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Magdalena Gliszczyńska

Ahoj przygodo!

Magdalena Gliszczyńska
Nauczycielka w Szkole Podstawowej nr 1 im. Obrońców Wybrzeża w Żukowie.

W ramach działań związanych z realizacją Pomorskiego Programu Edukacji Mor-
skiej uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Obrońców Wybrzeża w Żukowie mieli 
możliwość zapoznania się z tematyką morsko-żeglarską w procesie edukacyjnym. 

Uczniowie poznali specyfikę sportów wodnych podczas wychowania fizycznego, 
zwłaszcza takich dyscyplin, jak żeglarstwo i kajakarstwo. Na lekcjach geografii zazna-

jomili się z państwami nadbałtyckimi, rozszerzyli swoją wiedzę o walory kulturowe re-

gionu Bałtyku. Wybranych przedstawicieli bałtyckiej fauny i flory poznali na lekcjach 
biologii.

Uczniowie wykorzystywali do obliczeń matematycznych podstawową jednostkę dłu-

gości wykorzystywaną w nawigacji. Przeliczali powierzchnię jachtów o różnych kształ-
tach. W ramach planowania aktywnego wypoczynku na czas wakacji przygotowali pla-

ny tras turystycznych nad morzem. Nie zabrakło oczywiście piosenek opowiadających  
o morzu i codziennym życiu na statku. Uczniowie śpiewali, grali na instrumentach i two-

rzyli własne kompozycje o morzu. Wspólnie z nauczycielką muzyki – Justyną Belgrau 
– nagrali utwory: „Hej, me Bałtyckie Morze” oraz „Chociaż każdy z nas jest młody”.  
Na Szkolnym Konkursie Piosenki z okazji Święta Szkoły, także śpiewano szanty i pio-

senki żeglarskie. 
Uczniowie zmierzyli się z modelarstwem, budując modele latarni morskich, a także 

wykazali się dużą pomysłowością przygotowując inne prace plastyczne związane z tematy-

ką morską. Marynistyczne klimaty były też inspiracją do twórczości literackiej wychowan-

ków. Wiktoria Charenza, uczennica szóstej klasy jest autorką pięknego wiersza pt. „Zachód 
Słońca nad morzem”:

Zachód Słońca nad morzem
Lubię to niezwykłe zjawisko

Na niebo wówczas z zachwytem spoglądam,
Gdy kolorowym horyzontem hen w oddali

Do snu układa się dzień w promieniach Słońca.
Szczególnie piękny jest zachód nad morzem,

Gdzie odbijające się promienie słoneczne w wodzie
Współtworzą cudowną paletę barw,

A obraz nieba wygląda jak kwiecisty gaj.
Kula Słońca jakby z ognia, w głąb morza się zanurza

Nagle spadła chcąc w objęciach morza zasnąć
Fala lekko Słońcem buja, czyżby chciała wskrzeszać tę jasność?

Widok ów myśli me rozpala i w piersi mej oddech zapiera.
Gdzieś w dali na spokojnej wodzie statki widać

Czekają na swoją kolej, kiedy będą do portu wpływać
Są piękne, ogromne, duże, małe

Kolorowe, pasażerskie i towarowe.
Nagle spokój zapada i cisza na morzu, ustały już ptasie krzyki

Zdaje się, że ta cisza całkowitą władzę nad Ziemią objęła
Delikatny zmrok ją zasłania ciemnymi chmurami

Oto nastała pora odpoczynku dla Ziemi. (...)

W najbliższym czasie będziemy świętować Dzień Dziecka i z tej okazji planujemy 
wspólne budowanie statku. Tematyka morska to niezwykłe bogactwo inspiracji do róż-

nych aktywności kształtujących kompetencje kluczowe naszych uczniów. 


