
 

Pomorski Program Edukacji Morskiej 

Program edukacji morskiej szkoły /placówki oświatowej 

 ROK SZKOLNY: 2020/2021 

 

 

 

1. Nazwa szkoły placówki oświatowej 

Przedszkole Miejskie nr 25 „Kubuś  Puchatek”  

 

2. Adres szkoły /placówki oświatowej 

   ul. Powstańców Wielkopolskich  1    

   76-200  Słupsk 

 

3. Tytuł programu  

„ZABAWA  PLUS   WODA  TO  NIEZŁA   PRZYGODA” 

 

4. Wstęp (informacje ogólne o programie) 

 

Program przeznaczony jest dla dzieci w wieku 3-6 lat .Treści zawarte  

w programie są dostosowane do możliwości dzieci . Zawierają 

wiadomości zgodne z podstawa programową  a  także  założeniami   

pracy  placówki .  

 

 

5. Cele (główny i szczegółowe) 

Cel główny:  Rozbudzanie u  dzieci ciekawości poznawczej  związanej  

                z  funkcjonowaniem  gospodarki   morskiej oraz  żeglugi śródlądowej. 

 

Cele szczegółowe: 

• Przybliżenie dzieciom tematów związanych z fauną i florą wód 

słodkowodnych i oceanów 



• Poznanie rodzajów transportu wodnego 

• Zachęcenie dzieci do turystyki morskiej i  żeglugi śródlądowej  

• Poznanie słownictwa związanego z morzem 

• Rozwijanie pasji morskich poprzez tworzenie prac plastycznych  

•  Nabywanie  umiejętności współpracy w grupie rówieśniczej 

• Poznanie zasad bezpieczeństwa będąc nad wodą  

 

6. Realizacja  treści   programu 

 

 

Lp. Nazwa 

działania 

Metody/formy 

realizacji 

Uczestnicy Przewidywany 

termin 

realizacji 

1. Bal 

karnawałowy 

Zabawy muzyczno-

taneczne „Bal u 

Boga  Mórz i 

Oceanów- 

Neptuna” 

Wszystkie 

grupy 

przedszkolne 

Styczeń 2021 

2.  Morski  

tydzień  

*morskie 

opowieści 

*zabawy 

muzyczno 

ruchowe –

szanty 

*Co  serwuje 

kucharz na 

statku –zajęcia 

kulinarne 

 

 

Zapoznanie dzieci  

z tematyką  morską 

- czytanie 

opowiadań i 

ciekawostek  o 

morzu  i oceanach. 

Szanty ,zajęcia 

kulinarne. 

Wszystkie 

grupy 

przedszkolne 

Luty2021 



 

4. 

 

 „Stateczki  i  

łódeczki „ 

Kodowanie 
 
 
 

Wykorzystanie do 

zajęć  mat 

edukacyjnych,  

chusty animacyjnej 

Tablic 

multimedialnych, 

Dywanu 

edukacyjnego. 

Grupa 

III,IV,V,VI 

Marzec 2021 

5. „Morski  świat” 

-  konkurs 

plastyczny 

 

 

 

 

Wewnątrz 

przedszkolny  

Konkurs plastyczny  

„Cudowny morski 

świat” 

Grupa 

III,IV,V,VI 

Kwiecień 2021 

6. Poznanie 

środków 

transportu 

wodnego 

 

 

Zajęcia w grupach, 

pogadanki, filmy 

edukacyjne. 

Wprowadzenie 

słownictwa w 

języku   angielskim 

Grupa 

III,IV,V,VI 

Maj 2021 

7. QUIZ wiedzy 

morskiej 

Konkurs wiedzy 

przedszkolnej 

Grupa III I IV Czerwiec 2021 

 

7. Sprawdzane efekty realizacji programu 

• czerpanie radości z  współpracy  w zespole 

• nabycie kreatywności  i  zdolności  plastycznych   

• wzbogacenie   dzieci o nowe doświadczenia, wiadomości 

 z regionu  

• czerpanie radości z  wypoczynku nad wodą  

•  kontakt z nowinkami technologicznymi 

• umiejętność analizowania, porównywania i wnioskowania 

 

8. Ewaluacja (wskaźniki twarde i miękkie) 

 

   Ewaluacja kontynuacji   programu przeprowadzona  zostanie  pod koniec roku 

szkolnego    czerwiec 2021.Podlegać jej będzie stopień realizacji działań. 

Przeprowadzone działania zostaną opisane a także wzbogacone zdjęciami. 

Zostaną sformułowane  wnioski z podejmowanych działań. 



 

 

 

 

 
                                                    Podpis szkolnego animatora edukacji morskiej    

                                                                    Marzena Nowika                                                        


