
Bal u Piratów 

w grupie IV 

  

Opracowała: Justyna Świetlik-Bałon 

 

Cele ogólne: 

- doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz orientacji 

przestrzennej, 

- doskonalenie umiejętności współdziałania w zespołach  

- sprzyjanie integracji dzieci przedszkolnych 

 

Cele szczegółowe: 

- aktywnie uczestniczy w zabawach 

- zna charakterystyczne cechy stroju pirata 

- współpracuje z grupą  

 

 

1. Dzieci po myciu zębów wchodzą do Sali i zauważają butelkę z 

listem w środku – informacja, że jak wykonają wszystkie zadania 

ze szkolenia pirackiego to znajdą mapę prowadzącą do skarbu. 

 

2. Na statku musi panować dyscyplina, żeby usłyszeć wszystkie 

komendy wydawane przez kapitana, zatem kiedy kapitan trzyma w 

górze rękę zaciśniętą w pięść, to oznacza, że panuje całkowita 

cisza, kiedy ręka w górze nie jest zaciśnięta - piraci mogą 

hałasować. Można przetestować kilka razy z głoską "A", a 

zobaczycie jaką im to sprawi frajdę. 

 

3. Po takiej fazie inspiracji nadszedł czas na wspólną naradę z 

dziećmi, czy mają ochotę wyruszyć na poszukiwanie takiego 

skarbu. Jeżeli się zgadzają w takim razie przystępujemy do 

pirackiego szkolenia, bo nie ma opcji, żeby się nie zgodzili :) 

 



 

4. Papierowe statki - w zabawie wykorzystujemy wykonane wcześniej 

przez papierowe statki (najlepiej z kartki formatu a4). Jak jest mało 

miejsca w sali, można podzielić zabawę na tury. Dzieci kładą się 

na brzuchu przed twarzą mając swój statek, na znak animatora 

zaczynają w niego dmuchać przez słomkę, tak aby przesunął się 

do przodu. Nie można pomagać sobie ręką. Wygrywa ta osoba, 

która wcześniej przekroczy wyznaczoną linię mety. 

 

5. Przeciąganie liny - dzielimy drużyny na dwie grupy, na podłodze 

oddzielamy teren obu drużyn, a pośrodku liny przywiązujemy 

chustkę. Na start prowadzącego drużyny próbują przeciągnąć linę 

na swoje terytorium, zatem wygrywa ta drużyna, która przeciągnie 

część liny z chustką na swoją stronę. 

 

6. Papuga - zabawa prosta w kole - polega na papugowaniu, czyli 

powtarzaniu słów, które mówi animator. Jednak na słowo 

"papuga", dzieci nie mogą go powtórzyć, inaczej odpadają z 

zabawy albo zmienić na zabawę w „pomidor” tylko muszą 

odpowiadać pirat. 

 

7. Piraci i okręty - (tak jak gorące krzesła) animator rozkłada na 

podłodze gazety - statki. Kiedy gra muzyka wszystkie dzieci 

poruszają się dookoła statków, a kiedy muzyka się zatrzymuje, 

każdy uczestnik zabawy musi wsiąść do wybranego statku. Co turę 

statków ubywa, a kto do statku wsiąść nie zdąży ten odpada. 

Zamiast statków na kółka naklejone czarne cienie statków. 

 

8. Bitwa morska na kule armatnie - dzielimy dzieci na dwie grupy 

ustawiając je po przeciwnych stronach liny leżącej na podłodze. 

Każdemu rozdajemy stronę z gazety i prosimy aby zwinęli ją w 

kulkę, tworząc w ten sposób kulę armatnią (mogą też być balony). 

Gra jest na czas (2-3 min.), a ostatnie dziesięć sekund jest głośno 

odliczane przez animatora. Istotą zabawy jest przerzucanie kul na 

stronę przeciwnej drużyny. Kiedy ktoś na swoim polu zauważy 



kulę, musi ją szybko podnieść i przerzucić. Wygrywa ta drużyna, 

która po zakończeniu czasu, będzie miała najmniej kul. 

 

9. Potwór morski znany też pod nazwą rekin   

 

10. Sztorm i statki – chusta i piłeczki 

 

11. Jazda na brzuchu na kocach – „żywe” statki 

 

12. Płyną statki z piratami  - podajemy statek piracki żeby pirat 

nie wypadł – gdzie muzyka się zatrzyma ten musi głośno krzyknąć 

AHOJ PIRACI  

 

13. Prawdziwi piraci pokonają każdą przeszkodę. Przejście przez 

bagno. 

 

Zadaniem uczestnika jest przejść całą długość sali stąpając tylko 

na dwie kartki papieru. W tym celu po wykonaniu jednego kroku 

trzeba się schylić, podnieść kartkę z tyłu, przełożyć ją przed siebie 

u uczynić następny krok. I tak aż do wyznaczonego punktu. 

Uczestnik, który postawił nogę na podłodze (dywanie) poza kartką 

- zostaje "wciągnięty do bagna" i wypada z konkursu. 

 

14. Przejście przez koło ratunkowe 

 

15. Przenoszenie muszki w łyżce drewnianej 

 

16. Sok z ośmiornicy – każdy musi posmakować, - napój piracki 

 

17. Zabawa tropiąca – poszukiwanie skarbu – odczytywanie 
mapy skarbów i podążanie za wskazówkami. Odkrycie skarbu  


