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Pirackie przywitanie: Ahoj! — w ten 
sposób witają się wszyscy pływający po 
morzach i oceanach. Morska tematyka 
jest bardzo ciekawa i inspirująca, cho-
ciażby za sprawą serii filmów Piraci z 
Karaibów i właśnie dlatego porozma-
wiamy, pośpiewamy i pobawimy się na 
morskie tematy. Zapraszam! 

Piracka zabawa — słuchamy 
kapitana statku

Na statku musi panować 
dyscyplina, żeby usłyszeć 
wszystkie komendy wyda-
wane przez kapitana. Za-
tem: 

• 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. 
Szanty to pieśni, które były 
śpiewane kiedyś przez że-
glarzy podczas pracy. Są to 
piosenki o żeglarstwie. 
Ażeby na naszej łodzi był 
porządek, trzeba usiąść je-
den za drugim i rozpocząć 
wyprawę z szantą! 
• Dzielni i silni piraci (wszy-
scy pokazują swoje musku-
ły)
• Wyruszyli na poszukiwa-
nie Czekoladowej Wyspy.
• W rękach trzymali wiosła 
(wszyscy trzymają ręce do 
góry),
• Którymi wiosłowali raz w 
lewo (wiosłujemy z lewej).
• Raz w prawo (wiosłujemy 
z prawej),
• I tak na zmianę (wiosłuje-
my na zmianę). 
• Aż nagle na niebie zebrały 
się ciemne chmury (poka-
zujemy palcem do góry)

• I na morzu zrobił się 
sztorm! 
• Statek kołysał się na 
wszystkie strony (wszyscy 
się kołyszą).
• Zrobił się przechył na 
stronę lewą (wszyscy prze-
wracają się na lewą stronę).
• Potem przechył na stronę 
prawą (wszyscy przewracają 
się na stronę prawą).
• A potem łódź kołysała 
się do przodu i do tyłu (po-
chylamy się do przodu i do 
tyłu).
• W dodatku zaczęły ich 
gonić rekiny, 
• Więc musieli przyśpieszyć 
z wiosłowaniem (udajemy, 
że wiosłujemy, uciekając 
przed rekinami).
• Aż w końcu dotarli do 
Czekoladowej Wyspy! (ob-
lizujemy się i masujemy po 
brzuchu),
• Gdzie tubylcy zdradzili 
im przepis na pyszną cze-
koladę! 

Morskie zagadki 
Na jeziorze słodkie, a na morzu słone. Gdy wiatr silnie 
wieje, bardzo są spienione.

My je w czasie zimy ze śniegu lepimy. Sztormy, huraga-
ny — robią je z morskiej piany.

Kto wonne pomarańcze dostarczył w ciężkich skrzy-
niach? 
Kto poznał ziemi krańce? Wiadomo...

Pokoloruj piracki rysunek



DLA DZIECI 21KURIER WILEŃSKI • Sobota, 18 — poniedziałek, 20 lipca 2015 r.

Znajdźcie 5 różnic między rysunkami 

Żeglarski słownik dla czytelników pocopotka
Abordaż — sposób wal-

ki morskiej polegający na 
zetknięciu się dwóch okrę-
tów  i prowadzeniu walki 
wręcz  na ich pokładach  w 
celu zdobycia wrogiego 
okrętu lub jego późniejsze-
go zatopienia. Stosowany 
od początku żeglugi, był 
podstawowym sposobem 
walki morskiej w epoce 
okrętów żaglowych. 

Balast – obciążenie w 
dolnej części kadłuba w ce-
lu polepszenia stateczności 
jachtu.

Bakista – skrzynia – 
schowek pod koją.

Barkas – łódź wiosło-
wo-żaglowa służąca do ko-
munikacji między statka-
mi oraz do innych celów, 
np. do połowu ryb.

Bosman – bezpośredni 
zwierzchnik marynarzy.

Burta – boczna część 
kadłuba (jachtu). Patrząc 
od tyłu kadłuba w kierun-
ku jego przedniej części, 
po prawej stronie znajduje 
się jego prawa burta – zwa-
na sterburtą, natomiast po 
lewej – lewa – zwana bak-
burtą.

Cuma – lina z oczkiem 
służąca do mocowania 
statku do nadbrzeża, boi 

lub innego miejsca postoju, 
o średnicy do kilku centy-
metrów. Wykonana z two-
rzywa sztucznego, włókna 
roślinnego lub drutów sta-
lowych.

Dziób – przednia część 
kadłuba statku, gdzie zbie-
gają się burty. Nazywa się 
tak również przednią część 
pokładu.

Grot – największy ża-
giel na grotmaszcie  (głów-
ny).

Junga – chłopiec okrę-
towy.

Skala Beauforta 

Umowna skala do sza-
cowania siły wiatru (czyli 
jego prędkości) i stanu mo-

rza na podstawie objawów 
obserwowanych na lądzie 
i na morzu. Opracowana 
została w 1806 roku przez 
Francisa Beauforta.

0 – cisza – tafla morza 
lustrzana 

1 – powiew – drobna 
łuskowata fala, zmarszczki

2 – słaby wiatr – drobna 
krótka falka o szklistych 
grzbietach 

3 – łagodny wiatr – 
drobna krótka falka o 
szklistych grzbietach

4 – umiarkowany wiatr 
– na grzbietach fal tworzy 
się piana, słychać plusk

5 – dość silny wiatr – 
szum morza przypomina 
pomruk, dłuższe fale

6 – silny wiatr – tworzą 

się grzywacze, wysoka fa-
la, szum morza

7 – bardzo silny wiatr – 
piana układa się w równo-
ległe pasma, głośny szum 
morza 

8 – gwałtowny wiatr 
(wicher) – wysokie, długie 
fale, ryk morza urywany

9 – wiatr sztormowy 
(wichura) – wysokie fale, 
pasma piany, ryk morza

10 – sztorm (silna wi-
chura) – morze białe od 
piany, ryk morza

11 – silny sztorm (gwał-
towna wichura) – wiatr 
zrywa wierzchołki fal, huk 
morza  

12 – huragan – pył wod-
ny, huk morza i ograniczo-
na widoczność 

Kołysał nas zachodni 
wiatr, 
Brzeg gdzieś za rufą został. 
I nagle ktoś, jak papier 
zbladł —
Sztorm idzie, panie bos-
man! 

A bosman tylko zapiął 
płaszcz
I zaklął — ech, do czorta!
Nie daję łajbie żadnych 
szans,Dziesięć w skali Be-
auforta!

PaPierowe statki

W zabawie wykorzystu-
jemy wykonane wcześniej 
papierowe statki Wszyscy, 
którzy biorą udział w tej czy 
innej wyprawie, kładą się na 
brzuchu, przed twarzą mając 
swój statek. Na znak zaczy-
nają w niego dmuchać, tak 
aby przesunął się do przodu. 
Nie można pomagać sobie 
ręką. Wygrywa ta osoba, 
która wcześniej przekroczy 
wyznaczoną linię mety.


