przez rodziców i dzieci  
6. Taniec "Zuch marynarz" w parach dziecko z rodzicem  
7. Zabawy z chustą animacyjną:  

 "Fale" - rodzice trzymając chustę tworzą fale, dzieci biegają po falach  
 "Sztorm"  
 "Balet na wodzie"  

 
"Balet na wodzie" - dzieci leżą na chuście z nogami skierowanymi do środka koła, wykonują 
polecenia kapitana: np. podnosimy prawą nogę, powoli opuszczamy - podnosimy lewą nogę 
i powoli ją opuszczamy - trzymajmy się za ręce i przenosimy je za głowę - podnosimy obie 
nogi do góry - turlamy się w prawą stronę.  
 

8. Szanta "Tratwa"  
9. "Statki, żaglowce" - dzieci wspólnie z rodzicami wykonują statek wg własnego pomysłu. 

Zorganizowanie wystawy, porządkowanie miejsca pracy.  
10. Pożegnanie, wspólne zaśpiewanie hymnu przedszkola, podziękowanie dzieciom i rodzicom 

za wspólną zabawę  
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