
Pomorski Program Edukacji Morskiej 

Program edukacji morskiej szkoły/placówki oświatowej 

 

 

1. Nazwa szkoły/placówki oświatowej: 

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jana Drzeżdżona w Redzie 

2. Adres szkoły/placówki oświatowej: 

ul. Rekowska  36, 84-240 Reda 

3. Tytuł programu: 

,,  Redzka Piątka pod żaglami” 

4. Wstęp (informacje ogólne o programie): 

Program  skierowany jest do całej społeczności szkolnej klas 0-VIII. Jego głównym celem jest rozwijanie 

edukacji morskiej od najmłodszych lat. Nasza placówka brała już udział w zajęciach edukacji żeglarskiej                

w ramach projektu ,,Redzka piątka pływa na piątkę – żeglarstwo naszą pasją i kuźnią charakteru’’, 

korzystając więc ze zdobytego już doświadczenia, chcielibyśmy nadal rozwijać swoje umiejętności.  

Program  ten został wzbogacony o wiedzę z wielu przedmiotów, proponując w ten sposób całościowe 

postrzeganie problematyki morsko-żeglarskiej w procesie edukacyjnym. Zadaniem programu jest również 

zachęcenie uczniów do aktywnego spędzania wolnego czasu oraz promowania sportów wodnych               

–  z uwagi na nasze położenie geograficzne. 

5. Cele programu:  

▪ upowszechnianie sportów wodnych, 

▪ rozwijanie tradycji morskich, wykorzystywanie położenia geograficznego, 

▪ powiązanie podstaw programowych poszczególnych przedmiotów szkolnych  z zagadnieniami 

wynikającymi z programu PPEM i pozyskiwanie wiedzy z tego zakresu, 

▪ propagowanie aktywnego wypoczynku, 

▪ rozwijanie zainteresowań uczniów. 

6. Realizacja treści programu: 

Lp. Nazwa działania Metody/formy realizacji Uczestnicy 
Przewidywany 

termin 
realizacji 

1. Swimming is easier than surfing. 
Porównanie dyscyplin 
sportowych. 

• Edukacja językowa 
( pogadanka, karty pracy) 

kl.Vb  
 kl.Va  
nauczyciel realizujący: 
Alicja Januszewska 

Grudzień 
2020r. 

2. Środki transportu – słownictwo. • Edukacja językowa 

• ( pogadanka, karty 
pracy) 

kl.IIa i b  
 nauczyciel realizujący: 
Liliana Pawłowska 

Kwiecień 
2020r. 

3. Morze Bałtyckie. • Edukacja przyrodnicza 
( prezentacja, wykład, praca      
w grupach) 

Klasa VII  
nauczyciel realizujący: 
Bożena Grubba - 
Włodarska 

Grudzień 
2020r. 

4. Żeglując po morzach i oceanach 
w poszukiwaniu skarbu. 

• Edukacja 
matematyczna 

Klasa VI a 
Klasa VIb 

Grudzień 
2020r. 



Matematyczny escaperoom. 
Powtórzenie wiadomości z 
działu „Liczby na co dzień” 

Matematyczny escaperoom.  Nauczyciel realizujący: 
Katarzyna Toruńczak 
 

5. Obliczenia procentowe. 
Zasolenie niektórych mórz. 

• Edukacja 
matematyczna 

Klasa VII 
Nauczyciel realizujący: 
Katarzyna Toruńczyk 

Styczeń 2020r. 

6. Szanty w wykonaniu dzieci ze 
świetlicy. 

• zajęcia świetlicowe 
( nauka jednej szanty na 
miesiąc, zakończone 
koncertem na festynie ) 

Uczniowie 
przebywający na 
świetlicy 
Nauczyciele realizujący: 
Romualda 
Makowska, Dorota 
Barbarewicz 

Styczeń -maj 
2020r. 

