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Narzędzia online zastosowane w realizacji
„Projektu Szkutnia”: 

1.  Zoom – platforma służąca do prowadzenia wideokonferencji, za pomocą 
której odbywały się każde zajęcia, realizowane w ramach projektu. 
Korzystanie z niej umożliwiło udostępnianie ekranu uczestnikom, dzie-
lenie grupy na pokoje do pracy w podzespołach, możliwość pokazywa-
nia filmów czy wykorzystanie tłumacza symultanicznego w spotkaniach 
z udziałem gości zagranicznych. 

2.  Trello – platforma, która przez cały czas trwania projektu była podsta-
wowym źródłem informacji dla uczestników. Znajdowały się na niej ko-
munikaty dotyczące lokalizacji warsztatów, harmonogram uwzględniają-
cy podział na grupy, linki do zajęć online, literatura dotycząca zagadnień 
poruszanych w projekcie oraz dostęp do zeszytów na Jamboard (opis 
poniżej). Uczestnicy wymieniali się tam również ciekawostkami dotyczą-
cymi żeglarstwa oraz szkutnictwa i mogli odnaleźć wzory dokumentów 
takich jak regulamin czy umowa uczestnictwa.

3.  Jamboard – grupowy zeszyt, do którego dostęp uczestnicy mieli przez 
cały czas trwania projektu. Dzięki stałemu linkowi, realizowana była więk-
szość opisanych w konspektach ćwiczeń utrwalających. Jest to narzędzie, 
pozwalające uczestnikom na symultaniczne wykonywanie zadanych 
ćwiczeń oraz dodawanie własnych materiałów graficznych czy linków. 
Jego zaletę stanowi też możliwość wykorzystywania różnych efektów 
graficznych (kolory, podkreślenia, tła), które ułatwiają przyswajanie 
nowych informacji i umożliwiają wyróżnienie najistotniejszych jej ele-
mentów.

Zajęcia online to jedna z form edukacyjnych „Projektu Szkutnia”. Służą one utrwaleniu 
materiału z zajęć teoretycznych, integracji grupy, samorozwojowi uczestników oraz 
rozwiązywaniu problemów, które pojawiają się w trakcie jego trwania. Ich organizacja 
wymaga dużej uwagi zarówno ze strony prowadzących, jak i uczestników. 

Podczas realizacji zastosowane zostały różnorodne narzędzia online, mogące służyć 
również w innych projektach tego typu. Ważne jest, aby dobrać je w taki sposób, by były 
łatwe do zrozumienia i obsługi zarówno dla uczestników, jak i prowadzących. Pozwoli 
to na racjonalne wykorzystanie czasu i uniknięcie znużenia wśród odbiorców.
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4.  Kahoot – platforma umożliwiająca tworzenie quizów dla uczestników. 
Wyniki wyświetlają się po każdym pytaniu, a na końcu pojawia się ranking 
zwycięzców wraz z uwzględnieniem czasu odpowiedzi. W związku z tym, 
że biorący udział w konkursie są nim ograniczeni, zapewnia to wszystkim 
równe szanse. Dodatkowym atutem jest możliwość regulowania przez 
prowadzącego długości testu.

5.  Mentimeter – platforma pozwalająca tworzyć prezentacje wraz z infor-
macjami zwrotnymi od uczestników w czasie rzeczywistym. Służy do prze-
prowadzania ankiet, quizów oraz pozwala na eksportowanie tych danych 
w formacie .xls lub .pdf.

6.  Formularze Google – platforma pozwalająca tworzyć testy oraz anoni-
mowe ankiety dla uczestników. Narzędzie to umożliwia tworzenie pytań 
zarówno otwartych, jak i zamkniętych oraz układanie zagadnień z moż-
liwością wielokrotnego wyboru. Pozwala też na dodawanie ilustracji, 
pobranie zbiorczego arkusza odpowiedzi oraz powiadamia użytkownika 
o nadesłanych formularzach. Uczestnicy projektu po każdych zajęciach 
otrzymują link do przygotowanej przez prowadzącego ankiety. Każda 
z nich dotyczy konkretnych zajęć, a jej wypełnienie zajmuje ok. 4 minuty. 

Przykładowa ankieta:

1. Jak ogólnie oceniasz zajęcia?  

  Bardzo dobrze

  Raczej dobrze

  Ani dobrze, ani źle

  Źle

  Bardzo źle

2. Jak oceniasz integracyjne elementy spotkania?

  Bardzo dobrze

  Raczej dobrze

  Ani dobrze, ani źle

  Źle

  Bardzo źle

3. Jak oceniasz merytoryczne elementy spotkania?

  Bardzo dobrze

  Raczej dobrze

  Ani dobrze, ani źle

  Źle

  Bardzo źle
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4. Jak oceniasz organizacyjne elementy spotkania?

