
Arkusz propozycji tematyki  E-zajęć dla wychowanków  MDK2 

Imię i nazwisko 
nauczyciela  

Krzysztof Moskwa 

Nazwa koła 
zainteresowań  

Koło Miłośników Militariów 

Opis  zajęć / 

 
konkursu/  

 
Załączniki/ 

Linki 

 
Temat 13  „Okręty podwodne ”  

Koncepcja walki na morzu z wykorzystaniem okrętów pływających pod 
wodą, swoimi  korzeniami  sięga  czasów  starożytności.  Pierwszy 
wojskowy okręt podwodny, został  zbudowany w Rosji w 1720 roku. 
Drewnianą jednostkę, wykonał  cieśla, Jefim Nikonow , na polecenie  
cara Piotra Wielkiego. Konstrukcja, była uzbrojona w rurowy miotacz 
ognia. Pierwszą jednostką  podwodną, zdolną do samodzielnej pracy na 
akwenie wodnym i przemieszczania się pod powierzchnią wody, był  
zaprojektowany w 1776r. przez  Davida Bushnell,  okręt  o nazwie 
Żółw - ,,Turtle,, Jednostka  o kształcie beczki, była napędzana śrubą, 
którą w ruch obrotowy wprowadzał siłą  mięśni, pojedynczy marynarz. 
Opracowane na przełomie XIX wieku, nowe technologie napędowe w tym 
silnik Diesla oraz silnika elektrycznego, umożliwiły szybki rozwój okrętów 
podwodnych które w okresie wojen światowych stały się ważną siłą 
ofensywną na morzach i oceanach. 
 
Model Warships http://www.modelshipgallery.com/index1.html 
https://pl.qwe.wiki/wiki/History_of_submarines 
https://www.youtube.com/watch?v=ZXguCYx8ZJQ 
https://www.youtube.com/watch?v=w6u_IEOuTlk 
https://www.youtube.com/watch?v=XC6fbN_WCRw 
 
 

Temat 14.  „Wykonywanie   modeli okrętów podwodnych ”. 

 

Zachęcam  do  tworzenia modeli redukcyjnych,  umożliwiających realizację 
własnych pasji oraz pozyskiwania wiedzy historycznej. Dzięki bogatej ofercie 
rynkowej, otrzymujemy możliwość szerokiego wyboru typów jednostek, zarówno 
historycznych jak również nowoczesnego typu. 
Zapraszam do korzystania ze stron internetowych, umożliwiających szersze 
poznanie powyższej tematyki. 
Dla przykładu odsyłam do tematycznego instruktażu na stronie:  

Model Warships http://www.modelshipgallery.com/gallery/ss/ss-index.html 
Polskiej Witryny Modelarskiej  
http://www.modelarstwo.org.pl/forum/viewforum.php?f=15&sid=fcb392ad8e2c
e0edaf696e28f151f3b4 
https://www.youtube.com/watch?v=aoAaodEqO0g 

http://www.modelshipgallery.com/index1.html
https://pl.qwe.wiki/wiki/History_of_submarines
https://www.youtube.com/watch?v=ZXguCYx8ZJQ
https://www.youtube.com/watch?v=w6u_IEOuTlk
https://www.youtube.com/watch?v=XC6fbN_WCRw
http://www.modelshipgallery.com/gallery/ss/ss-index.html
http://www.modelarstwo.org.pl/forum/viewforum.php?f=15&sid=fcb392ad8e2ce0edaf696e28f151f3b4
http://www.modelarstwo.org.pl/forum/viewforum.php?f=15&sid=fcb392ad8e2ce0edaf696e28f151f3b4
https://www.youtube.com/watch?v=aoAaodEqO0g


https://www.youtube.com/watch?v=xvsVIkmvp9A 
https://www.youtube.com/watch?v=psxHN0s8Vwo 
https://www.youtube.com/watch?v=XfyrtnOCb4g 
Tabela zamienników farb https://www.galeriamodelarska.pl/farby.php 
 

Forma kontaktu z 
nauczycielem  

(np. służbowy mail, 
telefon, WhatsApp, 
Messenger  

Jestem dostępny: 
 · tel. 501-958-576 

 · Mail: krzysztof.moskwa@mdk2.bytom.pl 
Zapraszam do przesyłania zdjęć swoich prac  na powyższy adres. 

Harmonogram pracy 
nauczyciela (ew. 
dostępność 
nauczyciela dla 
wychowanka)- 
opcjonalnie   

Jestem do Waszej  dyspozycji, zgodnie z ustalonym harmonogramem 
tygodniowym zajęć,  

Środa:     14.00 – 17.00  

Czwartek:14.00 – 18.30 

Piątek:     14.00 -15.30 

Termin realizacji 
działań 
 

17.06.2020 – 26.06.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xvsVIkmvp9A
https://www.youtube.com/watch?v=psxHN0s8Vwo
https://www.youtube.com/watch?v=XfyrtnOCb4g
https://www.galeriamodelarska.pl/farby.php

