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ROK SZKOLNY: 2020/2a2l

Nazwa szkoły/placówki oświatowej :

PRzEDszKoLE NR Mw GDAŃSKU przy Z§o nr 10

Ad res szkoły/placówki oświatowej :

80_515 GDAŃSK
UL. KRAslcKlEGo 10

Tytuł programu:

MoRzE NAszE MoRzE...AHoJ!

4. Wstęp (informacje ogólne o programie):

Przedszkole nr 44 w Gdańsku położone jest w odległości 500 m od linii
brzegowej Zatoki Gdańskiej oraz w sąsiedztwie zabytkowej Latarni Morskiej w
Nowym Porcie.

sam Bałtyk jest niewątpliwie jedyny w swoim rodzaju - nie ma na ziemi
drugiego takiego zbiornika wodnego. Łączy ze sobą linią brzegową aż 9 krajów:
Polskę, Niemcy, Rosję, Łotwę, Litwę, Danię, Finlandię, Szwecję i Estonię. Ze wszystkich
stron otoczony jest lądem.

A Latarnia Morska to jedna z najpiękniejszych latarń morskich północnej
Europy. Od początku służyta potrójnemu celowi: jako latarnia morska, wieża pilotów
portowych i baza (jedynej na polskim wybrzeżu) kuli czasu. W jej wnętrzu podziwiać
moŻna pięknie zachowane stare historyczne urządzenia optyczne oraz wspaniatą
wystawę latarnictwa morskiego. Zachwyca również widok z jej szczytu na port
gdański, Westerplatte icałą Zatokę Gdańską aż po Gdynię i Hel.

To położenie wzbogaca nie tylko walory geograficzne naszego regionu, ale
służy jako skarbnica wiedzy poznawczej.

Program Morze nasze morze ... Ahoj! odwołuje się do wskazań Podstawy
programowej wychowania przedszkolnego ijest wsparciem dla całościowego rozwoju
dzieci. wzbogaca, wspiera, wzmacnia, tworzy sytuacje edukacyjne sprzyjające
budowaniu zainteresowań dzieci morzem, bogactwem naturalnym morza, ludźmi
związanymiz morzem i infrastrukturą morską.

Opiera się na założeniu nauki poprzez zabawę, doświadczenia, eksperymenty,
wycieczki w ciekawe miejsca.

Przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Proponowane treści
dostosowane są do poszczególnych grupach wiekowych, tak aby nauczyciel mógł
modyfikowaĆ je w dowolny sposób, uwzględniając możliwości i potrzeby danej grupy.
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5. Cele (główny i szczegółowe):

CELE GŁÓWNE:
o Rozbudzanie dziecięcej aktywności i samodzielności poprzez działania z

zakresu edukacji morskiej.
o Nabywanie wiadomości i umiejętności poprzez działania z zakresu edukacji

morskiej.
o Rozwijanie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy morskiej.
o stwarzanie warunków sprzyjających zdobywaniu kompetencji morskich.
o Budowanie dziecięcej wiedzy o morzu oraz rozwijanie umiejętności

prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiaty dla innych.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

Dziecko:
o kształtuje i rozwija wszystkie zmysły,
o poszukuje odpowiedzi na nurtujące je pytania, problemy,
o ksztattuje postawę kreatywną,
o wspiera ciekawość, samodzielność i aktywność w toku działań

podejmowanych z zakresu edukacji morskiej,
o rozwlja umiejętności praktycznego zastosowania kompetencji morskich,
o kształtuje umiejętności myślenia i jasnego formułowania wypowiedzi,
o projektuje i organizuje własną pracę, jak i pracę w grupach i zespołach.

6, Realizacja treści programu:

Lp. Nazwa działania
Metodyformy

realizacji
Uczestnicy

Przewidywany
termin

realizacii
L. ZAJECIA EDUKACYJNE:

Ahoj... morze nasze morze - czym
jesteś, gdzie jesteś, jakie jesteś, co
ukrywasz? (flora, fauna, skarby
morza).

Palcem po mapie wzdłuż linii
brzegowej morza - nasi sąsiedzi.

Palcem po mapie, Gdańsk miasto
znad morza - Tu jesteŚmy, a co
jest obok? (porty, latarnie)

Lubimy czas nad morzem -
bezpieczeństwo, za bawy, ekologia.

Praca w
poszczególnych
grupach
wiekowych z

wykorzystaniem:
- dowidzenia,
- projektu,
- pracy plastyczno-
technicznej,
- pogadanki.

Wszystkie grupy
wiekowe -

zajęcia do
wyboru przez
nauczyciela z

uwzględnieniem
możliwości
dzieci.
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2. WYC|ECZKl:

Narodowe Muzeum Morskie -
lekcja muzealna.

Latarnia Morska w Nowym Porcie -

zwiedzanie.

Wycieczka do Wydziatu Biologii
Un iwersytetu Gdańskiego -
zwiedzanie wystawy.

Muzeum bursztynu - zwiedzanie.

Wycieczka/wyjście. Wszystkie grupy
wiekowe, z

uwzględnieniem
możliwości
dzieci.

lV - Vl 2021

3. Przedszkolny kon ku rs twórczości
marynistycznej, pt. Morze nasze
morze - wykorzystanie
naturalnego tworzywa piasku na
plaży do stworzenia prac.