  Bardzo dobrze

  Raczej dobrze

  Ani dobrze, ani źle

  Źle

  Bardzo źle

5.  Jak oceniasz poszczególne ćwiczenia? 
[WPISYWANE JEST ĆWICZENIE PRZEPROWADZANE NA ZAJĘCIACH]

  Bardzo dobrze

  Raczej dobrze

  Ani dobrze, ani źle

  Źle

  Bardzo źle

6.  Jak oceniasz poszczególne ćwiczenia? 
[WPISYWANE JEST ĆWICZENIE PRZEPROWADZANE NA ZAJĘCIACH]

  Bardzo dobrze

  Raczej dobrze

  Ani dobrze, ani źle

  Źle

  Bardzo źle

7.  Jak oceniasz poszczególne ćwiczenia? 
[WPISYWANE JEST ĆWICZENIE PRZEPROWADZANE NA ZAJĘCIACH]

  Bardzo dobrze

  Raczej dobrze

  Ani dobrze, ani źle

  Źle

  Bardzo źle

8. Jak oceniasz prowadzenie spotkania online?

  Bardzo dobrze

  Raczej dobrze

  Ani dobrze, ani źle

  Źle

  Bardzo źle

9. Czy dzisiejsze spotkanie było potrzebne ?  

  Tak

  Raczej tak

  Ani tak, ani nie

  Raczej nie

  Nie
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Podczas trwania „Projektu Szkutnia” poszczególne spotkania trwały 60 minut i odbywały się w grupach 
10-osobowych. Były obowiązkowe, a uczestnicy mieli prawo do dwóch nieobecności. Założeniem był 
aktywny udział w zajęciach, stąd dobór ćwiczeń zakładał pracę w grupach, podgrupach oraz własną. Rolą 
prowadzącego było zintegrowanie uczestników, uzupełnianie ich działań oraz naprowadzanie na właściwe 
tory. Pełnił on też funkcję moderatora oraz mentora wskazującego możliwości rozwiązań i sugerującego 
sposoby szukania wiadomości. Z założenia informacje przekazywane podczas zajęć online stanowiły 
uzupełnienie wiedzy, którą uczestnicy posiedli podczas zajęć weekendowych. Każdy konspekt został 
przygotowany na 55 minut realizacji z uwagi na fakt, że pierwsze 2 minuty zajęć poświęcone były na przywi-
tanie, a ostatnie 3 na pytania oraz pożegnanie. 

10. Czy nauczyłeś/łaś się dzisiaj czegoś podczas spotkania ?  

  Tak

  Raczej tak

  Ani tak, ani nie

  Raczej nie

  Nie

11.  Co byś zmienił/a w spotkaniu?   
Pytanie otwarte 
.....................................................................................................................

12.  Czy czujesz się liderem podczas pracy w grupach? 
Pytanie otwarte 
.....................................................................................................................

13.  Czy czujesz, że Twoje zaangażowanie w „Projekt Szkutnia” jest większe 
niż innych?

  Tak, jest większe

  Jest takie samo jak innych

  Nie, jest mniejsze

14.  Czy uważasz, że wszyscy uczestnicy angażują się tak samo mocno 
w projekt? 
Pytanie otwarte 
.....................................................................................................................
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ON LINE / KONSPEKT 1 / POZNAJEMY SIEBIE I SZKUTNIĘ 

Uczeń poznaje/nabywa:
•  umiejętność tworzenia kontraktów współpracy,
•  umiejętność wyszukiwania wskazanych treści w zasobach internetowych,
•  umiejętność pracy w grupie,
•  umiejętność zapamiętywania i kategoryzowania nowych informacji. 

Narzędzia:
•   tablica Jamboard (może być wykorzystane każde inne narzędzie, dające 

możliwość pracy online w grupie), 
•   platforma Zoom (może być wykorzystana każda inna platforma, dająca 

możliwość podziału uczestników na wirtualne pokoje lub mniejsze grupy 
oraz zapewniająca każdemu możliwość pracy indywidualnej).

Przygotowanie i planowanie:
Podczas zajęć uczestniczki i uczestnicy projektu pracują w 10-osobowych 
zespołach. Prowadzący ma możliwość podzielenia ich na mniejsze zespoły.

Ćwiczenie 1. / czas trwania: 10 minut / cel: poznanie się 
Każdy z uczestników proszony jest o przedstawienie się oraz scharaktery-
zowanie siebie przy pomocy 3 terminów (może to być nazwa miejscowości, 
z której pochodzą, hobby, ulubiony zespół, czy cokolwiek innego). Grupa 
proszona jest o uwagę oraz próbę zapamiętania jak największej liczby słów. 

