
 

Rodzinne warsztaty domowe: Dom na morzu – czyli rejs statkiem „Batory” 

Dla kogo?  

rodziny z dziećmi, ale nie ważne czy macie 5 czy 60 lat – rozwiążcie przygotowane aktywności wspólnie, 
dzieląc się swoimi doświadczeniami 

Potrzebne materiały:  

- wydrukowane karty pracy,   

- kredki lub mazaki, 

- nożyczki, 

- długie wykałaczki/patyczki/słomki lub nieużywane kredki, 

- klej/taśma klejąca, 

Cel i efekty: 

- zapoznanie się z podstawową budową statku na przykładzie historycznego liniowca M/S Batory, 

- zainteresowanie tematyką podróży, przemieszczania się oraz historią lokalną,   

- pobudzenie kreatywności, wyobraźni i poczucia estetyki w stosunku do najbliższego otoczenia, 

- wspólne działania rodzinne 

 

Przebieg zajęć  

Karta pracy I 

1. Czy wiecie, że ...  

…w budynku naszego Muzeum znajdował się kiedyś Dworzec Morski ? Było to miejsce, z którego przez 

wiele lat odpływały statki pasażerskie do odległych krajów, np. do Stanów Zjednoczonych. 

Najsłynniejszym z nich był MS Batory. Zobaczcie, jak wyglądał, a następnie połączcie nazwy elementów 

statku z odpowiednimi miejscami na ilustracji. 

2. MS Batory był bardzo luksusowy. W środku znajdował się chociażby basen, biblioteki, piękne 

kawiarnie, restauracje, a nawet pokoje zabaw dla dzieci. W karcie pracy znajdziecie zdjęcie takiej 

bawialni. Narysuj w pustych miejscach swoje ulubione zabawki. 

3. Wiele budynków w Gdyni zostało zbudowanych w stylu, który nazywa się: modernizm. W karcie pracy 

umieszczono zdjęcie jednego z nich (może go kiedyś widzieliście? znajduje się w centrum miasta). 

Przypomina trochę duży statek. Dorysujcie do niego elementy, takie jak kominy, pomieszczenia na 



pokładzie lub inne rzeczy, które przyjdą Wam na myśl, aby stał się prawdziwym statkiem! Nie zapomnijcie o 

falach! :) 

4. Wyspa w doniczce (wycinanka 1) : 

Do karty pracy dołączone są ilustracje: statek, kapitan statku, koło ratunkowe, latarnia morska, syrenka, 

muszla. Wydrukujcie je (można użyć do tego starych kartek,  zadrukowanych z jednej strony), wytnijcie, a 

następnie przyklejcie za pomocą kleju lub taśmy klejącej do wykałaczek (patyczków). Udekorujcie nimi 

Waszą doniczkę tak, jakby była tropikalną wyspą! 

Karta pracy II 

5.  A teraz czas wyruszyć w rejs!  

Wyobraźcie sobie, że Wasz dom zamienia się w statek, który wyrusza w rejs. Rejs trwa 7 dni, a Wy 

zapisujecie wszystko, co się przytrafia w ,,Dzienniku Pokładowym”.  

a) Do karty pracy dołączone są dwie strony z Waszego dziennika. Na pierwszej z nich jest tabelka. 

Wpiszcie do niej: nazwę statku, imię kapitana oraz pozostałych członków załogi, miejsce, do którego 

płyniecie.  

b) Na drugiej stronie każdego dnia zapisujcie Wasze przygody. Pomogą Wam w tym słówka (wycinanka 

2). Wytnijcie je i wrzućcie do jakiegoś naczynia. Każdego dnia losujcie słówka i układajcie z ich użyciem 

zdania, które będą opisywać, co mogło Wam się przytrafić!   

 

Miłej zabawy!!! :) 

 

 

 

Tajemnice statku możecie odkrywać również podczas wspólnej gry w naszą planszówkę MS Batory. Więcej informacji 

o niej znajdziecie na stronie Muzeum: http://www.polska1.pl/pl/dzialania/aktualnosci/ms_batory_gra_planszowa/ 

 

http://www.polska1.pl/pl/dzialania/aktualnosci/ms_batory_gra_planszowa/



