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Nasza placówka, Zespół Kształcenia i Wychowania 
w Lublewie Gdańskim, w roku szkolnym 2020/2021 
bierze udział w Pomorskim Programie Edukacji Mor-
skiej. Poszerzając ofertę edukacyjną przedszkola, 
postanowiłam zorganizować dla dzieci zajęcia pla-

styczno-muzyczne o tematyce morskiej. Grupa dzieci 
6-letnich, której jestem wychowawczynią bardzo chęt-
nie w czasie zabaw dowolnych wybiera twórczość pla-

styczną i wspaniale się przy tym bawi.
Twórczość plastyczna jest jedną z ważniejszych 

form działalności dziecka w wieku przedszkolnym, 
jednocześnie łączy się idealnie z muzyką, dlatego 
stworzyłam program edukacji morskiej „Morskie 
przygody”. Podczas realizacji programu dzieci mogą 
rozwijać swoje uzdolnienia i zainteresowania plastycz-

no-muzyczne oraz teatralne, a także poszerzać wiedzę  
o morzu i regionie. 

Dzieci są kreatywne z natury, dlatego tę wspania-

łą zdolność należy w nich pielęgnować i rozwijać. Jak 
pokazuje praktyka, kształcenie i rozwijanie umiejętno-

ści artystycznych stanowi podstawę rozwoju twórczo-

ści dziecięcej. Rozbudzanie zainteresowania sztuką, 
plastyką, muzyką, odkrywanie w sobie naturalnych 
predyspozycji i uzdolnień, skłania dziecko do samo-

dzielnej twórczości i działania. Jeśli dodamy do tego 
ciekawą tematykę morską – sukces gwarantowany. 

Zajęcia koła edukacji morskiej odbywają się dwa 
razy w miesiącu przez około 45 minut, uczestniczy  
w nich 24 dzieci w wieku 6 lat. Właściwą realizację 
planu pracy koła edukacji morskiej wyznacza baza 
dydaktyczna przedszkola, którą stanowi dobre wypo-

sażenie, odpowiednie do zajęć artystycznych i potrzeb 
dziecka. Przy współpracy z rodzicami zorganizowano 
kącik morski (wyposażony w muszle, czapki marynar-
skie, węzły żeglarskie).

Podczas zajęć wprowadzających w tematykę mo-

rza dzieci nauczyły się piosenek: „Szanteczka dla 
dziecka”, „Żegluj Żeglarzu”, „Bum cyk, cyk”, „Płyną 
statki z bananami”, „Ocean nam nie straszny”. Dowie-

działy się z jakich części składa się mundur marynarza, 
wykonały prace plastyczne o tematyce morza z wyko-

rzystaniem różnych technik. Podczas zajęć zwracano 
uwagę dzieci na rolę morza w gospodarce, handlu, tu-

rystyce. Przeprowadzono zabawy ruchowe: „Piraci”, 
„Łodzie podwodne” z wykorzystaniem Chusty Klanzy 
i Wiatraka matematycznego. Zapoznano dzieci z budo-

wą jachtu (nazewnictwo części jachtu i jego osprzętu). 
Nasze przedszkolaki dowiedziały się również, jakie 
zwierzęta oraz rośliny zamieszkują Bałtyk. Dbając  
o kształtowanie postaw pro-ekologicznych dzieci wy-

konały prace plastyczno-techniczne z wykorzystaniem 
butelek, sznurków, skrawków materiału. 

Zajęcia o tematyce morskiej cieszą się dużym za-

interesowaniem wśród dzieci. Oprócz zdobywania 
wiedzy nt. morza, moi wychowankowie czerpią radość 
ze współpracy z rówieśnikami, wspólnej zabawy oraz 
samodzielnego poszukiwania w różnych źródłach od-

powiedzi na nurtujące ich pytania.
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Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca  
kl. „0” w Zespole Kształcenia i Wychowania w Lublewie 
Gdańskim. Od kilkunastu już lat z pasją i sercem pod-

chodzi do edukacji najmłodszych, w codziennej pracy  
z dziećmi kieruje się przede wszystkim sercem i potrze-

bą pomagania innym. Wprowadza dzieci w świat warto-

ści moralnych, dokładając wszelkich starań, aby wycho-

wankowie wyrośli na mądrych i szczęśliwych ludzi.