Ćwiczenie 2. / czas trwania: 20 minut / cel:
ustalenie zasad i dobrych praktyk podczas zajęć online
na czas trwania projektu
W celu efektywnego przeprowadzenia całości projektu, dobrze jest na po-
czątku pracy ustalić zasady obowiązujące każdą osobę, biorącą udział 
w zajęciach. Prowadzący przedstawia ideę kontraktu zajęć. Uczniowie za-
stanawiają się, jakimi wartościami powinni się kierować oni i prowadzący 
podczas spotkań online i wspólnie ustalają obowiązujące zasady. Uczest-
nicy zapisują swoje pomysły na tablicy Jamboard w formie kolorowych, 
wirtualnych kartek. Autor każdego z pomysłów przedstawia go i argumen-
tuje. Każda informacja obrazuje jedną zasadę i musi być zaakceptowana 
przez wszystkich członków grupy. W momencie braku aprobaty, prowa-
dzący moderuje dyskusję tak, aby przedstawiać argumenty za i przeciw. 
Po ustaleniu i zaakceptowaniu wszystkich wartości, uczestnicy podpisują się 
na tablicy. Przed zajęciami prowadzący powinni przygotować katalog 
własnych zasad, aby móc je dopisać i tym samym zachęcić uczestników do 
określenia swoich.  Narzuci to jednocześnie przyjęty przez niego rytm pracy.
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ON LINE / KONSPEKT 1 / POZNAJEMY SIEBIE I SZKUTNIĘ 

Przykładowe zasady: 
Nie spóźniamy się na zajęcia. 
Podczas zajęć online możemy jeść. 
Włączone kamery nie są wymagane, lecz bardzo mile widziane. 
Stosujemy komunikat “ja” – nie wypowiadamy się w imieniu innych.

Ćwiczenie 3. / czas trwania: 10 minut / cel: pobudzenie
kreatywności 
Prowadzący dzieli uczestników na dwa zespoły 5-osobowe, zgodnie z po-
działem ustalonym podczas pierwszych zajęć teoretycznych. Każdy z nich 
jest przypisany do swojego pokoju w aplikacji zoom i dostaje inne zadanie: 
grupa pierwsza ma wypisać wszystkie słowa kojarzące im się z żeglarstwem, 
natomiast druga powinna zanotować pojęcia mające związek ze szkutnic-
twem. Każdy zespół dostaje 10 minut na opracowanie swojego zagadnie-
nia. Uczestnicy pracują wspólnie, nie korzystając z zasobów Internetu, tylko 
ze swoich doświadczeń. Ostatnie 5 minut ćwiczenia poświęcone jest na 
omówienie skojarzeń i zdefiniowanie nieznanych pojęć. Dodatkowo grupa 
przeciwna otrzymuje możliwość uzupełnienia tablicy koleżanek i kolegów. 
Będzie można wracać do niej przez cały czas trwania zajęć, dopisując pozna-
ne definicje oraz kolejne pojęcia. 

Przykładowe skojarzenia:
Żeglarstwo –  refowanie / krawat / miecz / fały / szekla / bezan / miecz / 

Cunningham
Szkutnictwo – stępka / pawęż / wręga / strugi / jarzmo masztu / żebro 

Przykładowy Jamboard obrazujący 
ćwiczenie 2.
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ON LINE / KONSPEKT 1 / POZNAJEMY SIEBIE I SZKUTNIĘ 

Ćwiczenie 4. / czas trwania: 10 min / cel: przygotowanie
do zajęć na szkutni 
Uczestnicy pracują wspólnie w grupie 10-osobowej. Zadanie polega na 
wymyśleniu pytań, które chcą zadać szkutnikom podczas ćwiczeń warsz-
tatowych. Zagadnienia te mogą być dowolne i dotyczyć każdego aspektu 
związanego z pracą w warsztacie. 

Ćwiczenie 5. / czas trwania: 5 minut / cel: integracja grupy 
Nawiązuje do ćwiczenia 1. Każdy z uczestników proszony jest o wymienie-
nie imienia dowolnej osoby z grupy oraz przypomnienie 3 słów, którymi 
opisała siebie w zadaniu inicjalnym. Raz opisanej osoby pozostali nie mogą 
ponownie wskazać.
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ON LINE / KONSPEKT 2 / WPROWADZENIE DO SZKUTNICTWA  

Uczeń poznaje/nabywa:
•  informacje na temat regat Atlantic Challenge International,
•  utrwala podstawowe pojęcia angielskie z zakresu komunikacji,
•  umiejętność wyciągania wniosków i informacji z oglądanego materiału,
•  umiejętność rozpoznawania gatunków drewna,
•  umiejętność rozpoznawania narzędzi służących do pracy w drewnie. 

