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Lp. Nazwa/ działanie 
 Metody/formy realizacji Organizator/Uczestnicy 

Przewidywany termin 
realizacji 

Dowód realizacji 
 

1. Poznanie bajki „O rybaku i złotej 
rybce”  

-czytanie bajki 
-ilustracja do treści  

wychowawcy  
wszystkie grupy 

I półrocze -galeria prac 
-zakładka na SI 

2. Poznanie wybranych legend morskich  -czytanie legendy 
-ilustracja do treści 

wychowawcy 
Jeżyki, Sówki, Niedźwiadki, 

Wilczki, Liski  

I półrocze -galeria prac 
-zakładka na SI 

3. Muzyka morza -słuchanie muzyki relaksacyjnej 
(szum morza, odgłos mew, itp. ) 
leżakowanie, odpoczynek po 
posiłkach 

wychowawcy 
wszystkie grupy 

w ciągu roku  

4. Projekt międzynarodowy - „Adopt a 
ship”  

- udział w projekcie wychowawcy  
wszystkie grupy 

w ciągu roku -zakładka SI 

4. Szanty, piosenki żeglarskie -nauka piosenek żeglarskich J.Kuczkowska i wychowawcy 
wszystkie grupy 

V – VI 2022  

5. Fale morskie -malowanie fal metodą 
D.Dziamskiej  

wychowawcy 
wszystkie grupy 

V 2022 -galeria prac 
-zakładka na SI 

6.  Latarnia morska  -wykonanie z różnych materiałów 
latarni morskiej 

wychowawcy 
wszystkie grupy 

VI 2022 -galeria prac 
-zakładka na SI 

7. Kodowanie z morzem   -zabawy z kodowaniem  wychowawcy 
Jeżyki, Sówki, Niedźwiadki, 

Wilczki, Liski 

I półrocze -galeria prac 
-zakładka na SI 



8.  Światowy Dzień Oceanów -scenariusz zajęć z wykorzystaniem 
wiersza J.Brzechwy pt. „Ryby”  

wychowawcy 
wszystkie grupy 

8 VI 2022 -galeria prac 
-zakładka na SI 

9. Dzień Marynarza - przebrania związane z morzem: 
marynarz, ryba, syrenka, pirat 
- oglądanie filmów przyrodniczych 
związanych z morskimi głębinami 
- zabawy morskie 

wychowawcy 
wszystkie grupy 

23 VI 2022 
(czwartek) 

-galeria zdjęć 
-zakładka na SI  

10. Nauka piosenki „Morze Bałtyckie”  -ilustracja piosenki ruchem, 
-wykonanie papierowych łódek 

J.Kuczkowska i wychowawcy 
wszystkie grupy 

II półrocze -galeria zdjęć 
-zakładka na SI 

11. Eksperymenty z wodą. Zabawy 
badawcze z bursztynem 

-doświadczenia związane z wodą,  
-zapoznanie z wyglądem bursztynu 

wychowawcy 
wszystkie grupy 

22 III 2022  
Dzień Wody 

-galeria zdjęć 
-zakładka SI  

12.  Bezpieczeństwo nad wodą  -zajęcia edukacyjne/ akcja 
„Bezpieczne wakacje 2022” 

wychowawcy 
wszystkie grupy 

VI 2022 -zakładka na SI  

13. Magiczny podwodny świat - zajęcia edukacyjne z gościem 
płetwonurkiem, poznanie sprzętu 
płetwonurka  

wychowawcy „0” 
Liski, Wilczki, Niedźwiadki 

II półrocze - zakładka na SI 

 


