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1. CELE: 

 Zapoznanie dzieci ze znaczeniem pojęć: okręt, żaglowiec, łódka.  
 Zapoznanie z zawodem marynarza.  
 Rozpoznawanie godła Polski na czapce oraz nabywanie świadomości 

narodowej "Jesteśmy Polakami".  
 
2. KRYTERIUM SUKCESU: 

 Dzieci dostrzegają różnicę między: okrętem, żaglowcem, łodzią. Potrafi je 
prawidłowo nazwać.  

 Rozumie znaczenie symbolu orła - "Jesteśmy Polakami".  
 Wspólnej zabawie towarzyszy miła i sympatyczna atmosfera, która pobudza 

dzieci do działania.  
 
3. PRZEBIEG: 
 

I CZĘŚĆ WSTĘPNA 
 Nauczycielka informuje dzieci, że dzisiaj przybędą do nich goście. Jeżeli 

chcą się dowiedzieć, kim są, muszą wykonać pierwsze zdanie. Zadaniem tym 
jest zabawa "Czarowanie".  

"Czary mary, czary mary, czary mary - uuuu 
czary mary, czary mary, czary mary - uuuu. 

Hokus pokus - kszy, kszy, 
Hokus, pokus - kszy, kszy 

Abrakadabra, abrakadabra - uuuu". 
 Wchodzą długo oczekiwani goście - załoga okrętu ORP "Wodnik".  
 Przywitanie marynarzy przez dzieci piosenką.  

"Witamy Was, witamy Was 
witamy Was wesoło". 

 Próba odgadnięcia przez dzieci "Kim są nasi goście?".  
 

II CZĘŚĆ WŁAŚCIWA 
 Przedstawienie się przybyłych gości.  
 Omówienie wyglądu munduru. Wyjaśnienie dzieciom znaczenia orła na 

czapce jako symbolu wszystkich Polaków.  
 Oglądanie, przymierzanie czapek marynarskich. Wyjaśnienie różnic między: 

okrętem, żaglowcem i łodzią.  
 Zaproszenie dzieci do wspólnej "Wielkiej wyprawy". 

- rozdanie przygotowanych z gazety czapek 
- przygotowanie się do wyprawy - mycie pokładu okrętu na słowa 



"Szoruj pokład, wodę lej, 
szoruj pokład wodę lej. 

Nikt nie będzie dzisiaj leń, 
Nikt nie będzie dzisiaj leń". 

 Marynarze zapraszają do rozpoczęcia wyprawy dając sygnał okrętowym 
gwizdkiem. 
Dzieci otrzymują papierowe statki i nakładają je na ręce. 
Przedszkolaki z grupy I śpiewają piosenkę "Ja jestem marynarzem", dzieci 
z grupy II śpiewają piosenkę "Marynarz na okręcie pływa". W trakcie kiedy 
dzieci śpiewają piosenki jednocześnie poruszają się po sali w ich rytm.  

 Na gwizdek i hasło "Uwaga sztorm", okręty mocno kołyszą się na wodzie. Na 
hasło "Uwaga skały", obrywamy dziób, rufę i komin okrętu. Okręt tonie, ale 
my jesteśmy odważni , nakładamy kamizelki ratunkowe (powstałe przez 
oberwanie poszczególnych elementów okrętu - papierowych łódek).  

 Płyniemy do brzegu. Zdejmujemy kamizelki i wkładamy do skrzyni 
(kartonowe pudło).  

 Spotykamy tubylców, tubylców którymi nie możemy się porozumieć. 
Uczą nas swojego języka. 

Pląs "O benoje". 
"O benoje, Oje benoje, Umba ja, umba je, bago ba, bago je". 

Uczestnicy siadają na podłodze. Najpierw jeden z "tubylców" śpiewa  
"O benoje", a potem wszyscy go naśladują. Następnie śpiewa "oje benoje"  
- inni naśladują. W końcu śpiewa "Umba ja, umba je, bago ba, bago je" 
i wszyscy naśladują. Śpiewamy najpierw szeptem, potem bardzo cicho, 

cicho, głośniej, głośno, bardzo głośno. 
 Tubylcy, kiedy nauczyli wszystkich swojego języka, zapraszają nas do swojej 

wioski, aby poznać ich zwyczaje. 
Pląs "Słoneczko jest". 

"Słoneczko jest! Słoneczko jest! - ręce w górze 
W górze, w górze, w górze. - podskoki obunóż 

Słoneczko jest! - ręce w górze 
I świeci! - marsz 
I grzeje! - bieg 

W górze, w górze, w górze. - podskoki obunóż 
Słoneczko jest! - ręce w górze". 

 Następnie zrywa się silny wiatr. 
Pląs "Pada deszcz, wieje wiatr". 

"Pada, pada, pada deszcz 
wieje, wieje wiatr. 

Pada, pada, pada deszcz 
Wieje, wieje wiatr. 
Błyskawica, grzmot 
Błyskawica, grzmot 

A na niebie kolorowa tęcza". 
 Wiatr ucichł. Na brzegu pojawiły się trawy. Dzielimy się na trzy załogi, 

podchodzimy do tratw (połączone taśmą gazety). Podnosimy je do góry 
i naśladujemy ruchy falujące morza. Odpływamy do macierzystego portu.  

 Na hasło "Ahoj marynarze" - tratwy kładziemy na podłodze. Siadamy 
i honorowi goście - Załoga okrętu ORP "Wodnik" nadaje wszystkim dzielnym 
marynarzom - tytuł "Wilka Morskiego" i wręcza dyplomy.  



 
III PODSUMOWANIE 

 Podziękowanie gościom za przybycie do przedszkola, za wspólną zabawę, 
która dała dzieciom wiele przyjemności i radości.  

 Wręczenie upominków przygotowanych przez dzieci.  
 Pożegnanie załogi ORP "Wodnik".  

 
NOTATKA 
Spotkanie z załogą ORP "Wodnik" była dla dzieci wielkim przeżyciem. Dzieci 

znają i rozumieją znaczenie pojęć: okręt, żaglowiec, łódka. Potrafią je prawidłowo 
nazwać. Rozumieją znaczenie symbolu orła - "Jesteśmy Polakami". 

Przedszkolaki z zaciekawieniem słuchały marynarzy. Chętnie uczestniczyły 
w przygotowanej "wyprawie", wspólnej zabawie, której towarzyszyła miła 
i sympatyczna atmosfera, która pobudzała dzieci do działania. 
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