
 

 

 

 

PIĄTEK 

 
 

Witajcie, 

 

Zapraszam Was w podróż. Do zabawy dywanowej w zdobywców-żeglarzy. Najlepiej jeśli 

możecie pobawić się w to z rodzeństwem, opiekunami. 

● Zrobicie mapę.  

● Poznacie niektóre wyspiarskie zwyczaje mieszkańców i zjawiska przyrodnicze. 

● Sprawdzicie jak one działają. 

● Pobawicie się, poruszacie. 

 

Jesteśmy w swoich domach odcięci od świata trochę jak żeglarze na swoich statkach. 

Wyobraźcie sobie, że wracacie z maleńkiej Wyspy Wielkanocnej, by przywieźć skarb 

wydobyty z ziemi - złote jajo.  

 

 



 

 

pixabay.com  

 

Z polinezyjskiej Rapa Nui przywieziecie wspomnienie dziwnych gigantów Moai wykonanych ze 

skał wulkanicznych przez starożytnych mieszkańców rejonu Południowego Oceanu 

Spokojnego. Zobaczcie jak śmiesznie "chodziły", zanim stanęły na setki lat w jednym miejscu. 

Opuszczając tę wyspę, koniecznie musicie zejść na pokład dziwacznym krokiem. 

Pamiętajcie, że jesteście ociężali, ważycie kilkanaście ton i macie tylko 6-10 metrów wzrostu. 

Wszystkie kroki dozwolone. Najlepiej do muzyki. 

 

Cel podróży - bezpiecznie dopłynąć do Gdyni. Jednak po drodze czeka was trochę przygód. 

Zawiniecie na Islandię, gdzie krajobraz podobny jest do tego na Marsie. Stamtąd udacie się do 

Szkocji, kraju pieśni i dziwnych opowieści. Przedostatnia na mapie będzie Szwecja - obok 

Norwegii, gdzie wieje potężny wiatr, a sztormowa pogoda tnie skaliste wyspy językami słonej 

morskiej wody. Na szczęście Szwedzi są zabawni i gościnni. 

Ostatni port - znajduje się w polskiej Gdyni. - Dobrze, że mieliście na pokładzie dużo cebuli. 

Szkorbut się was nie imał.  

 

Praca plastyczno-techniczna 

Do podróży trzeba się przygotować. Sporządźcie mapę rejsu. Wydrukujcie lub przerysujcie 

mniej więcej kontury kontynentów i wysp (małe wyspy - małe kropki, kontynenty - kształtne 

plamy, przyjrzyjcie się im dobrze, niektóre przypominają zwierzęta, przedmioty, części 

garderoby, możecie je ozdobić!). 

 

https://youtu.be/yvvES47OdmY
https://youtu.be/baxb0XVBX8s
http://www.supercoloring.com/sites/default/files/styles/coloring_full/public/cif/2015/05/world-map-coloring-page.png


 

 

 

                    Ameryka Południowa - Wyspa Wielkanocna  

 

https://images.app.goo.gl/T4ciamVmW4oPe26x9
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Odszukajcie zaznaczone kontynenty i wyspy. Pokolorujcie je na białej mapie konturów. 

Zaznaczcie strzałkami kolejno odwiedzane miejsca. Początek Wyspa Wielkanocna ruszamy i w 

górę, którędy kapitanie? 

 

Z gazet pozyskajcie papierowy statek, okręt. Można go zrobić z orzecha włoskiego, połówkę 

wypełnić plasteliną. Żagiel wykonajcie z wykałaczki i kartki. Po to, by wodzić nim po mapie. 

 

Eksperyment 

Statek obrał kurs na Islandię.W tym kraju wybuchają miejscami gorące źródła spod powierzchni 

ziemi. Zróbcie eksperyment, który trochę to zaprezentuje. 

1. Potrzebujecie 1 lub 3 szklanych butelek po syropie, napojach gazowanych. Im więcej 

butelek, tym lepszy efekt brzdęku.  