Metoda czynna z

wykorzystaniem
położenia (plaży).

Wszystkie grupy
wiekowe, z

uwzględnieniem
możliwości
dzieci.

v _vl2021,

4. Europeiski Dzień Morza -
20.05.2021 - podkreślane
znaczenie morza w życiu
mieszkańców Europy.

Parada -
zaproszenie do
udziału sąsiednich
przedszkoli.

Wszystkie grupy
wiekowe, z

uwzględnieniem
możliwości
dzieci.

20.v.2a2L

7. Spodziewane efekty realizacji programu:

o wzbogacenie wiedzy poznawczej dziecio morzu.
. spędzanie wolnego czasu nad morzem w ramach bliskiego sąsiedztwa

placówki z Zatoką Gda ńską.
o poznanie zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas pobytu nad morzem.

Poznanie historii morskiej Gdańska podłączane ze zwiedzaniem miejsc
marynistycznych.

o uczenie szacunku do morza i pracy ludzi morza.
o poznanie morskich sąsiadów polski w ramach położenia geograficznego.
o poznanie morskich legend itradycji.
o poznanie pasji związanych z morzem w tym sportów wodnych.

8. Ewaluacja (wskaźnikitwarde i miękkie):

Program Morze ndsze morze ... Ahoj! będzie podlegał ewaluacji na podstawie
podjętych działań w ciągu roku szkolnego oraz rozmów i opinii nauczycieli
poszczególnych grup wiekowych. Wnioski po ewaluacyjne będą podstawą do
modyfikowania zarówno zadań jak i sposobów realizacji samego programu.
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" Miejscowość i data

Formularzzgody na publikację szkolnego programu edukacji morskiej
stworzonego w ramach udziaĘ szkoły/placówki w Pomorskim Programie
Edukacj i Morskiej (PPEM) na stronie www. edukacj amorska. odn. slupsk.pl

orazinrtych publikacjach tworzonych na potrzeby PPEM

Adres e-mail: bą* @ ur,fiCłlą,r12.

Nazwa szkolnego programy:

Ł]aręł€ .N#XĘ

4.

5.

Współautorąu:

OŚWIADCZENIE

l. OŚwiadczam, że wymieniony program jest mojego autorstwa. Wszelkie prawa własności
intelektualnej dotyczące programu należą do mnie oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób
trzecich.

2. WlTażam zgodę na nieodpłatną publikację programu przekazanego ODN w Słupsku
koordlnatorowi PPEM na stronie www.edukacjamorska.odn.slupsk.pl oraz w innych publikacjach
tworzonych na potrzeby realizacji PPEM

3. Akceptuję fakt, że koordynator zasttzega sobie prawo do dokonywania w programie nnian
redakcyjnych i edycyjnych, jeżeli nie zrnienia to istoĘ opracowanego programy.
Koordynator zastzega sobie prawo do decydowania o terminie oraz sposobie publikowania
i udostępniania programu w piśmie i na stronie internetowej www.edukacjamorską.odn.slupsk.pl.
Wyrżam zgodę na przet:warzanie moich danych osobowych przez koordynatora PPEM - ODN
w Słupsku na potrzeby publikacji przesłanego programu.

Zostałam/em poinformowanaly na podstawie ań. 13 orazalt,14 Rozpoządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
zdnia27 kwietnia 20'16 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zpzebłlarzaniem danych osobowych iwsprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchvlenia dyrekWy 95/46ME, że:
Administratorem danych osobowvch iest Ośrodek Doskonalenia Nauczycieliw Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Poniatowskieqo 4A
Dane kontaktowe inspektora ochrony
danvch

E-mail : iod@odn.slupsk.p|

podstawą przetwaaania iest Zgoda osoby, którei dane dotyczą
odbiorcami danvch osobowvch sa lmie i nazwisko bedzie podane do oublicznei wiadomości
lmie i nazwisko upublicznione, może bvc pzekazvwane do oaństwa trzecieoo lub oroanizacii miedzvnarodowei.
Ze zgody mogę wycofać się w kżdej chwili. Wycofanie się ze zgody należy złozyć pisemnie do administratora. Wycofanie się ze
zgody wiąże się z brakiem możliwości pzetwazania moich danych osobowych pzez administratora od dnia złożenia wycofania, Nie
ma możliwości usunięcia danych osobowych z wydanego kwańalnika ,,lnformator Oświatowv",
Mam prawo do: bycia poinformowanym, wglądu, poprawiania, wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie moich
danych osobowych, żądania dostępu do swoich danych, ograniczenia przetwazania oraz prawo do wniesienia spzeciwu wobec
pzetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego, odszkodowania
Decyzje doĘczące przeMlanania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje
danych osobowych,
Administrator nie przewiduje przetwazania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostałv zebrane.
Podanie danych osobowych iest dobrowolne.
Administrator po ustaniu celu przetwazania planuje dalsze przetwarzanie danych tyłko w pzypadku, gdy osoba, któĘ dane dotyczą
wyrazi na to zqodę.
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Czytelny podpis autdra:


