Pomorski Program Edukacji Morskiej
Program edukacji morskiej szkoły/placówki oświatowej

1. Nazwa szkoły/placówki oświatowej: Przedszkolne nr13
2. Adres szkoły/placówki oświatowej:
ul. Widna 15, 81-181 Gdynia
3. Tytuł programu:
„Gdynia, miasto morza i marzeń”
4. Wstęp (informacje ogólne o programie):
Program adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym tj. 3 – 6 lat. Ujęte
w nim treści zostały podzielone na bloki tematyczne i dostosowane do grup
wiekowych. Zadaniem nauczyciela jest dokonanie wyboru omawianych zagadnień
oraz treści realizowanych w grupie przedszkolnej i dostosowanie tych treści do
możliwości dziecka.
5. Cele (główny i szczegółowe):
Cel główny:
 wzbogacanie wiedzy ogólnej, związanej z regionem nadmorskim,
Cele szczegółowe:
 integrowanie grupy przedszkolnej podczas wspólnych działań związanych






z tematyką morską i regionem kaszubskim,
zachęcanie do aktywnego uczestniczenia w zbiorowym śpiewaniu piosenek
związanych z tematyką marynistyczną (szanty),
rozbudzanie zainteresowania literaturą, w szczególności marynistyczną oraz
dotyczącą regionu kaszubskiego,
wdrażanie do słuchania i analizowania złożonych poleceń, instrukcji słownych
oraz wykonywanie zgodnie z nimi zadań,
rozwijanie wrażliwości na piękno architektury, rzeźby i malarstwa związanego
z morzem i jego otoczeniem,
wyzwalanie kreatywności dziecka i tworzenie różnych form aktywności
plastycznej, muzycznej oraz zabaw ze słowem, związanych z tematyką
morską,
1

 aranżowanie

kącików sztuki regionalnej, dopełnianie ich własnymi
wytworami, eksponatami oraz pamiątkami przyniesionymi z domu,
 uczestniczenie w kulturze regionu (oglądanie wystaw, ekspozycji muzealnych).

6. Realizacja treści programu:

Lp.

Nazwa działania

1.

Kącik morski/ kaszubski

Metody/formy
realizacji

Metody oglądowe
Metody słowne

Uczestnicy

Przewidywany
termin
realizacji

dzieci w wieku

Wrzesień

3-6 lat

2019

dzieci w wieku

Listopad

3-6 lat

2019

Formy: zbiorowa
- utworzenie na
terenie placówki
kącika morskiego
- umieszczanie
w nim ciekawostek
dotyczących
tematyki morskiej
i regionu
kaszubskiego
2.

Tydzień morski

Metody czynne
Metody oglądowe
Metody słowne
Formy: zbiorowa
- przeprowadzenie
zajęć o tematyce
morskiej
- poznanie
ogólnych
wiadomości dot.
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tematu wiodącego
tj. edukacji
morskiej
3.

Prezentacja multimedialna

Metody oglądowe

dzieci w wieku

dotycząca tematyki regionu

Formy: zbiorowa

3-6 lat

„Gdynia, miasto z morza

- poszerzenie

i marzeń”

wiadomości

luty 2020

ogólnych dot.
miasta Gdynia

4.

Cała Polska czyta dzieciom
„Morskie opowieści”

Metody słowne
Formy: zbiorowa

dzieci w wieku

luty 2020

3-6lat

- zaangażowanie
rodziców do
udziału w akcji
czytania
opowiadań o
tematyce morskiej

5.

Między przedszkolny festiwal
piosenki marynistycznej (szanty)

Metody czynne
Metody oglądowe
Metody słowne
Formy: zbiorowa
- przeprowadzenie
festiwalu
przedszkolaka
dotyczącego
piosenki morskiej
- wyłonienie
zwycięzców
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dzieci w wieku
3-6 lat

marzec 2020

6.

Wycieczka do Oceanarium

Metody oglądowe

dzieci w wieku

kwiecień

i Infoboxu

Formy: zbiorowa

5-6 lat

2020

w Gdyni

- zwiedzanie

dzieci w wieku

kwiecień

5-6 lat

2020

oceanarium z
przewodnikiem
- zdobycie wiedzy
ogólnej dot.
tematyki morskiej

7.

Współpraca ze środowiskiem -

Metody czynne

Gdyńskie Centrum Sportu,

Formy: zbiorowa

program „Gdynia na fali”,

- zwiedzanie z
przewodnikiem
gdyńskiej Mariny

8.

Koło edukacji morskiej

Metody czynne
Metody oglądowe
Metody słowne
Formy: zbiorowa
- poznanie
ogólnych
wiadomości dot.
tematu wiodącego
tj. edukacji
morskiej m.in.:
- wykonanie gry
planszowej dot.
tematyki morskiej
- wykonanie
z grupą „Listu
w butelce”
- budowa latarni
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dzieci w wieku listopad 2019
5-6 lat

– maj 2020

- budowa statku

9.

Dzień muszelki

Metody czynne

dzieci w wieku

Formy: zbiorowa

maj 2020

3-6 lat

- zabawy na plaży
miejskiej w Gdyni,
szukanie skarbów „muszelek”
w piasku

- przeprowadzenie
zajęć plastycznych

10.

Współpraca ze środowiskiem -

Metody oglądowe

dzieci w wieku

czerwiec

koncert muzyki morskiej w

Formy: zbiorowa

3-6 lat

2020

wykonaniu dziadka przedszkolaka

- spotkanie z

grupy VI.

Kaszubem,
poznanie
ciekawostek dot.
tradycji oraz gwary
kaszubskiej
- prezentacja stroi
ludowych

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
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8. Ewaluacja (wskaźniki twarde i miękkie):
Ewaluacja programu dokonana będzie pod koniec roku szkolnego tj. czerwiec 2020. Podlegać
jej będzie stopień realizacji założonych celów. Celem realizacji programu będzie ocena tego,
co zostało osiągnięte, wyjaśnienie jak do tego doszło

oraz sformułowanie wniosków

z podejmowanych działań.

Podpis dyrektora szkoły/

Podpis szkolnego animatora

placówki oświatowej

edukacji morskiej

mgr Anna Pidenko – Woźniak

mgr Elżbieta Smolna
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