2. Odpowiednio 1 lub 3 monet, które zakryją otwory butelek, nie wpadną do środka.  

3. Do garnka lub miski nalejcie bardzo gorącej wody (tylko poproście o to opiekuna). 

    Butelki napełniacie lodowatą wodą, ale nie do końca. Można je też potrzymać w lodówce. 

Wkładacie je potem do miski z gorącą wodą (lub garnka napełnionego do połowy wysokości) i 

nakrywacie monetą. Po chwili powietrze się ogrzeje i monety będą podskakiwać. Gejzery 

gotowe. 

 

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Islandia#/media/Plik%3AIceland_in_Europe.svg


 

 

 
 

Zabawa  

Z Islandii pora odpływać do równie wietrznej Szkocji. Tu wiatr świszcze na wskroś. Słychać go 

nawet w mowie, języku rodowitych Szkotów. Posłuchajcie jak mówi wiatr. 

1. Potrzebujecie rury pół elastycznej, giętkiej. 

2. Dużo wolnej przestrzeni wokół. 

Trzeba kręcić rurą, wykonukąc koliste ruchy ramieniem. Usłyszycie wycie, świsty. 

Jeśli macie kogoś do pary, to możecie przez dwa końce porozmawiać, jak przez głuchy telefon. 

Spróbujcie stworzyć dziwne opowieści na temat tego rejsu i spotkanych ludzi, zwierząt. 

 

Zabawa ruchowa 

Ostatni port przed powrotem do domu, oto Szwecja. Kraj ten ma również żywą kulturę i historię. 

Grupa rekonstrukcyjna Birka Boyz, która odwiedzała nasz polski Wolin, teraz zaprasza Was do 

zabawy. 

1. Potrzebny będzie kij - drążek, ewentualnie kij od szczotki. Na środku wiążecie wstążkę. 

To jest miejsce startu. Jedna osoba wykonuje pełen obrót wokój kija, trzymając go jedną 

ręką. Potem przekłada poniżej drugą dłoń i tam gdzie skończyła, chwyta już następna 

osoba. Tak przechodzą kolejne rundy, aż "nie starczy" kija. Przegrywa ten, kto się 

przewróci, nie zrobi pełnego obrotu. Na końcu kij obraca się do góry nogami i można 

grać jeszcze raz. 

2. Przeciąganie liny. 

3. Wyścigi w workach lub o związanych kostkach stóp. 



 

 

Po takich wywijasach, pora wracać na statek. Pozostaje jeszcze wymienić się adresami i 

spotkać nieopodal wyspy Uznam. 

Ahoj! Wyruszajcie do Gdyni z piosenką na ustach. 

Pozdrawiam, 

p. Ewa 

 

Linki: 

     Wielkanocna, Wyspa 

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Wielkanocna-Wyspa;3995671.html 

 

Zobaczcie 

https://youtu.be/yvvES47OdmY 

 

muzyki 

https://youtu.be/baxb0XVBX8s 

 

     mapę 

http://www.supercoloring.com/sites/default/files/styles/coloring_full/public/cif/2015/05/world-

map-coloring-page.png 

 

Ameryka Południowa - Wyspa Wielkanocna 

https://images.app.goo.gl/T4ciamVmW4oPe26x9 

Islandia 

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Islandia#/media/Plik%3AIceland_in_Europe.svg 

 

piosenką na ustach 

https://youtu.be/baxb0XVBX8s 

 

 

https://youtu.be/baxb0XVBX8s
https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Wielkanocna-Wyspa;3995671.html
https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Wielkanocna-Wyspa;3995671.html
https://youtu.be/yvvES47OdmY
http://www.supercoloring.com/sites/default/files/styles/coloring_full/public/cif/2015/05/world-map-coloring-page.png
http://www.supercoloring.com/sites/default/files/styles/coloring_full/public/cif/2015/05/world-map-coloring-page.png
https://images.app.goo.gl/T4ciamVmW4oPe26x9
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Islandia#/media/Plik%3AIceland_in_Europe.svg

