Opis realizacji projektu uczniowskiego grupy II „Młodzi Żeglarze“
- SP w Kosobudy

Temat projektu:
”Młodzi żeglarze poznają Bałtyk”.
Obszar tematyczny:
“Żeglujże, żeglarzu ”
Do realizacji naszego projektu „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Kształtowanie
kompetencji kluczowych uczniów w regionie poprzez edukację morską w roku szkolnym
2013/2014 wybraliśmy temat:
”Młodzi żeglarze poznają Bałtyk”.
Z Obszaru tematycznego: “Żeglujże, żeglarzu ” ponieważ wydał się nam ciekawy.
Chcieliśmy wykonać coś interesującego, co będzie można później wykorzystać, dlatego
najlepsza naszym zdaniem jest prezentacja multimedialna, gdyż może ona służyć jako
pomoc naszym młodszym kolegom i koleżankom-gdy zasili naszą szkolną bibliotekę a
jednocześnie może nas czegoś nauczyć.
Najpierw ustaliliśmy zasady współpracy oraz zasady oceny projektu, następnie
wybraliśmy lidera grupy, którym została jako pierwsza Małgorzata Miszewska i
przydzieliliśmy zadania do wykonania.
Główna część zadania polegała, na poszukiwaniu z różnych źródeł informacji o Morzu
Bałtyckim, portach, ciekawych miejscach, informacji o historii żeglarstwa.
Następnie podzieliliśmy między siebie zadania- każdy tworzył fragment prezentacji
multimedialnej w Programie Power Point.
Poszukiwaliśmy informacji w atlasach, albumach i książkach, m.in. „Wielki Atlas
encyklopedyczny Historia Świata-PWN-Warszawa 2006 oraz w Internecie i
odpowiednio je selekcjonowaliśmy i zapisywaliśmy w plikach programu WORD.
Zbieraliśmy także i opracowywaliśmy zdjęcia potrzebne do wykonania prezentacji
multimedialnej.
Następnie połączyliśmy wszystkie fragmenty w jedną całość i opracowaliśmy “Historię
żeglarstwa” w formie prezentacji Power Point”.
Tworzenie szablonu prezentacji multimedialnej pt”Polinezyjczycy” powierzyliśmy
Mateuszowi Warnke. Do jej wykonania Mateusz wykorzystał Komputer, drukarkę,
program Word oraz Power Point, strony internetowe, m.in. google .Wikipedia
,encyklopedie, albumy, atlasy,
https://www.google.pl/search?q=katamarany+polinezyjskie.
https://www.google.pl/search?q=Waka+ama+(łodzie+pływakowe.
Wielki Atlas encyklopedyczny Historia Świata-PWN-Warszawa 2006.

. Jego prezentacja była bardzo interesująca, wyczerpująca temat, zawierająca liczne
zdjęcia .
Tworzeniem szablonu prezentacji multimedialnej pt”Odkrywcy oceanów –Wikingowie i
Arabowie” zajął się nasz kolega Wojtek Jeżewski. Do jej wykonania Wojtek wykorzystał
Komputer, drukarkę, program Word oraz Power Point, strony internetowe, m.in.
Google www.wikipedia.pl, ,encyklopedie, albumy, atlasy, . Jego prezentacja była bardzo
interesująca,
Tworzenie szablonu prezentacji multimedialnej pt”Odkrycia średniowiecza – rodzaje
statków” powierzyliśmy Małgorzacie Miszewskiej. Korzystała podczas pracy z
komputera, drukarki, programu Word oraz Power Point, stron internetowych, m.in.
google www.wikipedia.pl ,encyklopedii,
albumów,http://www.google.com/images?q=%C5%BCaglowiec
atlasów,http://www.flotajarmeryka.pl/main.php?fid=134&pg=7&id_lang=0 Jej
prezentacja była interesująca , zawierała także zdjęcia .
Tworzeniem szablonu prezentacji multimedialnej pt”Współczesne żaglowce- typy
żaglowców” zajął się Mariusz Różek. Wykonał to zadanie starannie i ciekawie . Podczas
pracy korzystał z komputera, drukarki, programu Word oraz Power Point, stron
internetowych, m.in. .google.pl , www.wikipedia.pl ,encyklopedii, albumów, atlasów,
www.geoportal.pl , www. Zumi.pl, Google Earth.
Tworzenie szablonu prezentacji multimedialnej pt”Krótka charakterystyka – żaglówki
sportowe”wybrała Monika Dorau. Wykonała to zadanie starannie i ciekawie . Podczas
pracy korzystała z komputera, drukarki, programu Word oraz Power Point, stron
internetowych, m.in. www.google.pl , www.wikipedia.pl ,encyklopedii, albumów,
atlasów, www.geoportal.pl , www. Zumi.pl, Google Earth.
Praca przy realizacji projektu była bardzo ciekawa. Zawsze chętnie przychodziliśmy na
zajęcia. Najwięcej kłopotu mieliśmy z rozpoczęciem pracy z Programem Power Point.
Lecz po kilku zajęciach praca szła nam coraz lepiej. Sporo czasu zajęło nam też szukanie
różnych potrzebnych informacji. Korzystaliśmy z różnych źródeł informacji: z zasobów
biblioteki szkolnej oraz zasobów multimedialnych. Zawsze chętnie pomagali nam
nauczyciele, m.in. Pani bibliotekarka i Pan informatyk.
Trochę spieraliśmy się przy wyborze tematów poszczególnych opracowań, ale w końcu
doszliśmy do porozumienia i udało się nam wspólnie zrobić ciekawą i obszerną
prezentację multimedialną. W zespole pracowało się nam dobrze, pomagaliśmy sobie
wzajemnie- poprawialiśmy błędy – jeśli komuś się przytrafiły. Dzieliliśmy się zadaniami.
Dużo nauczyliśmy się podczas pracy nad tym projektem . Lepiej znamy Morze
Bałtyckie. Dużo sprawniej radzimy sobie z szukaniem potrzebnych informacji. Umiemy
zapisywać wiadomości w programie Word oraz lepiej pisać w tym programie i korzystać
z narzędzi programu WORD. Świetnie opanowaliśmy pracę z programem Power Point
do tworzenia prezentacji. Sprawnie drukujemy potrzebne zdjęcia i informacje.
Przed pracą przy tym projekcie- nie wiedzieliśmy, że Morze Bałtyckie jest takie ciekawe,
jest tam tyle interesujących miast portowych, wysp , ciekawych miejsc. Nie zdążyliśmy

