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OPIS PROJEKTU
Projekt eTwinning „Around the Baltic Sea” miał na celu pokazać, że Morze

Bałtyckie jest nie tylko atrakcją turystyczną związaną z wypoczynkiem, ale także

doskonałym miejscem do poznawania przyrody, kultury, historii i tradycji. Celem

projektu było poznanie przez dzieci regionu Morza Bałtyckiego, które jest naszym

naturalnym skarbem. W podejmowanych działania chcieliśmy ukazać piękno

Bałtyku i jego najbliższego otoczenia przyrodniczego, a także kulturę związaną z

tym regionem. Pragneliśmy również poruszyć bardzo ważną kwestię ochrony

Morza Bałtyckiego, rozwijać świadomość ekologiczną najmłodszych.

Kraje uczestniczące w projekcie to: Polska, Litwa i Łotwa.



DZIAŁANIA REALIZOWANE W 
RAMACH PROJEKTU



WSPOMNIENIA Z WAKACJI

Zdjęcia wykonane przez rodziców z grupy Wróbelki.



GDZIE LEŻY BAŁTYK?

Odszukaliśmy Bałtyk na mapie Europy oraz państwa, które podjęły z nami
współpracę w ramach projektu. Dowiedzieliśmy się, jakie kraje są położone nad
Morzem Bałtyckim.

POLSKA LITWA ŁOTWA



SZUKAMY UKRYTYCH SKARBÓW
W PIASKU



DLACZEGO BAŁTYK JEST SŁONY?

Wysłuchaliśmy legendy o magicznym młynku, który spoczywa na dnie Bałtyku.
Przeprowadziliśmy doświadczenie z solą, które pokazało nam, jak zachowuje się
jajko w szklance z wodą w zależności od stopnia jej zasolenia.

LEGENDA O MŁYNKU

https://www.canva.com/design/DAFECyoeNgU/TCh54XZ65Pwnzztsaz_zQA/watch?utm_content=DAFECyoeNgU&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton


ZŁOTO BAŁTYKU – BURSZTYN

BURSZTYNOWY OŁTARZ W BAZYLICE ŚW. BRYGIDY 
W GDAŃSKU

LEGENDA O JURACIE - KRÓLOWEJ BAŁTYKU

Wysłuchaliśmy legendy o Juracie – królowej Bałtyku, do której dzieci wykonały
ilustracje. Dowiedzieliśmy się, jak powstaje bursztyn, poznaliśmy jego właściwości oraz
wykonaliśmy eksperyment z jego udziałem. Obejrzeliśmy różne wyroby z bursztynów.

BURSZTYN W OSOLONEJ 
WODZIE

https://www.canva.com/design/DAE09EHZ_PU/ZAVhwRilTb35mcOejUc7lw/watch?utm_content=DAE09EHZ_PU&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink


MIESZKAŃCY BAŁTYKU

Wykorzystując materiały dostępne na stronie https://www.balticarium.com/
poznaliśmy mieszkańców Bałtyku i dowiedzieliśmy się wielu interesujących
informacji na ich temat.

https://www.balticarium.com/


MIESZKAŃCY BAŁTYKU



GRA – „CO TO ZA ZWIERZĘ?”

Gra „Co to za zwierzę?” pozwoliła nam utrwalić nazwy ryb, skorupiaków, ssaków i
ptaków zamieszkujących Bałtyk.



GRA – „ZNAJDŹ MNIE”

Wyszukiwaliśmy ukryte morskie zwierzęta.



MIESZKAŃCY BAŁTYKU

MIESZKAŃCY BAŁTYKU

Album „Mieszkańcy Bałtyku” prezentujący prace wykonane przez dzieci.

https://www.flipsnack.com/kasiam/mieszka-cy-ba-tyku.html


QUIZ MIESZKAŃCY BAŁTYKU

Wspólnie rozwiązaliśmy quiz, który pozwolił nam utrwalić i sprawdzić zakres
wiadomości dzieci dotyczących mieszkańców Bałtyku. Nie było dla nas
zaskoczeniem, że Wróbelki bardzo dobrze poradziły sobie z odpowiedziami na
niełatwe pytania. Nasz wynik to 13/14.

QUIZ "MIESZKAŃCY BAŁTYKU"

https://wordwall.net/pl/resource/28800705/przyroda/quiz-mieszka%c5%84cy-ba%c5%82tyku


QUIZ MIESZKAŃCY BAŁTYKU CZ. II

QUIZ "MIESZKAŃCY 
BAŁTYKU" CZ. II

Z uwagi, iż temat mieszkańców Bałtyku wzbudził ogromny entuzjazm wśród dzieci
przygotowaliśmy dla nich drugą cześć quizu.

https://wordwall.net/pl/resource/29449047/przyroda/quiz-mieszka%c5%84cy-ba%c5%82tyku-cz-ii


MIKOŁAJEK NADMORSKI

LEGENDA O MIKOŁAJKU

Dzieci poznały legendę o niesfornym chłopcu zwanym Mikołajkiem, do której
wykonały ilustracje. Dowiedziały się, jak wygląda mikołajek nadmorski, gdzie
występuje, jaką rolę pełni w przyrodzie oraz, że jest objęty ścisłą ochroną.

https://www.canva.com/design/DAE2QTZOqFA/broDE3lDsJYHbYqGNECbXg/watch?utm_content=DAE2QTZOqFA&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink


WYDMY

Dowiedzieliśmy się, co to jest wydma, jaką funkcję pełni oraz jak chronić wydmy.