Narzędzia:
•   tablica Jamboard (może być wykorzystane każde inne narzędzie, dające 

możliwość pracy online w grupie), 
•   platforma Zoom (może być wykorzystana każda inna platforma, dająca 

możliwość podziału uczestników na pokoje lub mniejsze grupy oraz zapew-
niająca każdemu pracę indywidualną),

•   platforma Youtube (może być wykorzystane każde narzędzie, umożliwiające 
odtwarzanie filmów). 

Przygotowanie i planowanie:
Podczas zajęć uczestniczki i uczestnicy projektu pracują w grupie 10-osobowej. 
Prowadzący ma możliwość podzielenia ich na mniejsze zespoły.

Ćwiczenie 1. / czas trwania: 30 minut / cel: integracja grupy, 
rozgrzewka  
Prowadzący za pomocą opcji udostępniania ekranu wyświetla uczestnikom 
film dotyczący tematyki żeglarskiej lub szkutniczej. 

Link wykorzystany podczas zajęć:
http://wildacre.ie/portfolio/atlantic-challenge-international/ 

Film opowiada o zawodach Atlantic Challenge International, ale prowadzący 
ma swobodę wyboru. Jego zadaniem jest jednak przygotowanie pytań 
sprawdzających spostrzegawczość uczestników. 

Przykładowe pytania dla grupy: 
Jakie narodowości są przedstawione na filmie? 
Ile żagli ma łódź? 
W którym roku odbyły się pierwsze zawody ACI? 
Kto jest twórcą konceptu ACI? 
Ilu członków znajduje się na łodzi w ACI? 

Ćwiczenie ma na celu zachęcenie uczestników do rozmowy i wypowiedzi. 
W kolejnym etapie można ich namówić do snucia luźnych wspomnień na temat 
pływania i żeglarstwa. Ważne, aby zadbać o komfort mniej doświadczonych 
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uczestników grupy i sprawić, by wzięli udziału w dyskusji. Jeżeli nie mają 
wspomnień związanych z żeglarstwem można dopytać o ich marzenia. 
Uczestnicy podczas zajęć powinni czuć się swobodnie i wiedzieć, że mają 
prawo do wypowiedzi. 
Dodatkowym elementem tego ćwiczenia jest sprawdzenie poziomu znajomości 
języka angielskiego wśród uczestników „Projektu”. Dzięki temu prowadzący 
zyskają wiedzę dotyczącą tego, z jaką częstotliwością wprowadzać pojęcia 
dotyczące szkutnictwa i żeglarstwa na kolejnych etapach pracy. 

Ćwiczenie 2. / czas trwania: 10 minut /
cel: utrwalenie wiedzy o drewnie
Prowadzący przed zajęciami przygotowuje dla uczestników dwie strony 
na tablicy Jamboard ze zdjęciami przedstawiającymi różne rodzaje drewna. 

Przykładowe rodzaje drewna:
dąb czerwony / jesion / sosna / buk czerwony / klon / buk naturalny / dąb / 
brzoza / świerk

Ćwiczenie prowadzone jest w dwóch grupach, a zadaniem uczestników jest 
podpisanie zdjęć na tablicy.

Ćwiczenie 3. / czas trwania: 10 minut / cel: utrwalenie
wiedzy o narzędziach używanych w warsztacie
szkutniczym podczas pracy w drewnie
Prowadzący przed zajęciami przygotowuje dla uczestników dwie strony  
na tablicy Jamboard ze zdjęciami przedstawiającymi różne rodzaje narzędzi, 
które są używane w warsztacie szkutniczym.

Przykładowe narzędzia:
pilarka / dłuto / strug / obcęgi / szlifierka kątowa / szlifierka oscylacyjna / 
obrabiarka / wyrzynarka /kombinerki
 
Ćwiczenie prowadzone jest w dwóch grupach, a zadaniem uczestników jest 
podpisanie zdjęć na tablicy. 

ON LINE / KONSPEKT 2 / WPROWADZENIE DO SZKUTNICTWA  

Przykładowe zdjęcie obrazujące 
ćwiczenie 2.
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ON LINE / KONSPEKT 2 / WPROWADZENIE DO SZKUTNICTWA  

Przykładowe zdjęcie obrazujące 
ćwiczenie 3.

Podczas pracy przy ćwiczeniach 2. i 3. prowadzący ma możliwość wymiany 
uczestników tak, aby podczas dwóch zadań współpracowały ze sobą różne 
osoby. Dzięki takiemu działaniu członkowie zajęć mają możliwość nauki pracy 
w grupie oraz wypracowania mechanizmów współpracy w zmieniających się 
okolicznościach.

