
Pomorski Program Edukacji Morskiej 

Program edukacji morskiej szkoły/placówki oświatowej 

ROK SZKOLNY: 2020/2021 

 
1. Nazwa szkoły/placówki 

Szkoła Podstawowa nr3 im. M. Zaruskiego w Ustce 

 

2. Adres szkoły/placówki oświatowej: 

            ul.Wróblewskiego 7, 76-270 Ustka 

 

3. Tytuł programu 

           „Pod banderą Ustki” 

 

4. Wstęp (informacje ogólne o programie): 

 Głównym założeniem programu jest zintegrowanie wiedzy z wielu przedmiotów, wprowadzając w 

proces edukacji problematykę morsko- żeglarską. Podstawowe zadanie to powiązanie podstawy 

programowej z zagadnieniami wynikającymi z nadmorskiego położenia naszego regionu. Specyfika 

zadań dydaktycznych, możliwych do realizacji w ramach programu, sprzyja zdobywaniu wiedzy w 

sposób praktyczny oraz twórczemu rozwiązywaniu problemów; wpływa także na kształtowanie 

postaw i budowanie tożsamości młodych Ustczan. 

5.Cele (główny i szczegółowe): 

-przybliżenie dzieciom szeroko rozumianej problematyki morskiej 

-wzmacnianie wśród dzieci przywiązania do swego miejsca zamieszkania, kultywowanie morskich 

tradycji regionu 

-integracja międzypokoleniowa 

-upowszechnianie sportu żeglarskiego, wiadomości i umiejętności z zakresu żeglarstwa 

Cele szczegółowe: 

1.Kształtowanie kompetencji kluczowych 

-dziecko zna podstawowe słownictwo stosowane w żeglarstwie 

-słucha z uwagą wypowiedzi nauczyciela, instruktora 

-wykonuje zadanie wg usłyszanej instrukcji 

-gromadzi i przetwarza informacje 

-wykazuje postawę otwartości i szacunku w kontaktach z innymi ludźmi 

-myśli logicznie i analitycznie 



-posługuje się podstawowymi narzędziami wykorzystywanymi w żeglarstwie 

-wyjaśnia podstawowe zjawiska i elementy przyrody w kontekście tematyki morskiej 

-zna podstawowe informacje o morzu i żeglarstwie 

-identyfikuje się z grupą społeczną, do której należy 

-opowiada ciekawostki dotyczące naszego regionu 

-rozpoznaje i nazywa patrona szkoły 

-rozpoznaje w swoim otoczeniu popularne gatunki roślin i zwierząt ( także gatunki objęte ochroną) 

-przedstawia charakterystykę wybranych zajęć i zawodów związanych z morzem 

-określa położenie i warunki naturalne swojej miejscowości oraz okolicy, instytucje, zabytki, 

charakterystyczne miejsca, park narodowy 

-wskazuje na mapie Polski główne miasta, porty, rzeki, Morze Bałtyckie 

-odzwierciedla piękno krajobrazu nadmorskiego w różnych technikach prac plastycznych 

-wykonuje modle żaglówki wg własnego planu bezpiecznie posługując się narzędziami 

-śpiewa szanty 

-ma świadomość korzystnego wpływu aktywności fizycznej na zdrowie człowieka 

2.Kształtowanie świadomości morskiej 

3.Otwieranie młodych Ustczan na formy spędzania wolnego czasu związane z nadmorską specyfiką 

regionu 

 

5.Realizacja treści programu: 

L

p. 
Nazwa działania 

Metody/formy 

realizacji 
Uczestnicy 

Przewidywa

ny termin 

realizacji 

1.  -Prezentacja pamiątek i zdjęć o 

tematyce morskiej,   żeglarskiej, 

przyniesionych przez dzieci i 

opiekuna; założenie w klasie kącika 

regionalnego 

-Wycieczka do portu 

-Zabawy i gry żeglarskie 

Pogadanki 

wycieczka 

tematyczna 

zajęcia ruchowe 

Klasa 3b 

 