BAŁTYCKIE RYBY IDĄ NA BAL



FLĄDRA I JEJ KAMUFLAŻ

Dzieci wysłuchały legendy o śledziu i flądrze. Dowiedziały się, czemu flądra
zawdzięcza swój dziwny wygląd, a następnie ozdabiały szablon ryby według
własnego pomysłu.

FLĄDRA I JEJ KAMUFLAŻ

https://www.canva.com/design/DAE5i_3CyyM/13x2zrPe9rAqlh_OLlNFEQ/watch


LATARNIE MORSKIE

Po wysłuchaniu legendy "Ogień na Rozewiu" dzieci podzielone na dwa zespoły
wspólnymi siłami zbudowały z drewnianych klocków własne latarnie morskie.

LATARNIE MORSKIE

https://www.canva.com/design/DAE5ijd6FxU/cTsVpw0RB5DeK23v3LuExw/watch?utm_content=DAE5ijd6FxU&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton


ŁOWIMY RYBY

Dzieci wyposażone w wędkę miały okazję połowić ryby, doskonaląc w ten
sposób koordynację wzrokowo-ruchową i koncentrację uwagi.



KOLOROWE RYBKI

Dzieci oplatały włóczką szablony rybek oraz ozdabiały je drucikami kreatywnymi.



GRA W STATKI

Dzieci poznały grę w statki. Podzielone na dwa zespoły, rozplanowały usytuowanie
statków na siatce do gry, a następnie podawały przeciwnikom pozycje strzałów. Taka
wspólna zabawa przysporzyła im wiele pozytywnych emocji.



GRA W STATKI W PARACH

Dzieci grały w statki również w parach.



ŁÓDKI Z PAPIERU - ORIGAMII





GALERIA KOLOROWYCH RYBEK – PRACA PLASTYCZNA 
W ZESPOŁACH WEDŁUG D. DZIAMSKIEJ





MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OCHRONY 
MORZA BAŁTYCKIEGO

W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Morza Bałtyckiego
rozmawialiśmy o tym, co zagraża zwierzętom żyjącym w Bałtyku. Na podstawie
filmów edukacyjnych fundacji WWF Polska dzieci dowiedziały się, na czym polega
proces eutrofizacji, czym są sieci widmo oraz echolokacja. Wspólnie
zastanawialiśmy się, jak dbać o Bałtyk?



MIĘDZYNARAODOWY DZIEŃ OCHRONY 
MORZA BAŁTYCKIEGO



INTERAKTYWNA GRA „BAŁTYK”

GRA "BAŁTYK"

https://view.genial.ly/622e16979eac8b0011457662


STATKI NA MORZU

STATKI NA MORZU

https://www.canva.com/design/DAE5jN23ZOs/fOw6mCYEXbQZ7c55CR7P7g/watch


MORSKIE ZAWODY

Poznawaliśmy zawody związane z morzem oraz rozmawialiśmy o tym, czym się
zajmują poszczególne osoby. Dzieci rysowały wybrane przez siebie profesje.

MORSKIE ZAWODY

https://www.canva.com/design/DAFEvCPonH4/54GMshtXLFKRcvkrLdzB6w/view?utm_content=DAFEvCPonH4&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton


WAKACJE NAD BAŁTYKIEM

ZACHÓD SŁOŃCA NAD BAŁTYKIEM

https://www.canva.com/design/DAFFAelKLbk/o9YrBtuKGyl9yNXP3egdTA/view?utm_content=DAFFAelKLbk&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton


EFEKTY PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ

Dzieci:

wskazują położenie Morza Bałtyckiego na mapie Polski,

wymieniają nazwy krajów nadbałtyckich,

znają legendy związane z Bałtykiem,

formułują wnioski po wykonanych doświadczeniach,

wymieniają nazwy zwierząt zamieszkujących Bałtyk,

wykazują zainteresowania przyrodnicze,

prezentują twórczą postawę,

są sprawne manualnie,

wiedzą, jak dbać o najbliższe otoczenie Morza Bałtyckiego,

wiedzą, co zagraża zwierzętom żyjącym w Bałtyku,

znają zawody związane z morzem,

wiedzą, jak bezpiecznie odpoczywać nad morzem,

współpracują w zespołach.



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

Katarzyna Mucha
Ewa Szewczyk
Anna Kaczor


