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Przedszkolaki w Pomorskim Programie Edukacji Morskiej 
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 25 „KUBUŚ PUCHATEK” W SŁUPSKU

Nasze Przedszkole „Kubuś Puchatek” przystą-

piło do Pomorskiego Programu Edukacji Morskiej  
w 2019 r. W programie „Zabawa plus woda to niezła 
przygoda” uczestniczyły dzieci 3-6 letnie. Treści reali-
zowane były zgodnie z podstawą programową, a także 
założeniami naszej placówki. Działania dostosowane 
zostały do możliwości dzieci przedszkolnych. Udział 
w edukacji morskiej był dla nas wspaniałą przygodą 
i zabawą. Maluchy poznały: zagadnienia zawiązane  
z fauną i florą wód słodkowodnych oraz mórz i oce-

anów; rodzaje transportów wodnych; słownictwo 
związane ze środowiskiem wodnym w języku polskim 
i angielskim. Rozwinęły pasję morską poprzez tworze-

nie prac plastycznych, a także udział w konkursach. 
Poznały zasady bezpiecznego przebywaniem w po-

bliżu wody. Przedszkolaki poprzez udział w zajęciach 
uczyły się również współpracy w grupie rówieśniczej, 
a także odpowiedzialności za drugą osobę.

W ramach działań PPEM…
Najstarsze grupy z naszego przedszkola brały 

udział w zajęciach nauki pływania, prowadzonego 
przez instruktora – pana Michała na słupskim base-

nie SOSiR.  Zajęcia pozwoliły dzieciom oswoić się  
z wodą, pokonać lęk przed pływaniem, nauczyć się 
prawidłowego oddechu oraz umiejętności poruszania 
się w wodzie.

Zorganizowaliśmy Thanksgiving‘s Day. Najstarsza 
Grupa przedszkolaków przygotowała przedstawienie 
opowiadające o podróży pielgrzymów przez Ocean 
Atlantycki na ziemie Ameryki. Widzowie podczas pre-

zentacji sztuki teatralnej poznali słownictwo dotyczące 
zagadnień  morskich w języku angielskim. 

Najstarsze grupy odwiedził pan Michał, który na 
co dzień uczy dzieci pływania. Lekcja dotyczyła bez-

pieczeństwa i właściwego zachowania podczas ko-

rzystania z akwenów wodnych. Przedszkolaki mogły 
również obejrzeć sprzęt ratowników wodnych i razem 
omówiliśmy znaki informujące nas o zagrożeniu. Taka 
lekcja sprzyjała aktywności i zainteresowaniu uczest-
ników. 

Wzięliśmy udział w konkursach plastycznych:  
1) Projekt logotypu instytucji wspierającej realizację 
Pomorskiego Programu Edukacji Morskiej. Do dru-

giego etapu przeszło 10 prac, a wśród nich praca na-

szego przedszkolaka Stasia Kuc. 2) „Skrawek morza 
pod choinką” na morską ozdobę bożonarodzeniową.  
3) „Pisanka wielkanocna z morskim motywem”.

W naszym przedszkolu zorganizowaliśmy bal 
karnawałowy pod hasłem „Bal u Neptuna Króla Wód  
i Oceanów”. Dzieci w tym dniu przebrały się za pira-

tów, syrenki, króla Neptuna, rybki i wiele innych cie-

kawych postaci. Wesoło bawiły się przy utworach mu-

zycznych o tematyce morskiej.
Przedszkolaki wzięły także udział w Tygodniu 

Edukacji Morskiej. W tym czasie w każdej grupie pro-

wadzone były zajęcia, zabawy i doświadczenia związa-

ne z wodą. Dzieci uczestniczyły w różnych aktywno-

ściach: • poznały faunę i florę morza, • oglądały filmy 
edukacyjne o tematyce morskiej, • wykonały piękne 
prace plastyczne (papierowe łódeczki, wielką panora-

mę Morza Bałtyckiego). Podczas zajęć konstrukcyj-
nych przedszkolaki realizowały temat dotyczący mor-
skich opowieści – na układankach pojawiły się ryby, 
statki, zwierzęta morskie.

