
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=PiayEX0bqjo 
Zwierzęta dla dzieci - Morskie zwierzęta dla dzieci - Podwodny świat zwierząt 

https://www.youtube.com/watch?v=XMz-AxiEV2w 
PODMORSKIE GŁĘBINY - cały film HD 

 
https://www.youtube.com/watch?v=uYMe4FL23Vg 
GDZIEŚ W GŁĘBINACH MORSKICH FAL - piosenki dla dzieci 
 
   8 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Oceanów. Mimo, że oceany zajmują większą 
część powierzchni Ziemi i zamieszkuje je ponad 90 % stworzeń całej planety, są wciąż mało 
zbadane i dla człowieka pozostają w znakomitej większości zagadką. Wielkie ciemne 
odmęty, w których życie toczy się własnym trybem. Co roku 8 czerwca obchodzimy 
Światowy Dzień Oceanów, żeby przypomnieć sobie, że oceany – które wraz z atmosferą 
regulują klimat, pochłaniają dwutlenek węgla i produkują tlen, stanowią źródło żywności i 
wielu surowców – są jak olbrzymi, skomplikowany i kruchy organizm, który należy 
pielęgnować. 
Światowy Dzień Oceanów to idealny moment, by zachęcić najmłodszych do zgłębiania 
wiedzy o oceanach i ich mieszkańcach! 
 
Ziemia jest jedyną znaną nam planetą, na której występują zbiorniki wodne, które można 
nazwać oceanami. 
Ile na Ziemi jest oceanów ? 



Ocean Spokojny (Pacyfik) 
Ocean Atlantycki 
Ocean Indyjski 
Ocean Arktyczny 
Ocean Południowy  
Oceany stanowią największe obszary wodne. 
Dlaczego woda w morzu jest słona?  
By odpowiedzieć na to pytanie musimy zajrzeć na skaliste, morskie dno. Skały zbudowane są 
z różnych minerałów, niektóre z tych minerałów mają słony smak – to sole. Woda morska 
wciska się w skały i rozpuszcza je. Duża ilość soli dostaje się również do morza z lawy 
pochodzącej z wybuchów podmorskich wulkanów..  
Morza i oceany mają ogromną powierzchnię, która stale paruje. Woda paruje, ale sól jest 
za ciężka i zostaje, więc pozostała woda robi się coraz bardziej słona.  
Ciekawostka Najbardziej słone jest morze martwe - jest tak słone, że nie można się w nim 
zanurzyć - zaraz wypływamy na powierzchnię, nie toniemy tak jak w normalnej wodzie! 
Jest tak słone, że żadne zwierzęta ani rośliny nie chcą tam mieszkać - dlatego nazywa się 
Morze Martwe. 
Dlaczego morza i oceany są ważne? 
Wytwarzają 50% dostępnego tlenu. 
Wywierają decydujący wpływ na naszą pogodę. 
Są domem dla tysięcy różnych gatunków zwierząt morskich. 
Dostarczają nam pożywienia. 
Oceany i morza kryją w sobie niezliczone tajemnice i z pewnością upłyną jeszcze wieki, 
zanim człowiek je odkryje 
 
Co to jest fauna i flara 
Fauna – wszystkie zwierzęta żyjące na danym obszarze, w danym środowisku  
Flora – ogół gatunków roślin występujących na określonym obszarze. 
Jak bogate jest życie oceanów możecie przekonać się oglądając filmiki; Podmorskie głębiny 

https://www.youtube.com/watch?v=XMz-AxiEV2w 
 
Zadanie dla starszaków; 
Posłuchajcie  „ zadań tekstowych” , postarajcie się zapisać działanie matematyczne i podajcie wynik.  
1.W oceanie atlantyckim pływało 7 delfinów, potem przypłynęło jeszcze 3 – to ile razem ich było 
 
2.W oceanie spokojnym pływały 4 orki, nieopodal rybacy dostrzegli jeszcze 3, to ile razem pływało orek. 
 
3.W oceanie indyjskim pojawiło się 8 rekinów, ale 3 odpłynęło – to ile zostało 
 
4.Do wybrzeży Australii podpłynęło 10 płetwali, ale dla 4 z nich woda okazała się za płytka i szybko 
odpłynęły – to ile zostało. 
 
 Zadania w kartach pracy; 

4 l- str.50 – wspomaganie rozwoju grafomotorycznego 
 
 
 
 



 



      

 

 



 

 

 



 

 



  



 

 



  



 

 



 



 

 



 

 



  
 
 
Może ktoś, będzie chciał wykonać prace plastyczną związaną z podwodnym światem, podsyłam kilka 
pomysłów; 
 



 

 





  

 



 



 



 



  

  