ująć w prezentacji tematu roślin i zwierząt żyjących w Bałtyku, a chętnie
poszerzylibyśmy swoją wiedzę o ten temat – może jeszcze kiedyś to wykonamy.
Wykonaliśmy także gazetkę tematyczną na korytarzu szkolnym – przedstawiającą naszą
pracę nad projektem.
Wykonana przez nas gazetka ścienna ma zachęcać do odwiedzania ciekawych miejsc na
polskim wybrzeżu i nosi tytuł: „Gdzie pojechać nad Morze Bałtyckie?“
Nadmorskie miejscowości to jedne z najbardziej regionów atrakcyjnych w Polsce.
Kąpieliska, ośrodki turystyczne, zabytki, ciekawe budowle, muzea, uzdrowiska to jedne
z niewielu atrakcji na które możemy liczyć wybierając się w stronę Morza Bałtyckiego
na nasze wakacje. Jedne z najpiękniejszych atrakcji turystycznych to dwa parki
narodowe- Słowiński oraz Woliński. Jednak pamiętajmy, że ze względu na ważność tego
miejsca musimy poruszać się tylko po wyznaczonych szlakach.
Polskie nadmorskie kurorty jak Kołobrzeg, czy Władysławowo mają swój
niepowtarzalny urok. Warto docenić nasze rodzime morze - będziemy do tego namawiać
m.in. na naszym blogu.
Gdańsk - jedno z najpiękniejszych miast w Polsce to miejsce, które koniecznie trzeba nie
tylko odwiedzić, ale przede wszystkim zwiedzić.
Frombork
Obserwatorium astronomiczne znajduje się na wzniesieniu o wysokości 47 m n.p.m.
(tzw. Góra Żurawia). Ta atrakcja turystyczna dysponuje pawilonami z instrumentami
do obserwacji nieba (teleskopy, lunety), tarasem obserwacyjnym.
Uczyliśmy się śpiewać szant- zaśpiewajcie z nami piosenkę żeglarską pt. „Gdzie ta
keja?“
https://www.youtube.com/watch?v=cwLiYMmdYUU
https://www.youtube.com/watch?v=wKPU-_QUTcA
Najwięcej radości sprawiło nam wykonanie książki kucharskiej zawierającej „Przepisy
na potrawy z ryb z Morza Bałtyckiego“.
Najpierw poszukiwaliśmy informacji z różnych źródeł , a następnie zapisywaliśmy
przepisy w programie Word i drukowaliśmy najciekawsze naszym zdaniem przepisy.
Nasza grupa wykonała wyśmienite danie według przepisu z książki kucharskiej
„Przepisy na potrawy z ryb z Morza Bałtyckiego“.
Jajka faszerowane śledziem były pyszne!
Zdobyliśmy umiejętności kulinarne!
Potrawy z jaj i ryb morskich zawierają pełnowartościowe białko , wiele mikroelementów
i witamin- zachęcamy do ich spożywania!

Poznaliśmy szantę - „Morze moje morze'- zaśpiewajcie z nami,
https://www.youtube.com/watch?v=prhgiVxkl04
https://www.youtube.com/watch?v=czIN45rltME
Podczas udziału w projekcie edukacji morskiej prowadziliśmy nasz blog pod adresem :
morskikosobudy.bloog.pl
Na blogu zamieszczaliśmy informacje o realizacji poszczególnych zadań. Z początku
mieliśmy trudności z zamieszczaniem informacji i wstawianiem zdjęć, ale z czasem
nauczyliśmy się – każdy z nas wykonał kilka wpisów. Zapraszamy do czytania
informacji na naszym blogu!
Dziękujemy za uwagę!

