
Pomorski Program Edukacji Morskiej 

Program edukacji morskiej szkoły/placówki oświatowej 

 

 

1. Nazwa szkoły/placówki oświatowej: 

Szkoła Podstawowa nr 14 im. Ks. Grzegorza Piramowicza w Gdańsku 

2. Adres szkoły/placówki oświatowej: 

Ul Kartuska 126 a, 80-174 Gdańsk Tel 58 302 00 19 

3. Tytuł programu: 

Koło Morskie 

4. Wstęp (informacje ogólne o programie): 

Udział w Programie Edukacji Morskiej w Gdańsku. Program realizowany jest na zlecenie Prezydenta 

Miasta Gdańska i pomysłu Mateusza Maciarewicza. 

5. Cele (główny i szczegółowe):                                                                                                                                

* zdobywanie wiedzy z dziedziny historii, geografii i biologii,                                                                                             

*poznanie  swojego  miasta od strony wody,  

* przybliżenie i popularyzacja wśród młodych mieszkańców Gdańska tradycji morskiej                                   

i bogatego dziedzictwa miasta Gdańska, 

*popularyzacja sportów wodnych, 

*integracja grupy. 

Realizacja treści programu: 

Lp. Nazwa działania 
Metody/formy 

realizacji 
Uczestnicy 

Przewidywany 
termin 

realizacji 

1.  Poznanie kontynentów i oceanów na 

mapie świata. 

Praca w grupach z 

atlasami, mapkami 

konturowymi. 

Uczniowie klas 

IV. 

Grudzień 

2018. 

2.  Poznajemy florę i faunę Morza 

Bałtyckiego. Wykonanie albumów ryb 

żyjących w Morzu Bałtyckim. 

Szkolny Konkurs Wiedzy o Morzu 

Bałtyckim i prezentacja  plakatów na 

korytarzu szkolnym. 

Praca w grupach                        

i indywidualna. 

Klasy IV Styczeń-luty 

2019 

3.  Morski Gdańsk Wycieczka i zajęcia w Klasy  IV Marzec 2019 



Centralnym Muzeum 

Morskim. 

4.  Wiemy jak bezpiecznie zachować się nad 

wodą.  

Zasady bezpiecznego wypoczynku nad 

wodą. 

Spotkanie z 

przedstawicielem 

WOPR. 

Uczniowie tworzą 

regulamin 

bezpiecznego 

zachowania się nad 

wodą i prezentują go 

na gazetce szkolnej. 

Klasy IV Kwiecień 2019 

5.  Udział w zajęciach praktycznych na 

wodzie/ zajęcia wioślarsko-kajakarskie,  

Na jachtach turystycznych, zwiedzanie 

Twierdzy Wisłoujście/. 

Praca w grupach. Klasy IV, V, VI i 

VII. 

Maj – 

Czerwiec 

2019 

6.  Jak wykorzystać dary morza w praktyce. Wykonanie ramek do 

zdjęć, naszyjników 

itp. z zebranych nad 

morzem muszelek i 

kamyków. 

Klasy IV Maj 2019 

 

6. Spodziewane efekty realizacji programu: 

Młodzież pogłębia wiedzę na temat historii, geografii i biologii. Poznaje swoje miasto od strony wody. 

Zna zasady bezpiecznego zachowania nad wodą. Poznaje sporty wodne i możliwości korzystania z 

nich. 

7. Ewaluacja (wskaźniki twarde i miękkie): 

Młodzież zna:  położenie Morza Bałtyckiego na mapie świata, organizmy żyjące w Morzu Bałtyckim, 

podstawy żeglowania, zasady bezpiecznego zachowania nad morzem, nadmorskiego położenia 

Gdańska i korzyści z tego wynikających. 

Integracja grupy, opanowanie umiejętności pracy w grupie, współpracy i koleżeństwa, niesienia 

pomocy i dzielenia się. 

 

Dorota Skarżyńska 

 

Ilona Orzechowska 

 