Ćwiczenie 4. / czas trwania: 10 minut / cel: wprowadzenie 
do wypełniania ankiet 
Metoda projektów zakłada stały udział uczestników w procesie nauki oraz 
ich możliwość wypowiedzi na temat prowadzenia zajęć. Taka umiejętność 
daje poczucie partycypacji aktywnej oraz sprawia, że każdy z nich czuje się 
tak samo ważnym elementem projektu. 

Prowadzący podczas tego ćwiczenia wyjaśnia uczestnikom rolę ankiety 
oraz sposób jej wypełniania, a następnie przesyła uczestnikom projektu link 
i prosi o wypełnienie formularza.
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ON LINE / KONSPEKT 3 / BUDOWA ŁODZI   

Uczeń poznaje/nabywa:
•  zdolność logicznego myślenia,
•  umiejętność pracy w grupie,
•  terminologię związaną z budową łódki w języku polskim,
•  terminologię związaną z żeglarstwem i szkutnictwem w języku angielskim, 
•  zdolność kreatywnego myślenia. 

Narzędzia:
•   tablica Jamboard (może być wykorzystane każde inne narzędzie, dające 

możliwość pracy online w grupie), 
•   platforma Zoom (może być wykorzystana każda inna platforma, dająca moż-

liwość podziału uczestników na pokoje lub mniejsze grupy oraz zapewniająca 
każdemu pracę indywidualną),

•   materiały przygotowane przez prowadzącego (zagadka logiczna w ćwiczeniu 1., 
obrazek przedstawiający konstrukcję łodzi w ćwiczeniu 2., bloki: pojęcie – 
definicja – tłumaczenie na język angielski w ćwiczeniu 3.).

Przygotowanie i planowanie:
Podczas zajęć uczestniczki i uczestnicy projektu pracują w grupie 10-osobowej. 
Prowadzący ma możliwość podzielenia ich na mniejsze zespoły.

Ćwiczenie 1. / czas trwania: 7 minut / cel: wypracowanie 
umiejętności kreatywnego, nieszablonowego myślenia 
Przed zajęciami prowadzący przygotowuje zagadkę logiczną, polegającą 
na połączeniu 9 kropek 4 liniami prostymi. Zadanie uczestnika polega 
na przeprowadzeniu linii przez wszystkie kropki bez odrywania ręki. 

Rozwiązań zagadki może być wiele, w zależności od kreatywności uczestni-
ków. Poniżej przedstawione zostały najbardziej typowe:

Zagadka logiczna do ćwiczenia 1.

Przykładowe rozwiązanie
zagadki logicznej z ćwiczenia 1.
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Przykładowe rozwiązanie zagadki 
logicznej z ćwiczenia 1.

Podczas ćwiczenia uczestnicy pracują indywidualnie, zgłaszając gotowość 
do odpowiedzi na czacie.

Zadanie to pokazuje, że nie ma jednego, poprawnego rozwiązania proble-
mu. Dzięki ćwiczeniu uczestnicy uczą się kreatywnego, nieszablonowego 
myślenia oraz pobudzają wyobraźnię przestrzenną, niezbędną do pracy 
w warsztacie szkutniczym.

Ćwiczenie 2. / czas trwania: 20 min / cel: wprowadzenie 
terminologii związanej z budową łódki 
Prowadzący przygotowuje materiały edukacyjne w postaci obrazka, przed-
stawiającego szkielet łodzi z zaznaczonymi najważniejszymi elementami 
konstrukcyjnymi, które umieszcza na dwóch kartach na tablicy Jamboard 
wraz z cyframi od 1 do 9 (odpowiedzi nie są prezentowane na tablicy). 

Odpowiedzi: 
1. stewa dziobowa
2. wzdłużnik
3. stępka

4. kolano
5. wzdłużnik
6. wręg

7. pawęż
8. dennik
9. pokładnik

Przykładowy obrazek
przedstawiający szkielet łodzi
do ćwiczenia 2.

Autor: Lips – Praca własna, 
CC BY-SA 4.0, https://commons.
wikimedia.org/w/index.php?cu-
rid=19464237
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Uczestnicy pracują w podziale na dwie grupy, którego dokonuje prowadzący. 
Ich zadaniem jest dopasowanie prawidłowych pojęć do wskazanych elementów. 
Uczniowie nie mogą korzystać z zasobów internetowych, tylko ze swojej 
wiedzy. Następnie wraz z prowadzącym sprawdzają zadanie, uzupełniając 
brakujące elementy oraz wyjaśniając poszczególne pojęcia. 

