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1. CELE ZAJĘĆ: 

 integracja grupy  
 współdziałanie dzieci i rodziców w zabawie i wykonaniu pracy plastycznej  
 utrwalenie nazwy grupy i wykonanie jej emblematu  

 
2. METODY: 

 aktywizujące  
 pokaz  
 pogadanka  

 
3. DATA: 21 wrzesień 2011 rok 
 
4. PRZEBIEG ZAJĘCIA: 

1. Wykonanie emblematów z imionami dzieci i rodziców.  
2. Przywitanie rodziców przez dzieci - piosenka "Całuski".  
3. "Witam wszystkich, którzy..." - integracyjna zabawa powitalna.  
4. Pytanie do rodziców: "Czy rodzice wiedzą, jak nazywa się nasza grupa?"  
5. Rozmowa z dziećmi na temat: Kto to jest żeglarz i czym się zajmuje, czym 

podróżuje?  
6. Rozmowa na temat żaglowca- opisywanie jego wyglądu.  
7. Wykonanie z gazet żaglówek do zabawy przy muzyce (szanty). Żaglówki 

dzieci wykonują wraz z rodzicami według pokazu nauczycielki.  
8. Chcąc wyruszyć w podróż musimy odpowiednio przygotować żaglówki - na 

początek umyjemy pokład: 
R. i Dz. klękają na dywanie udając mycie pokładu powtarzają za N: 
"Szoruj pokład wodę lej, nikt nie będzie dzisiaj leń" x3.  

9. "Przeciąganie liny"- zabawa ruchowa z rodzicami, siłowanie się.  
10. ŻEGLARSKI SPRAWDZIAN  

 
5. POMOCE: 

 piłeczki  
 piosenka żeglarska  

6. PRZEBIEG ZABAWY: 
Dzieci siedzą w rzędzie (jedno za drugim), a kapitan (nauczyciel lub, przy 
powtórzeniach zabawy, dziecko) stoi zwrócony twarzą w ich kierunku. Wykonuje 
rękoma ruchy, które załoga musi dokładnie powtarzać - jak w lustrze. Może to być 
przekładanie piłki z ręki do ręki nad głową, "kreślenie" przed sobą figur 
geometrycznych, ruchy naśladujące wiosłowanie jedna ręką, drugą ręką, 
wiosłowanie naprzemienne, wychylanie.  



1. Wyruszamy w drogę: R. kładzie rękę Dz. na ramieniu i razem pływają po 
morzu (dywanie) przy muzyce. D. nakłada papierową łódeczkę na swoja 
rękę.  

2. "Sztorm" zabawa orient - porządkowa - R. odchodzą od swoich dzieci stając 
w różnych miejscach sali a dzieci płyną dalej na hasło : SZTORM Dz. jak 
najszybciej muszą dotrzeć do portu - rodzica. Zabawę powtarzamy 2-3 razy 
a R zmieniają miejsca.  

3. "Skały" - Dz. rozbijają się o skały, żaglówki połamały maszty - odrywamy 
żagiel, połamały dziób - odrywamy, połamały rufę - odrywamy.  

4. "Ratownicy" - rodzice rozkładają łódeczki i nakładają Dz. powstałe 
kamizelki.  

5. Zabawy z chustą animacyjną: 
- "Rybki" 
- "Sztorm" - zabawa z piłeczkami 
- "Żaglowce na morzu" 
Pomoce: chusta animacyjna, 6 nadmuchanych balonów a w każdym zadanie 
na karteczce. 
 
Przebieg zabawy:  
Dzieci naśladują fale morskie, poruszając chustą. Nauczyciel wrzuca na nią 
6 nadmuchanych balonów (okrętów) w kolorach klinów na chuście. Balony-
żaglowce kołyszą się i podskakują na falach. Jeżeli któryś spadnie na 
podłogę, wszyscy zatrzymują się i nauczyciel odczytuje polecenie ukryte 
w środku balonu , np.: skaczcie jak pajace, wykonajcie 10 przysiadów. 
Polecenie wykonują tylko te dzieci, które stoją przy klinie chusty w tym 
samym kolorze, co balon i kartka. W wersji uproszczonej - polecenie 
wykonują wszyscy.  

6. Dz. siadają dookoła chusty i śpiewają naszą grupową piosenkę "Płynie łódź 
moja"  

7. "Łódeczki" - wyjaśnienie dzieciom zadania, które wykonają razem z R.  
8. Prezentacja łódek i pożegnanie się iskierką.  


