
Pomorski Program Edukacji Morskiej 

Program edukacji morskiej szkoły/placówki oświatowej 

ROK SZKOLNY: 2020/2021 

 

1. Nazwa szkoły/placówki oświatowej: 

Niepubliczne przedszkole MegaMocni Strzyża  

2. Adres szkoły/placówki oświatowej: 

Bernarda Chrzanowskiego 38A, 80-278 Gdańsk 

3. Tytuł programu: 

,,Przedszkole MegaMorscy” 

4. Wstęp: 

 

Program  edukacji  morskiej wspomagający rozwój aktywności twórczej dzieci  przeznaczony  jest  dla 

dzieci  w  wieku  od  3  do  6  lat. Przedszkole  jest  miejscem  wszechstronnego  rozwoju  dziecka, 

nauki poprzez zabawę,  poznawania nowej otaczającej rzeczywistości i środowiska.  Program edukacji 

morskiej stanowi źródło nowych zainteresowań dziecka.  Poprzez realizację treści zawartych w 

programie  przedszkolaki  będą  uczestniczyły  w  ciekawych zajęciach tematycznych,   zabawach 

dydaktycznych  o treściach edukacji morskiej oraz wzrośnie ich ciekawość o miejscu ich zamieszkania.  

 

5. Cele: 

Cel główny: 

Poszerzanie wiedzy na temat morza oraz regionu nadmorskiego  

 

Cele szczegółowe:  

-poznanie podstawowych informacji o morzu  

-poznanie informacji o ochronie środowiska morskiego 

- poznanie zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas pobytu nad morzem 

-poznanie historii morskiej Gdańska oraz dziedzictwa kulturowego regionu 

-uczenie szacunku do morza i pracy ludzi morza 

-poznanie morskich legend i tradycji, rozwijanie pasji związanych z morzem 

-poznanie środków transportu morskiego 

 

6. Realizacja treści programu: 



Lp. Nazwa działania 
Metody/formy 

realizacji 
Uczestnicy 

Przewidywany 
termin 

realizacji 

1.  Urządzenie kącika morskiego  Metody: słowna, 

czynna, oglądowa, 

praktyczna  

Forma: 

indywidualna, 

zbiorowa 

-Grupa 

Odkrywcy  

Listopad 2020 

2.  „Podróże małe i duże”– przegląd 

środków transportu morskiego 

Metody: pogadanka, 

burza mózgów 

Forma: zbiorowa  

- wszystkie 

dzieci 

Listopad 2020 

3.  „Zaginiony skarb” –zabawy 

matematyczne 

Metody: burza 

mózgów, praktyczna, 

gry edukacyjne  

-Grupa 

Odkrywcy  

Grudzień 2020 

4.  „Morska przygoda” -zabawy z chustą 

animacyjną 

Metody: czynna 

Formy: zbiorowa  

-Grupa Bystrzaki Styczeń 2021 

5.  ,,Morskie melodie” –śpiewanie szant i 

piosenek związanych z tematyką morską 

dla dzieci 

Metody: słowna, 

czynna 

Formy: 

indywidualna, 

zbiorowa  

-Grupa 

Odkrywcy 

Luty 2021 

6.  „Jak oczyścić brudną wodę” –ekologia, 

doświadczenia 

Metody: słowna, 

pokaz, eksperyment 

Formy: zbiorowa  

-wszystkie dzieci Marzec 2021 

7.  ,,Dzień Muszelki” Metody: słowna, 

czynna, oglądowa 

Forma: zbiorowa 

 

-wszystkie dzieci Kwiecień 2021 

8.  ,,Morskie bezpieczeństwo”  Metody: słowna, 

oglądowa 

Formy: zbiorowa  

-wszystkie dzieci Maj 2021 

9.  ,,Morskie legendy” Metody: słowna, 

oglądowa 

Forma: zbiorowa  

-wszystkie dzieci Maj 2021 



10.  „Wakacje nad morzem” -ekspresja 

plastyczna 

Metody: czynna, 

praktyczna  

Forma: zbiorowa  

-Grupa Bystrzaki Czerwiec 

2021 

 

7. Spodziewane efekty realizacji programu: 

-wzbogacanie wiedzy ogólnej, związanej z regionem nadmorskim 

-umiejętność wykorzystania posiadanej wiedzy i doświadczeń 

-właściwe relacje z rówieśnikami, radość ze współpracy w grupie przedszkolnej 

-kreatywność w podejmowanych działaniach 

-rozwijanie kompetencji plastyczno-technicznych, językowych, twórczych 

 

8. Ewaluacja  

Celem ewaluacji programu jest uzyskanie informacji o poziomie wiedzy i umiejętności dzieci z 
zakresu edukacji morskiej. Ewaluacja zrealizowanych zadań będzie dokonana poprzez 
obserwację dzieci w trakcie zabaw i zajęć oraz analizę dokumentów.  
 
 

 

Podpis szkolnego animatora edukacji morskiej 

 

Podpis dyrektora szkoły/placówki oświatowej 

 