Uczestnicy poznają podstawowe elementy konstrukcyjne łodzi, potrafią 
nazwać poszczególne części oraz wskazać ich lokalizację.

Ćwiczenie 3. / czas trwania: 15 minut / cel: nauka
słownictwa związanego z żeglarstwem i szkutnictwem
w języku angielskim 
Prowadzący przygotowuje materiały edukacyjne, w skład których wchodzi 
komplet składający się z trzech bloków: pojęcie – definicja – tłumaczenie 
na język angielski terminów z zakresu szkutnictwa oraz żeglarstwa. W za-
leżności od liczby grup, prowadzący przygotowuje odpowiedni zbiór kom-
pletów. 

Przykładowe bloki:

pojęcie definicja
tłumaczenie

na język
angielski

dziób
przednia część kadłuba każdej
jednostki pływającej

bow

maszt

element omasztowania w żeglarstwie, 
utrzymujący oraz pozwalający
na manewrowanie ożaglowaniem
jednostki pływającej

mast

tylnica przedłużenie stępki w kierunku rufy
sternframe/
sternpost

fał
służy do podnoszenia żagli
oraz ruchomych części omasztowania

halliard/halyard

pawęż
jeden ze sposobów zakończenia rufy 
statku wodnego w części nawodnej

transom

balast 
stały

obciążenie kadłuba przymocowane
do dna jednostki

ballast keel

gafel
ukośne drzewce stawiane razem
z żaglem

gaff

bezan
żagiel mocowany na ostatnim maszcie 
(na jachtach dwu i więcej masztowych)

mizzan
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bajdewind
kurs, w którym wiatr wieje od przodu, 
pod kątem, z prawej lub lewej burty

close reach/
close to the wind

sztag
liny olinowania stałego, stabilizujące 
omasztowanie w płaszczyźnie symetrii 
jednostki pływającej

stay

odbijacz

przedmiot pochłaniający energię
uderzenia jednostki pływającej
o nabrzeże lub inną jednostkę
w czasie manewrów albo podczas
postoju oraz zabezpieczający burtę
i nabrzeże przed uszkodzeniami
na skutek tarcia

fender

wręg
ożebrowanie kadłuba, które nadaje mu 
kształt

rib/frame

jarzmo 
masztu

uchwyt utrzymujący maszt jachtu
lub łodzi w pozycji pionowej

mast yoke

grotmaszt
główny maszt na każdym statku
wodnym o napędzie żaglowym

main mast

rumpel
najprostsze urządzenie sterowe, 
służące do poruszania sterem jednostki 
pływającej

tiller

dziobnica przedłużenie stępki w kierunku dziobu steam/nose

poszycie

zewnętrzna, szczelna powłoka kadłuba 
jednostki pływającej, zapewniająca 
pływalność oraz nadająca jej ostateczny 
kształt

plating

stępka
oś konstrukcyjna szkieletu statku 
wodnego, stanowiąca podstawę 
wytrzymałości strukturalnej kadłuba

keel

baksztag
kurs, w którym wiatr wieje od tyłu, 
ale pod kątem do prawej lub lewej burty

quarter // broad 
reach

kabestan
urządzenie wspomagające do wybierania 
szotów i fałów

capstan

rufa
tylna część jednostki pływającej, zarówno 
w jej części nawodnej, jak i podwodnej

stern

maszt 
przedni

pionowy drzewiec stały, ustawiony 
w przedniej części, w osi jednostki 
pływającej o napędzie żaglowym

fore mast
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Pojęcia na tablicy ułożone są w formie rozsypanki. Uczestnicy pracują 
w podziale na grupy dwuosobowe. Ich zadaniem jest dopasowanie do siebie 
wszystkich trzech elementów. Po wykonaniu pracy przedstawiają jej rezultaty 
na forum. Następnie prowadzący wraz z uczestnikami sprawdzają poszcze-
gólne tablice, poprawiając błędy i uzupełniając brakujące elementy.

Uczestnicy rozbudowują swój leksykon o pojęcia związane z żeglarstwem 
oraz szkutnictwem, potrafią określić funkcję poszczególnych elementów 
oraz znają ich odpowiedniki w języku angielskim.

Zadanie domowe: Uczestnicy mają wyszukać ilustracje do wszystkich pojęć 
przedstawionych w ćwiczeniu 3.

Ćwiczenie 4. / czas trwania: 13 minut / cel: pobudzenie 
kreatywnego myślenia 
Uczestnicy pracują w podziale na dwie grupy, dokonanym przez prowadzą-
cego. Ich zadaniem jest wypisanie jak największej ilości słów kojarzących 
się z Norwegią. Następnie tworzą zdanie zawierające wszystkie wymyślone  
pojęcia tak, by było ono logiczne.