7. Działalność Klubu Edukacji 
Morskiej- Latarnik 

• Zajęcia z udzielania 
pierwszej pomocy ( film, 
instruktaż, działania 
praktyczne i teoretyczne) 

• Poznajemy podstawy   
z żeglarstwa – marynistyka       
( węzły marynarskie, Quizy 
żeglarskie ) 

• Spotkania z  
żeglarzami, ludźmi 
związanymi z morzem 

do 15 uczniów  
Katarzyna 
Orzechowska, 
Agnieszka Kaszuba, 
Aleksandra Szmidke 

Styczeń – 
czerwiec  

8. Układanie planu wydarzeń  

związanych z morską wędrówką 

Odyseusza do domu – na 

podstawie eposu „Odyseja”. 

• Edukacja 
polonistyczna 

( pogadanka, plan wydarzeń, 
praca nad tekstem) 

Kl.VIIa  
nauczyciel realizujący: 
Monika Stanek 

Luty 2020r. 

9.  100- lecie zaślubin  Polski z 

Morzem w Pucku  

• Edukacja historyczna 
( uczniowie wykonają 
wystawę związaną z 
wydarzeniami z 1920r. oraz 
przebiorą się za żeglarzy, 
marynarzy, piratów ) 

Klasy 0-III 
Nauczyciele realizujący 
: 
Anna Domańska 
Aleksandra Szmidke 
Dorota Dziadkiewicz 
Joanna Soitz 

Luty 2020r. 

10. Ćwiczenie umiejętności tekstu 

pisanego związanego z edukacją 

morską. Słownictwo z zakresu 

żeglarstwa. 

• Edukacja językowa 
( prezentacja multimedialna, 

rozmowa) 

Kl.VIIa  
nauczyciel realizujący: 
Alicja Januszewska 

Marzec 2020r. 

11. "Dno morskie" – konkurs 

plastyczny 

 

• konkurs plastyczny / 

wystawa prac 

Klasy 0 – III   

nauczyciele realizujący: 
Aleksandra Szmidke, 

Dorota Dziadkiewicz, 

Anna Dumańska 

Marzec 2020 

12. Przez lądy i oceany. • Edukacja 

przyrodnicza( praca z 

mapą, prezentacja, 

praca w zespołach) 

Klasa Va   

Klasa Vb  
nauczyciel realizujący: 
Bożena Grubba- 

Włodarska 

Marzec 2020r. 



13. Turystyka w Europie 

południowej. 

• Edukacja przyrodnicza 

(film, pogadanka, burza 

mózgów) 

Klasa VIa 

Klasa VIb 

nauczyciel realizujący: 
Bożena Grubba - 

Włodarska 

Marzec 2020r. 

14.  Morski Dzień Wiosny  • Międzyklasowe 
konkurencje sprawnościowe, 
muzyczne, plastyczne, 
techniczne 

Klasy 0-VIII 
Nauczyciele realizujący: 
Specjaliści i 
wychowawcy 

Marzec 2020r. 

15. Pierwsze podróże geograficzne. • Edukacja przyrodnicza 

( burza mózgów, prezentacja) 

Klasa Va 

Klasa Vb 

nauczyciel realizujący: 
Bożena Grubba -

Włodarska 

Marzec 2020r. 

16. Gospodarka morska. • Edukacja przyrodnicza 

( pogadanka, karty pracy) 

Klasa VII 

Bożena Grubba - 

Włodarska 

Marzec 2020r. 

17. Bajka  " O rybaku i złotej rybce" .  • edukacja 

wczesnoszkolna 

( pogadanka na temat bajki,  

przygotowanie scenografii do 

bajki) 

Klasa Ia   

Klasa Ib  

nauczyciele realizujący: 
Aleksandra Szmidke,  

Dorota Dziadkiewicz 

Kwiecień 

2020r. 

18. Krajobraz nadmorski. • edukacja przyrodnicza 

( prezentacja, karty pracy, 

praca w grupach) 

Klasa Va 

Klasa 5b 
nauczyciel realizujący: 
Bożena Grubba - 

Włodarska 

Grudzień 

2019r. 

19. Podchody w terenie z hasłami 

związanymi z uprawianiem 

sportów wodnych i udzielaniem 

pierwszej pomocy. 

