
Przedszkole Miejskie nr 12 

„Niezapominajka” w Słupsku

„Gdy przedszkolakiem się staje, tajemnice i walory morza Bałtyckiego poznaje”

- program edukacji morskiej dla dzieci w wieku przedszkolnym.



Cel główny przedszkolnego  programu 

własnego: pogłębienie wiedzy o morzu, 

Pomorzu, dziedzictwie kulturowym oraz 

morskiej wspólnocie kulturowej; wzmocnienie 

poczucia tożsamości regionalnej.



Cele szczegółowe:

- poznanie podstawowych informacji o morzu i żeglarstwie,

- poznanie zasad bezpiecznego zachowywania się podczas pobytu nad

wodą,

- poznanie tradycji morskich,

- poznanie morskiego dziedzictwa kulturowego Pomorza,

- uczenie szacunku do morza oraz pracy ludzi morza,

- rozwijanie pasji związanych z morzem.



Spodziewane efekty:

- zdolność do analizowania,

-umiejętność wykorzystania posiadanej wiedzy i doświadczeń,

przetwarzanie ich,

- radość z możliwości współdziałania w grupie,

- właściwe relacje z rówieśnikami,

- wiedza, informacje o tematyce bliskiej i dalekiej,

- ciekawość świata, umiejętność poszukiwania odpowiedzi na mądre

i ciekawe pytania przyrodnicze, kulturowe i techniczne,

- umiejętność porównywania, myślenia, opowiadania,

- czerpanie i okazywanie radości i kreatywności w podejmowanych działań.



EDUKACJA MORSKA

W CODZIENNYM ŻYCIU 

PRZEDSZKOLAKÓW

Elementy edukacji morskiej 

pojawiają się na zajęciach w każdej 

grupie w przedszkolu.



Morskie kodowanie w grupie dzieci 3-letnich.



Kolorowe ośmiornice dzieci z grupy„Biedronki”.



Rekin – mieszkaniec podwodnej krainy.



„W królestwie złotej rybki”



Praca plastyczna „Moje akwarium”.



„Śladami Krzysztofa Kolumba” - zajęcia w 

grupie 5-latków.



Programowanie drogi statku



NOCNE CZYTANIE BAJEK



„Piratem być to fajna sprawa, pirat to najlepsza zabawa!”



„...i ja też będę piratem, I nad morze pojadę latem...”



Wypicie niezwykłego pirackiego trunku – krwi z rekina :)



Nauka składania statków i „wodowanie”





ŻEGLARSKA  LEKCJA 

POKAZOWA





NAUKA WIĄZANIA WĘZŁÓW 

ŻEGLARSKICH





BUDOWA ŻAGLÓWKI





ZASADY BEZPIECZEŃSTWA NA 

WODZIE



UDZIAŁ W KONKURSIE „ 

STATEK MOICH MARZEŃ”





Praca Michała Szydłowskiego z grupy V 

„Jeżyki”.  Statek wykonany wspólnie z tatą 

Michała.



REJS SZKOLENIOWY NA PATENT 

ŻEGLARZA JACHTOWEGO



ZAJĘCIA  PRAKTYCZNE  NAD 

ZALEWEM  SZCZECIŃSKIM



NAUKA OD PODSTAW

Przygotowanie jachtu do wypłynięcia









Egzamin tuż tuż...



I  PRZEGLĄD  PIOSENKI 

MORSKIEJ



I grupa „Pszczółki” zaśpiewała piosenkę 

„Kolorowa rybka”.



Występ grupy II „Biedronki”. 

Piosenka „Morskie przygody”.



Grupa III „Żabki” wystąpiły z piosenką „Morskie plotki”.



Piosenka „Gdzie ta keja” w wykonaniu dzieci                          

z grupy IV „Muchomorki”.



„Jeżyki” z grupy V zaprezentowały szantę „Bum cyk cyk”.



Piraci i piratki z grupy VI „Motylki” -

„Z piratami w świat”.



Grupa „Niezapominajki” z Przedszkola Miejskiego nr 32  

w Słupsku zaśpiewały piosenkę „Kiedyś będę kapitanem”.



Występ dziewczynek z Maxi Cheerleaders Niezapominajka 

Słupsk – taniec „Krabów.



Taniec piratów z bum bum rurkami



Morski poczęstunek





KĄCIKI  MORSKIE                

W  PRZEDSZKOLU













DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ :)