Przykładowy Jamboard
obrazujący ćwiczenie 4.

Ćwiczenie rozwija myślenie kreatywne oraz pełni rolę integrującą członków 
grupy.
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Uczeń poznaje/nabywa:
•  wiadomości z zakresu teorii żeglowania,
•  terminologię związaną z żeglarstwem w języku polskim,
•  umiejętność wyszukiwania i kategoryzowania informacji,
•  znaki obowiązujące w żegludze śródlądowej,
•  filmy o tematyce morskiej.

Narzędzia:
•   tablica Jamboard (może być wykorzystane każde inne narzędzie dające 

możliwość pracy online w grupie), 
•   platforma Zoom (może być wykorzystana każda inna platforma, dająca moż-

liwość podziału uczestników na pokoje lub mniejsze grupy oraz zapewniają-
ca każdemu pracę indywidualną),

•   platforma Mentimeter (może być wykorzystane każde narzędzie, dające 
możliwość przeprowadzenia quizu), 

•   materiały przygotowane przez prowadzącego (obrazek do ćwiczenia 1., test 
do ćwiczenia 3., kadry z filmów o tematyce morskiej do ćwiczenia 4.).

Przygotowanie i planowanie:
Podczas zajęć uczestniczki i uczestnicy projektu pracują w grupie 10-osobowej. 
Prowadzący ma możliwość podzielenia ich na mniejsze zespoły.

Ćwiczenie 1. / czas trwania: 10 minut / cel: utrwalenie
wiadomości o kierunkach wiatru  
Prowadzący przygotowuje materiały edukacyjne w postaci obrazka, przedsta-
wiającego schematyczny kształt łodzi oraz podpisem “linia wiatru”.

Przykładowy obrazek
wykorzystywany do ćwiczenia 1.

linia wiatru
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Prowadzący dzieli uczestników na dwie lub trzy grupy. Każdy z zespołów 
otrzymuje przygotowaną tablicę Jamboard z narysowaną łódką oraz za-
znaczoną linią wiatru (kątem martwym). Uczestnicy wpisują nazwy wiatrów 
oddziałujących na łódkę podczas pływania oraz określają prawy oraz lewy 
hals. Następnie prowadzący inicjuje dyskusję i omawia poszczególne rodza-
je wiatrów oraz ich wpływna żeglugę.

Rodzaje wiatrów działających na jednostkę żaglową:
kąt martwy – kąt, w którym żagle nie pracują, przez co jacht nie może 
poruszać się do przodu,
bajdewind – wiatr wiejący od przodu, pod kątem z prawej lub  lewej burty, 
półwiatr – wiatr wiejący w prawą lub lewą burtę, prostopadle do osi jachtu,
baksztag – wiatr wiejący od tyłu, ale pod kątem do prawej lub lewej burty,
fordewind – wiatr wiejący od rufy,
prawy hals – kurs, podczas którego wiatr wieje z prawej burty (prawej strony),
lewy hals – kurs, podczas którego wiatr wieje z lewej burty (lewej strony).

Uczestnicy potrafią nazwać wiatry oddziałujące na łódkę, wskazać oraz od-
różnić kierunki ich interakcji, określić zależność miedzy wiatrem, a kursem 
poruszania się łódki.

Rozwiązanie ćwiczenia 1.linia wiatru

fordewind

półwiatr półwiatr

baksztag

bajdewind

baksztag

bajdewind

PRAWY HALS LEWY HALS
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Ćwiczenie 2. / czas trwania: 10 minut / cel: nauka 
terminologii żeglarskiej
Prowadzący na tablicy Jamboard przygotowuje materiały edukacyjne, składa-
jące się z pojęć związanych z tematyką żeglarską, napisanych na kolorowych 
karteczkach typu post-it.

Przykładowe pojęcia:

pojęcie przykładowa definicja

klarowanie 
jachtu

uprządkowanie jednostki na pokładzie, w kokpicie, 
kabinie wraz ze zbuchtowaniem lin oraz umyciem całej 
jednostki

icek
inaczej wimpel, nić lub taśma przymocowana
do wanty, pokazująca kierunek wiatru pozornego

wachta 
część załogi jednostki, pełniąca w określonym czasie 
służbę

przeciąganie 
pod kilem

dawna kara stosowana na żaglowcach, polegająca na 
przeciągnięciu skazanego za pomocą liny z burty na burtę 
pod dnem statku

