
          PROGRAM EDUKACJI MORSKIEJ NA ROK SZKOLNY 2019/2020 

             KOORDYNATORZY: I.Krupińska, M.Laga, A.Dąbek 

 

Lp. Nazwa działania Metody/formy realizacji Organizator/Uczestnicy Przewidywany 
termin realizacji 

Dowód realizacji 

1. Poznanie bajki „O rybaku i złotej 
rybce”  

- czytanie bajki 
- ilustracja do treści 

Wychowawcy/ 
Żabki, Tygryski 

II półrocze - galeria prac 
- zdjęcia zakładka 

2.  Poznanie legendy „Jurata królowa 
Bałtyku”  

- czytanie legendy 
- ilustracja do treści 

Wychowawcy/ 
Biedronki, Sówki 

II półrocze - galeria prac 
- zdjęcia zakładka 

3. Kącik  morski/ kaszubski - utworzenie kącika morskiego Wychowawcy/ 
wszystkie grupy 

IV – VI 2020 - zdjęcia zakładka 

4. Spotkanie z projektantem statków. 
Zapoznanie z pojazdami wodnymi. 

- spotkanie z Panem Raczkiewiczem  
(Bohater Tygodnia) 

Wychowawcy/ 
Sówki 

X 2019 - zdjęcia zakładka 

5. Wiązanie węzłów  - spotkanie z Panem Chmurą   
(Bohater Tygodnia) 

Wychowawcy/ 
Sówki 

w roku szkolnym  - zdjęcia zakładka 

6. Zabawy badawcze z bursztynem.  
Eksperymenty z wodą. 

- doświadczenia związane z wodą 
- oglądanie bursztynu, zapoznanie z jego 
właściwościami  

Wychowawcy/ 
wszystkie grupy 

IV 2019 
„Dzień Wody” 

 

- scenariusz zajęć 
- zdjęcia zakładka 

7. Muzyka relaksacyjna - słuchanie muzyki relaksacyjnej: szum 
morza, odgłos mew, itp. (posiłki, 
leżakowanie, relaksacja) 

Wychowawcy/ 
wszystkie grupy 

cały rok szkolny  

8. Podchody pirackie - udział w podchodach pirackich podczas 
nocki w przedszkolu 

Wychowawcy/ 
Sówki 

VI 2020 - scenariusz zajęć 
- zdjęcia zakładka 

9. Szanty, piosenki żeglarskie - nauka piosenek żeglarskich J.Kuczkowska, Wychowawcy/ 
wszystkie grupy 

V-VI 2020  

10. Wycieczka nad morze - wyjazd do oceanarium w Gdyni 
- spacer po plaży 

Wychowawcy/ 
wszystkie grupy 

VI 2020 - karta wycieczki 
- zdjęcia zakładka 

11. Latarnia morska, morze, ryby Wykonanie makiety morza Wychowawcy/ 
wszystkie grupy 

VI 2020 
Wystawa 22-26 VI 

- wystawa makiet 
- zdjęcia zakładka 
 



12. TYDZIEŃ MORSKI 
 

Zespół koordynatorów/ 
wszystkie grupy 

 
 
 

22 - 25 VI 2020 - zdjęcia zakładka 

22 VI 2020 Piknik „Złap rybkę” 
 
 
 

 

- zabawy z wodą: 

 puszczanie statków na wodzie 

 łowienie rybek na magnes 

 stół wodny 
- obiad - grillowana rybka na świeżym 
powietrzu 
 

23 VI 2020 Szanty 
 

- przegląd  piosenki żeglarskiej  
 

24 VI 2020 Morskie fale 
 

- malowanie fal –metodą D.Dziamskiej 

25 VI 2020 Dzień Marynarza 
 

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

26 VI 2020 Bezpieczeństwo zabaw 
nad morzem 

- pogadanka o bezpieczeństwie podczas 
akcji „Bezpieczne wakacje 2020” 

13. Wyjazd do Mierzeszyna - spływ 
kajakowy z rodzicami 

 M.Laga, A.Dabek/ 
Sówki 

VI/VII 2020 - zdjęcia zakładka 

14. Spotkanie z nurkiem/ratownikiem 
WOPR  

 I.Krupińska/ 
Wszystkie grupy 

II półrocze - zdjęcia zakładka 

 