• edukacja przyrodniczo  

– zdrowotna ( bieg  z mapą          

z zaznaczonymi punktami 

kontrolnymi) 

Klasa VIa  

Klasa VIb  

Klasa Va  

Klasa Vb  

nauczyciel realizujący: 
Łukasz Jurga  

Joanna Samorajczyk 

Katarzyna Orzechowska 

Kwiecień 

2020r. 

20. Liczby dodatnie i ujemne czyli 

położenie względem poziomu 

morza. 

• Edukacja 

matematyczna 

 

Klasa VIa 

Klasa VIb 

Kwiecień 

2020r. 

21. ,, Krajobraz nadmorski                  

w obiektywie”- konkurs 

fotograficzny. 

• Konkurs fotograficzny 
(wykonanie zdjęcia), wystawa 
prac  

Uczniowie klas IV- VIII 

nauczyciele realizujący: 
Agnieszka Kaszuba 
Katarzyna Orzechowska 

Kwiecień 

2020r. 

22. Redagowanie opisu przeżyć 
wewnętrznych latarnika, 
bohatera noweli H. Sienkiewicza 
„Latarnik” 

• edukacja 
polonistyczna 

( opis przeżyć, pogadanka, 
burza mózgów) 

Klasa VIIa  
nauczyciel realizujący: 
Monika Stanek 

Maj 2020r. 



23. Festyn rodzinno-żeglarski • Koncert szant 

• Zabawy 
sprawnościowe , terenowe      
z kompasem  

•  Wystawy konkursów 
przeprowadzonych w szkole      
( fotograficzny, plastyczny) 

• Działania Klubu 
Edukacji Morskiej 

• Taniec w choreografii 
Żeglarskiej, morskiej 

• Wspomnienie z 
morza -gość specjalny żeglarz 

Uczniowie, rodzice , 
nauczyciele 
 
 

Maj 2020r. 

24. Wszystko co pływa - łódki, 

statki, żaglówki, kajaki.  

• Edukacja 

wczesnoszkolna      

(prezentacja, pogadanka , 

praca plastyczna) 

Klasa Ia   

Klasa Ib  

nauczyciele realizujący: 
Aleksandra Szmidke, 

Dorota Dziadkiewicz 

Maj 2020r. 

25. Wpływ walorów przyrodniczych 

wybrzeża bałtyckiego na rozwój 

turystyki. 

• Edukacja przyrodnicza 

( film, burza mózgów) 

Klas VII  

nauczyciel realizujący: 
Bożena Grubba- 

Włodarska 

Maj- czerwiec 

2020r. 

26. Zajęcia żeglarskie na  wodzie, 
regaty 

• Zajęcia żeglarskie    w  
Jacht Club Rewa na puckach 

30 uczniów Maj-czerwiec 
2020r. 

27. Co żyje w naszym morzu? • Edukacja przyrodnicza 
( karty pracy, prezentacja)  
 

Klasa IIb  
nauczyciel realizujący: 
Joanna Soitz 

Czerwiec 
2020r. 

28. Wykorzystanie statków i 
okrętów podwodnych w czasie        
I wojny światowej 

• Edukacja historyczna 
( prezentacja, karty pracy) 

Klasa VII 
Nauczyciel realizujący: 
Joanna Bizewska 

Czerwiec 
2020r. 

29. Budowa Gdyni i rozwój polskiej 
żeglugi. 

• Edukacja historyczna 
( prezentacja, dyskusja, karty 
pracy) 

Klasa VII 
Nauczyciel realizujący: 
Joanna Bizewska 

Czerwiec 
2020r. 

7. Spodziewane efekty realizacji programu: 

• Podniesienie kompetencji w zakresie edukacji morskiej z wykorzystaniem walorów położenia 
geograficznego. 

• Nawyki aktywnego spędzania czasu wolnego . 

• Poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły . 

• Zaspokajanie potrzeb poznawczych i poszerzenie zainteresowań dzieci . 

•  Integracja środowiska lokalnego ze społecznością szkolną. 

• Poznanie  walorów i wartości aktywnego spędzania czasu w gronie rówieśniczym oraz rodzinnym   

• Nabycie  nowych  umiejętności i doświadczenia z zakresu aktywności fizycznej i poszerzania jej o sporty 
wodne 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


