
Pomorski Program Edukacji Morskiej 

Program edukacji morskiej szkoły/placówki oświatowej 

ROK SZKOLNY: 2020/2021 

 

1. Nazwa szkoły/placówki oświatowej: 

Szkoła Podstawowa im. mjra Sucharskiego w Jezierzycach 

2. Adres szkoły/placówki oświatowej: 

 ul. Szkolna 3, 76-200 Słupsk 

3. Tytuł programu: 

Oblicza morza  

4. Wstęp (informacje ogólne o programie): 

Program jest skierowany do uczniów klas I – III . Jego założeniem jest przybliżenie specyfiki i piękna 

naszego regionu, kultury i dziedzictwa Pomorzan oraz tradycji marynistycznych. 

5. Cele (główny i szczegółowe): 

Cel główny: 

Przybliżenie wiedzy o morzu i regionie, wzbudzenie poczucia przynależności do swojej małej ojczyzny 

Cele szczegółowe: 

- umiejscowienie Bałtyku na mapie Europy 

- odkrywanie walorów przyrodniczych, turystycznych i ochrona przyrody 

- poznanie zawodów ludzi związanych z morzem  

- poznanie dziedzictwa kulturowego regionu  

6. Realizacja treści programu: 

Lp. Nazwa działania 
Metody/formy 

realizacji 
Uczestnicy 

Przewidywany 
termin 

realizacji 

1.  Bałtyk na mapie 

- Kraje nadbałtyckie 

- Wisła od Tatr do Bałtyku 

- porty morskie i ich znaczenie 

Zajęcia z mapą i 

atlasem, wykonanie 

makiety, film 

Uczniowie klas I 

- III 

Luty 2021 

2.  Pomorzanie 

- Potrawy regionalne 

- ludzie morza 

Przygotowanie i 

degustacja potraw, 

spotkanie z 

Uczniowie klas I 

- III 

Marzec 2021 



pracownikiem 

Urzędu Morskiego 

lub SPN 

3.  Ochrona przyrody 

- nadmorskie parki narodowe 

- flora i fauna  

- zasady zachowania się 

Wycieczka, film, 

prezentacja 

multimedialna 

Uczniowie klas I 

- III 

Czerwiec 2021 

4.  Turystyka nadmorska 

- szlak latarni morskich 

- najpiękniejsze miejsca 

- bezpieczeństwo 

Przygotowanie 

wycieczki, 

wykonanie makiet , 

spotkanie z 

ratownikiem WOPR 

Uczniowie klas I 

- III 

Kwiecień 2021 

5.  Morze w twórczości 

-poznanie baśni J.Nitkowskiej-Węglarz,  

- oglądanie obrazów 

- słuchanie wierszy i pieśni 

Nauka piosenek o 

morzu, wykonanie 

dekoracji, poranki z 

baśnią, kącik morski 

Uczniowie klas I 

- III 

Maj 2021 

 

7. Spodziewane efekty realizacji programu: 

Wzbudzenie zainteresowania Pomorzem, uwrażliwienie na jego piękno, aktywizacja ruchowa, 

rozbudzenie działań artystycznych, promocja szkoły 

8. Ewaluacja (wskaźniki twarde i miękkie): 

Twarde – kronika, zdjęcia, prace plastyczne  

Miękkie - rozbudzenie ciekawości do otaczającego świata, nowa wiedza, wrażliwość 

 

Podpis szkolnego animatora Edukacji morskiej 

Dorota Grędecka 

Podpis dyrektora szkoły 

Łukasz Koss 

 

 

 

 

Uchwałą Rady Pedagogicznej z dn. 2 lutego 2021 program przyjęto do realizacji. 

 


