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Karta pracy  

„Ku przygodzie” 

 

Dzień dobry.  

 

 

Fot. 1. Marta Pijas 

 

Wyobraź sobie, że spacerujesz brzegiem morza. Piasek pod stopami mieni się niczym 

drobinki złotego kruszcu, a fale na przemian, to delikatnie uderzają o stopy, 

to za chwilę znikają w bezkresnej toni. Na niebie słońce króluje w pełnej krasie, 

a delikatny wietrzyk ledwie muska spacerowiczów.  

Przemierzając nadmorską plażę, zauważasz muszelkę. Spośród wyrzuconych 

przez morskie fale na brzeg i rozsianych podmuchami wiatru na piasku, 

w zdumiewający sposób skupiała wokół siebie promyki słońca.  
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Fot. 2. https://pixabay.com/pl/photos/powłoki-nadmorski-wybrzeże-beach-1031296/ 

 

Pochylasz się, sięgasz po muszlę.  

Czy posłuchasz jak szumi, przywołując morskie opowieści? Cdn.  

Zapraszam   

1. Przyjrzyj się uważnie rysunkowi z następnej strony. Spróbuj równomiernie wypełnić 

kolorem poszczególne elementy, starając się nie wychodzić za linię. Zwróć uwagę 

na takie dobranie barw kredek, by odpowiadały kolorystyce marynarskiego ubrania 

ćwiczebnego1. Pozostałe części rysunku pokoloruj zgodnie z własnym wyobrażeniem. 

Pamiętaj o prawidłowym trzymaniu kredek.  

Powodzenia ! 

 
1  Żołnierze jednostek pływających noszą ubrania w kolorze granatowym i białym, ubiór 

służbowy w kolorze granatowym. 
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Rys. 1. https://www.e-kolorowanki.eu 

 

 

https://www.e-kolorowanki.eu/
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2. A teraz spróbuj odszukać 10 różnic pomiędzy obrazkami, a następnie pokoloruj 

wybrany obrazek. Powodzenia ! 

 

Rys. 2. https://www.e-kolorowanki.eu 

 

 

 

Dziękuję! 
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 Czy wiesz, że:  

 Kolorystyka niebieskich mundurów wywodzi się z czasów starożytnych. 

Rzymianie ubierali swoich marynarzy w niebieskie mundury, co czyniło ich 

podczas działań wojennych nierozpoznawalnymi dla przeciwnika. Toteż i żagle 

szybkich łodzi żaglowych farbowane były w owym czasie na kolor niebieski. 

 

 W XVI i XVII wieku wśród załóg okrętów dominowała dowolność ubioru. 

Niektórzy marynarze nosili tzw. jumpery szyte z płótna żeglarskiego.  

Były to nieprzemakalne, workowate i bezkształtne okrycia wierzchnie, zwane 

chałatami, z dziurami na ręce i głowę, wiązane sznurem w pasie. 

 

 Jako, że w XVIII wieku na wodach morskich panowała brytyjska flota wojenna, 

to właśnie tam zrodził się pomysł wprowadzenia umundurowania dla oficerów. 

 

 W 1745 roku grupa oficerów angielskiej floty królewskiej przedłożyła 

Admiralicji petycję, dotyczącą wprowadzenia jednolitego umundurowania 

na okrętach. Koncepcja munduru w kolorze granatowym z białymi wyłogami, 

czyli odwiniętymi na zewnątrz jego elementami, uzyskała akceptację 

panującego wówczas króla Jerzego II. 

 

 W 1748 roku powyższa idea została wprowadzona przez monarchę, 

jako obowiązująca dla wszystkich oficerów i wdrożona w życie. 

W niedługim czasie dowódcy okrętów zaczęli upowszechniać jednolite, 

własnych pomysłów umundurowanie dla załogi. 

 

 Mundur marynarski został zatwierdzony w Anglii i we Francji w połowie 

XIX wieku. Zwyczaje dotyczące umundurowania marynarskiego przetrwały 

wiele wieków, by silnie zakorzenić się w tradycji. 

 W 1920 roku po raz pierwszy wprowadzono w Polsce odrębny mundur 

marynarski. Za wzór przyjęto model ubioru marynarki brytyjskiej, w związku 

z brakiem polskiego prototypu. Na nim też wzorowały się floty wojenne innych 

państw. 