Wrzesień 

2020 

2.  -Zwiedzanie Centrum Sportów 

Wodnych OPTY 

-Mariusz Zaruski -patron naszej 

szkoły 

-Zabawy i gry żeglarskie 

Wycieczka 

tematyczna 

prezentacja 

pogadanka 

zajęcia ruchowe 

Klasa 3b Październik 

2020 



3.  -Wyjście do Kapitanatu Portu Ustka 

-Poznanie budowy Optymista 

-Zajęcia techniczne -konstruowanie 

żaglówek 

wycieczka/spacer 

zajęcia praktyczne 

prezentacja 

zajęcia praktyczno-

techniczne 

Klasa 3b Listopad 

2020 

4.  -Spotkanie ze słuchaczami 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku-

warsztaty plastyczne ( malujemy 

żaglowce) 

-Zabawy i gry żeglarskie 

Zajęcia plastyczne 

zajęcia ruchowe 

Klasa 3b Grudzień 

2020 

5.  -Zabawy i gry żeglarskie Zajęcia ruchowe Klasa 3b Styczeń 2021 

6.  -Praca z mapą Polski: największe 

polskie rzeki, jeziora, porty nad 

Bałtykiem 

-Nauka robienia węzłów 

Praca z mapą 

zajęcia praktyczne 

Klasa 3b Luty 2021 

7.  -Nauka szant 

-Udział w XXIV Festiwalu Piosenki 

Marynistycznej „Łajba 2020” 

( reprezentanci) 

-Zajęcia plastyczne w ramach 

konkursu „Łajba 2020” 

Zajęcia muzyczne 

zajęcia plastyczne 

Klasa 3b 

reprezentanci 

szkoły 

Marzec 2021 

8.  -Wycieczka do CSSMW w Lędowie 

-Spotkanie z pracownikiem 

‘Błękitnego Patrolu” 

Wycieczka 

tematyczna 

pogadanka 

prezentacja 

Klasa 3b Kwiecień 

2021 

9.  -Bezpieczeństwo na morzu 

( spotkanie z latarnikiem, zwiedzanie 

latarni morskiej) 

-Praktyczne zajęcia żeglarskie w 

jachtklubie 

-Nauka wybranej szanty; udział w 

konkursie piosenki marynistycznej 

-Wycieczka do Słowińskiego Parku 

Narodowego 

 

Pogadanka 

prezentacja 

zajęcia praktyczne 

zajęcia muzyczne 

wycieczka 

tematyczna 

Klasa 3b Maj 2021 

10.  -Bezpieczeństwo na wodzie- 

spotkanie z ratownikiem 

-Zwiedzanie statku SAR i Bazy 

Ratownictwa Morskiego 

-Praktyczne zajęcia żeglarskie w 

jachtklubie 

Pogadanka 

wycieczka 

tematyczna 

zajęcia praktyczne 

Klasa 3b Czerwiec 

2021 

 

6.Spodziewane efekty realizacji programu: 



-pogłębienie poczucia przynależności do miejsca zamieszkania 

-poszerzenie wiedzy na temat tradycji morskich i żeglarskich 

-nabycie umiejętności bezpiecznego przebywania nad wodą 

-wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły 

-promocja szkoły 

-integracja uczniów 

-poszerzenie zainteresowań uczniów 

-rozwój kompetencji zawodowych nauczycieli 

-nawiązanie kontaktów i współpracy z różnymi instytucjami 

 

7.Ewaluacja (wskaźniki twarde i miękkie): 

-działalność Koła Edukacji Morskiej 

-zajęcia praktyczne 

-konkurs plastyczny 

-konkurs piosenki 

-pozyskanie przez uczniów informacji o tematyce morskiej 

-znajomość podstawowego słownictwa żeglarskiego 

 

 

 

 

Podpis szkolnego animatora edukacji 

morskiej 

Alicja Krotowska 

 

Podpis dyrektora szkoły/placówki 

oświatowej 

 


