
Światowy Dzień Ochrony Morza Bałtyckiego 

W ramach obchodzenia Światowego Dnia Wody, w 1997 r. Komisja Helsińska 
ustanowiła dzień 22 marca Światowym Dniem Ochrony Bałtyku. Światowy Dzień 
Ochrony Bałtyku został ustanowiony aby zwrócić uwagę społeczności międzynarodowej 
na problemy związane z jego ochroną. 

Środowisko Bałtyku jest szczególnie narażone na degradację. Wszystkie nieoczyszczone 
ścieki produkowane przez kraje nadbałtyckie, w tym również ścieki przemysłowe 
spływają do tego stosunkowo niewielkiego morza. 

Oprócz gospodarki komunalnej zagrożenie dla wód Bałtyku stanowią energetyka 
wiatrowa, transport morski, turystyka i rekreacja, rolnictwo, rybołówstwo, gazociągi i 
wydobycie surowców. To wszystko sprawia, że Bałtyk jest jednym z najbardziej 
zanieczyszczonych mórz na świecie. 

Jednym z najskuteczniejszych sposobów ochrony środowiska Morza Bałtyckiego jest 
zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz eksploatacji jego zasobów, np. poprzez 
ograniczenie zużycia sztucznych nawozów w rolnictwie oraz skuteczniejsze 
oczyszczanie ścieków. 

Zdjęcie przedstawia morskie skarby -piasek,muszelki. 

 

 



Morze plastiku! 

Globalnie każdego roku do mórz i oceanów trafia od 4,8 mln do 12,7 mln ton plastiku. 

Szacuje się, że ponad 60% odpadów morskich znajdujących się w Morzu Bałtyckim i jego 

plażach to różnego pochodzenia plastik. Polska należy do sześciu krajów UE o 

największym zapotrzebowaniu na jednorazowy plastik, a tym samym ma niewątpliwie 

ogromny wpływ na stopień zanieczyszczenia morza. Plastik zatruwa wodę, zmienia 

nieodwracalnie ekosystem morski, jest niebezpieczny dla ludzi i stanowi śmiertelne 

zagrożenie dla morskich zwierząt. tym tworzywem.  

Tykające bomby czyli niebezpieczne wraki na dnie Bałtyku 

Na dnie Bałtyku spoczywa 3 tysiące zidentyfikowanych wraków. 80 z nich zostało 

zaklasyfikowanych jako wraki potencjalnie niebezpieczne dla środowiska. Jednym ze 

zbadanych i potencjalnie najbardziej niebezpiecznych obiektów na polskich wodach jest 

wrak tankowca Franken z czasów II wojny światowej. W jego zbiornikach może 

znajdować się nadal nawet 1,5 mln litrów różnych paliw. Z powodu postępującej korozji 

wraku może dojść do niekontrolowanego wycieku paliwa, który spowodować może 

katastrofę ekologiczna w rejonie całej Zatoki Gdańskiej. 

Zdjęcie morza 

 
 

 



Propozycja posłuchania bajki o morzu 

https://www.youtube.com/hashtag/nadwod%C4%85 

 

"Bajka dla Tomka": Duża przygoda małej muszelki. 

Mała muszelka pływała sobie spokojnie w ciepłej morskiej wodzie. Morze cichutko 
szumiało, a fale morskie powoli przesuwały się ku plaży. Podskakując radośnie dotykały 
malutkich ziarenek pisaku nad brzegiem morza. Jedna z fal morskich zaszeptała do 
muszelki: 

- Jeśli chcesz popłynąć ze mną zabiorę cię nad brzeg morza, gdzie będziesz mogła 
poleżeć sobie na pięknej plaży. 

Muszelka zachwycona pomysłem morskiej fali zgodziła się z nią popłynąć, gdyż nigdy 
nie była na morskiej plaży. Płynęła więc sobie powoli razem z falą, która przyjemnie 
szumiała podczas ich podróży. Gdy fala morska zbliżała się do brzegu znów szepnęła do 
muszelki: 

- Odpocznij sobie na plaży, a ja wkrótce wrócę po ciebie. 

Muszelka unosząc się na fali dopłynęła do brzegu morza. Gdy fala morska delikatnie 
odpłynęła muszelka poczuła ciepły dotyk promyków słońca, które jeden po drugim 
zaczęły głaskać jej skorupkę. Spojrzała ku górze i oprócz miłego cieplutkiego słoneczka 
zobaczyła piękne błękitne niebo i małe białe chmurki. Widok ten bardzo ją zachwycił. 
Muszelka leżała i patrzyła jak leniwe chmurki wiszą nad niebem czekając na delikatny 
podmuch wiatru. Gdy chmurki się poruszały również muszelka czuła na swej skorupce 
ciepły wietrzyk. Czuła też dotyk malutkich ziarenek pisaku na których leżała i pomyślała 
sobie: 

- Ahh jak przyjemnie tak leżeć na miękkim piasku i ogrzewać się w słońcu, tak tu cicho 
i spokojnie, cieszę się że tu jestem! 

