
 
Harmonogram Gdyńskiego Maratonu Juniorów – grupy przedszkolne 

 
 
ZADANIE nr 1 
Listopad 2022 
  
Gdynia w fotografiach zamknięta 
 

Każdy Junior dobrze wie, że nasza Gdynia jest niezwykle piękna i fotogeniczna. Przekonajcie 

się o tym sami, pstryknijcie zdjęcia wskazanym w zadaniu miejscom w naszym mieście. 

Fotografie możecie zrobić podczas spaceru całej grupy lub gdy wybierzecie się na rodzinne 

przechadzki. 

Lista miejsc: 

1. Bulwar Nadmorski 

2. Akwarium w Gdyni 

3. ORP Błyskawica 

4. Muzeum Miasta Gdyni 

5. Muzeum Marynarki Wojennej 

6. Punkt widokowy Kamienna Góra 

7. Centrum Nauki Experyment 

8. Muzeum Emigracji w Gdyni 

 

Sposób wykonania fotografii, pomysł na ujęcie pozostawiamy Waszej wyobraźni. Niech bystre 

oko fotografa i moc fantazji będzie z Wami! 

 

Gdyńscy Juniorzy! Gdy Wasze fotografie będą gotowe, prześlijcie je wszystkie razem (w 

jednym mailu) na adres Organizatora gmj@sp23gdynia.pl. Prosimy, podpiszcie każdą 

fotografię (imię i nazwisko autora lub nazwa grupy, w przypadku, gdy wykonaliście foto 

podczas wspólnego spaceru). 

 



Wykonane fotografie miejsc charakterystycznych dla Gdyni posłużą nam podczas finału w 

konkurencji, w której drużyny będą rozpoznawały znane miejsca naszego miasta. 

 
Termin dostarczenia fotografii: 16 grudnia 2022 
 
 
ZADANIE NR 2 
Grudzień 2022 
 
Gdyńskie Rymy Juniorów 
 

Drodzy Juniorzy!  

Każdy mały i duży Przedszkolak o tym wie,  

Kto w rymowanki najlepiej w mieście bawi się! 

Kto superrymy tworzy i wymyśla wersy bajeczne? 

To Juniorzy - co pomysły jak z rękawa sypią tanecznie! 

O naszej Gdyni rymy wyśpiewują - 

Przy tym radość i wielką moc czują. 

 

1. Wymyślcie rymowankę o Gdyni. Tekst utworu musi mieć minimum 4 zwrotki, 

czterowersowe. Może mieć formę wierszyka, rapu, piosenki, itp. 

2. Rymowanka może opisywać miasto, jego atrakcje, może być pochwałą Gdyni – pomysł 

i jego realizację pozostawiamy wyobraźni i twórczym zabawom uczestników. 

3. Nagrajcie Wasze wykonanie rymowanki. 

4. Podczas nagrania zadbajcie o ogólny wyraz artystyczny, pomysłowość prezentacji, 

wykonanie. 

5. Filmik z rymowanką zespołu prosimy przesłać na adres mailowy Organizatora 

gmj@sp23gdynia.pl. 

 
Termin przesłania filmików: 9 stycznia 2023 r. 
 
 


