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Rozmowa kierowana zainspirowana wierszem 

 „Morska kraina”  

 

Drogie Przedszkolaki !! 

Dziś wybierzemy się w rejs statkiem po drodze spotkamy wiele niezwykłych 

zwierząt żyjących w morskich głębinach. Zapraszam Was do wspólnej zabawy. 

Na początek proponuję Wam  zabawę ruchową „Raz, dwa, trzy”. 

Baz, dwa, trzy – baba jaga patrzy - Jedna osoba to Baba Jaga. Stoi tyłem do 

pozostałych i woła: „Raz, dwa trzy, Baba Jaga patrzy”. W tym czasie dzieci 

szybko biegną w jej stronę. Na słowo „patrzy” Baba Jaga odwraca się. Kto nie 

zdołał się zatrzymać w bezruchu, wraca na start, kto dotknie Baby Jagi, ten 

zajmuje jej miejsce. 

Teraz usiądźcie wygodnie i posłuchajcie wiersz (Rodzicu zadbaj o to, aby nic 

nie przeszkadzało dziecku np. wyłącz TV, wycisz radio itp.) 

„Morska kraina” 

Podróż statkiem nazywa się rejs, 

na statku jest wiele ciekawych miejsc. 

 

Gdy morze spokojne i słońce świeci, 

na górnym pokładzie siadają dzieci. 

Promienie słońca muskają im twarze, 

gdy zechcą morze im cuda pokaże. 

Ta falująca , głęboka kraina 

spektakl dla dzieci już rozpoczyna. 

W błękitnej wodzie rybek ławica 

srebrzystą zwinnością wszystkich zachwyca. 

W powietrzu nad wodą latają ptaki: 

mewy, rybitwy oraz głuptaki. 

Gdy ujrzą trochę srebra pod wodą, 

to między sobą głośny spór wiodą 

i dając nura w błękitne fale, 

te małe rybki gonią wytrwale. 

Z lewej- za burtą woda się pieni, 

leniwie płynie rodzina waleni. 



Mały wieloryb humorem tryska, 

chciałby ten statek obejrzeć z bliska. 

Z prawej za burtą słychać plusk wody, 

płyną tam ssaki niezwykłej urody. 

W swym charakterze bowiem to mają, 

że zawsze buzie się im uśmiechają. 

Spojrzenie figlarne,wesołe oczy, 

niejeden dzieciak się zauroczy. 

Wszyscy co często po morzu pływają, 

przedziwne historie opowiadają: 

- czasem na morzu gdy wicher wieje, 

gdzieś statek zatonie i źle się dzieje. 

Niejeden rozbitek na tratwie siedząc, 

wzywał delfiny na pomoc, wiedząc, 

że ssaki te chętnie dniem i nocą 

posłużą mu zawsze swoją pomocą... 

 

Pytania do wiersza: 

- Jak nazywa się podróż statkiem? 

- Kto podróżował statkiem? 

- Jakie zwierzęta morskie widziały dzieci podczas podróży statkiem? 

- Czy Wy podczas swoich podróży spotkaliście, któreś z wymienionych 

zwierząt? 

 

Teraz przyjrzycie się ilustracjom zamieszczonym poniżej. Zastanów się, co one 

przedstawiają. Podziel nazwy zwierząt na sylaby.  

 

Zadanie na dziś  

Narysuj  i pokoloruj za pomocą kredek jedno ze zwierząt morskich. 

* Zdania dodatkowe  na cały tydzień dla chętnych dzieci znajdują się w pliku 

„Zdania dodatkowe” 
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Żółw morski 