W grupie I, II i III odbyły się zajęcia z pracowni-
kiem Słowińskiego Parku Narodowego. Dzieci dowie-

działy się wiele ciekawostek o zwierzętach żyjących  
w naszym Morzu Bałtyckim oraz na lądzie. Atrakcją 
było szukanie bursztynów w piasku w zaciemnionym 
pomieszczeniu przy pomocy specjalnego światła. 
Oglądaliśmy również skarby zatopione w bursztynach.

W przedszkolu odbyły się też cykliczne spotkania 
na temat fauny i flory Morza Bałtyckiego, a także rzek 
i stawów. Zajęcia w bardzo interesujący i ciekawy spo-

sób prowadziła pani biolog Małgorzata Bagińska. Gru-

pa „Sówek” wzięła udział w balu pirackim. Podczas 
zabawy dzieci musiały wykazać się zręcznością, spry-

tem i logicznym myśleniem oraz wiedzą, a po wyko-



Zadania na Wordwall
Ucz się i baw! Polecamy zestaw interaktyw-

nych zadań z różnych dziedzin edukacji morskiej  
i żeglarskiej, przygotowanych na platformie Wordwall.  
Dla zarejestrowanych użytkowników portalu dostęp rów-

nież do automatycznie generujących się różnorodnych 
kart pracy. Zachęcamy do tworzenia własnych zadań  
w kategorii „edukacja morska” na Wordwallu i rozbudowy-

wania bazy interaktywnych ćwiczeń z tego obszaru. Aby przejść do zadań, na stronie Wordwall wyszukaj 
kategorię „edukacjamorska” lub wykorzystaj QR kod.

Strony internetowe
Zainspiruj się działaniami innych! Upowszechniaj swoje projekty! Dziel się wiedzą i doświadczeniem!  

Wszystkich zainteresowanych wdrażaniem edukacji morskiej w szkołach i placówkach oświatowych za-

praszamy na strony internetowe z przykładami dobrych praktyk, materiałami dydaktycznymi, konkursami 
i wieloma innymi morsko-żeglarskimi inspiracjami. Zachęcamy też do publikowania relacji z działań mor-
sko-żeglarskich realizowanych w szkołach i placówkach oświatowych.
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Nauczycielka w Przedszkolu Miejskim nr 25 „Kubuś Pu-

chatek” w Słupsku, koordynatorka Pomorskiego Progra-

mu Edukacji Morskiej.

naniu wszystkich zadań zdobywały tytuł „Super pirata 
– super piratki”.

„Co pływa a co tonie?” to temat zajęć, na których 
odbywały się doświadczenia z wodą, co było okazją 
do obserwacji i wyciągania wniosków. Na wyprawę na 
Arktykę wybrały się dzieci z grupy IV. Poznały tą cie-

kawą krainę pokrytą lodem, znajdującą się w centrum 
Oceanu Arktycznego, bogatą w faunę i florę morską, 
ptaki, zwierzęta lądowe oraz społeczność ludzką.

Grupa „Króliczków” wzięła udział w wycieczce 
do Sea Parku w Sarbsku. Była to niezwykła  przygoda, 
która zabrała dzieci w świat mórz i oceanów. Przed-

szkolaki zobaczyły mieszkańców mórz i oceanów  
w naturalnych rozmiarach, uczestniczył w karmieniu 
i treningu fok. Poznały również ciekawe historie re-

gionu Pomorza, zwiedziły Muzeum Marynistyczne, 
obejrzały zbiory rękodzieła marynistycznego, a także 

Park Miniatur Latarni Morskich.

Udział dzieci w Pomorskim Programie Eduka-

cji Morskiej był wspaniałą przygodą. Wszystkie wy-

zwania sprawiły przedszkolakom ogromną radość. 
Zadania stawiane przed dziećmi pozwoliły rozwinąć 
kreatywność, twórcze myślenie, motorykę małą, ma-

nualność, orientacje przestrzenną, umiejętności kon-

centracji uwagi oraz współdziałanie w grupie. Mamy 
nadzieję, że tym małym akcentem zachęciliśmy przed-

szkolaki do dalszego zgłębiania zagadnień związanych 
ze środowiskiem wodnym, żeglugą, fauną i florą rzek, 
mórz i oceanów.
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