I leżała tak sobie uśmiechając się do promyków słońca, dotykając okrągłych ziarenek 
piasku, które czasem poruszane wietrzykiem lekko wirowały 

w powietrzu niczym tańczące w blasku słońca iskierki. Gdy muszelka znów usłyszała 
cichy szept morskiej fali, która wracała po nią by zabrać ją do morza spojrzała po raz 
ostatni na słońce, które powoli chowało się już za horyzont, by tam spokojnie zasnąć. 
Mała muszelka wróciła z powrotem do morza i od razu podziękowała morskiej fali za 
cudowną przygodę i pomyślała, że jeszcze kiedyś poprosi ją o to, by znów zabrała ją na 
plażę. 

Autorka: Roksana 

 

https://www.youtube.com/hashtag/nadwod%C4%85


Propozycje prac plastycznych (5 zdjęć) 

 

 

 

 



 

 

 



Propozycja wysłuchania piosenek: 

 ,,Gdzieś w głębinach morskich fal”. 

https://www.youtube.com/watch?v=uYMe4FL23Vg 

,,Piosenka morskie plotki”. 

https://www.youtube.com/watch?v=sYsxXkiKYRU 

Śpiewające Brzdące - Kolorowa rybka - Piosenki dla dzieci 
https://www.youtube.com/watch?v=sdcJPxuJkl8 

 

Opowiadanie o syrence Basi 

Żyła sobie kiedyś w wielkim morzu syrenka Basia. Była zwykłą syrenką, ale miała piękny, złoty 

ogonek. Kiedy pływała, rozjaśniało się od niego całe morze i wszystkich napełniała radość. 

 

Życie w morzu syrenki Basi było szczęśliwe, bo nikt nikomu nie robił krzywdy. Któregoś dnia 

jednak przypłynęła tam zła i żarłoczna ryba Lulu bo myślała, że złoty ogonek Basi da jej 

niezwykłą, nadrybią siłę. 

 

Lulu goniła Basię po całym morzu. Syrenka była coraz bardziej zmęczona, coraz słabsza, a ryba 

była coraz bliżej. Złoty ogonek błysnął pod wodą. Odbiło się od niego słoneczko i promyk 

sprowadził na pomoc białą mewę. Mewa wyciągnęła Basię z wody i zabrała ją na skałę pośrodku 

morza. Syrenka mogła teraz odpocząć i ogrzać się w słońcu. Była jednak daleko, daleko od domu. 

Zastanawiała się, jak wrócić, nie dając się złapać żarłocznej Lulu, która wciąż krążyła wokół 

skały. 

 

Basia siedziała na skałce, płakała i smutno trzepała złotym ogonkiem. Złoty blask z ogonka padł 

na białą pianę na falach wokół skałki. Wtedy z pianki wynurzyła się wróżka. Basia opowiedziała 

jej o swoim zmartwieniu. Wróżka wyjęła wtedy z ogonka Basi jedną złotą łuskę. Rzuciła nią w 

Lulu. Lulu zamieniła się w złotego konika morskiego. Syrenka podziękowała wróżce, otarła łzy i 

usiadła na koniku. Konik od razu pocwałował do jej pałacu. 

 

Kolacja już była gotowa i cała rodzina martwiła się o Basię. Bardzo się ucieszyli, kiedy wróciła. A 

Lulu bardzo się spodobało, że jest złotym konikiem i może skakać po podwodnych polankach i 

skubać morską trawkę. Dlatego nawet nie próbowała zamienić się z powrotem w żarłoczną rybę. 

Zaprzyjaźniła się też z Basią i obie żyły w morzu długo i szczęśliwie. 

https://www.superkid.pl/opowiadanie-o-syrence-basi 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uYMe4FL23Vg
https://www.youtube.com/watch?v=sYsxXkiKYRU
https://www.youtube.com/watch?v=sdcJPxuJkl8
https://www.superkid.pl/opowiadanie-o-syrence-basi


Propozycje morskich kolorowanek        ( 2 zdjęcia) 

 
 

  



 

 

 

 

 

 

 



 

Zapraszamy na zagadki związane z wypoczynkiem nad morzem: 

https://www.youtube.com/watch?v=D-jQ3TD9vSI 

Dzieci, które lubią zabawy z origami zapraszamy tutaj: 

https://www.youtube.com/watch?v=4OesdHZFKNM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=D-jQ3TD9vSI
https://www.youtube.com/watch?v=4OesdHZFKNM