SAR Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa

numer 
ratunkowy 
nad wodą

601 100 100 

bosmanat 
portu

jednostka organizacyjna urzędu morskiego, urzędująca 
w małych portach oraz przystaniach

szanty
pieśni pracy wykonywane na żaglowcach w celu 
synchronizacji pracy

flagsztok drzewiec, na którym zawieszona jest bandera

Uczestnicy pracują wspólnie próbując zdefiniować pojęcia, korzystając 
z własnej wiedzy albo ze źródeł dostępnych w Internecie. Prowadzący 
na bieżąco uzupełnia wypowiedzi.
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Ćwiczenie 3. / czas trwania: 25 minut / cel: utrwalenie
wiedzy o oznakowaniu na wodach śródlądowych
Prowadzący przygotowuje test w aplikacji internetowej Mentimeter, który 
składa się z 7 pytań i odpowiedzi jednokrotnego wyboru. Dostęp do niego 
uczniowie otrzymują w postaci linku umieszczonego na tablicy Jamboard.

Przykładowy test: 
1. Granice akwenu zamkniętego dla żeglugi mogą być oznaczone przez:

a) pławy w kształcie kuli pomalowane na kolor żółty
b) pławy w kształcie kuli pomalowane na kolor czerwony
c) pławy w kształcie kuli pomalowane w pasy poziome, czerwono-zielone

2.  Znak przedstawiony na rysunku oznacza: 

a)  zakaz ruchu statków, które nie są jednostkami o napędzie 
mechanicznym i żaglowym

b) zakaz wodowania i wciągania statków na brzeg
c)  zakaz ruchu statków, używanych wyłącznie do uprawiania sportu 

 lub rekreacji

3.  Znak przedstawiony na rysunku oznacza: 

a)  nakaz przejścia na prawą stronę szlaku żeglownego

Przykładowy Jamboard
obrazujący ćwiczenie 2.
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b)  nakaz skierowania statku na tę stronę szlaku żeglownego, 
która leży z lewej burty

c) szlak wodny skręca w lewo

4. Północny znak kardynalny należy omijać:
a) jedynie od strony południa
b) od północy, pozostawiając go na południu
c) od północy, zachodu lub wschodu

5.  Znak przedstawiony na rysunku oznacza: 

a)  ograniczenie głębokości (w stopach)
b) ograniczenie wysokości prześwitu nad lustrem wody (w metrach)
c) ograniczenie prędkości (w węzłach)

6.  Znak przedstawiony na rysunku oznacza: 

a)  jaz w bliskiej odległości od znaku
b) prom przemieszczający się swobodnie
c) prom na uwięzi

7.  Znak przedstawiony na rysunku oznacza: 

a)  zezwolenie na pływanie na desce z żaglem
b) zezwolenie na ruch statków żaglowych
c) zezwolenie na ruch żeglugowy statków o napędzie mechanicznym

Więcej przykładowych pytań można znaleźć na stronie:
www.zeglarstwo.waw.pl/testy-zj.htm

Uczniowie otrzymują wyniki bezpośrednio po udzieleniu odpowiedzi. Po za-
kończeniu testu prowadzący omawia rezultaty i tłumaczy zagadnienia, które 
przysporzyły najwięcej trudności.
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Ćwiczenie 4. / czas trwania: 10 minut / cel: zintegrowanie 
grupy oraz poszerzenie wiedzy uczestników z zakresu
filmów o tematyce morskiej
Prowadzący przygotowuje materiały edukacyjne w postaci fotografii, przed-
stawiających kadry z filmów o tematyce marynistycznej/morskiej. 

Przykładowe filmy:
Titanic,
Piraci z Karaibów,
Życie Pi,
Das Boot,
41 dni nadziei,
Polowanie na Czerwony Październik,
Zew morza,
Na głęboką wodę.

Uczestnicy pracują w podziale na dwie grupy. Ich zadaniem jest odgadnięcie 
tytułu filmu przedstawionego na fotografii. Po skończonym ćwiczeniu 
prowadzący opowiada o festiwalu filmowym JachtFilm.

Alternatywą dla tego ćwiczenia jest podzielenie uczestników na dwie grupy, 
z których każda przygotowuje materiały dla przeciwników. Reszta ćwiczenia 
przebiega bez zmian.

Przykładowy Jamboard
obrazujący ćwiczenie 4.
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Uczeń poznaje/nabywa:
•  umiejętność rozpoznawania, nazywania i znaczenia chmur,
•  skalę Beauforta,
•  niezwykłe zjawiska pogodowe,
•  umiejętność wyszukiwania informacji w Internecie,
•  doskonali umiejętność prezentacji zdobytej wiedzy.

Narzędzia:
•   tablica Jamboard (może być wykorzystane każde inne narzędzie dające 

możliwość pracy online w grupie), 
•   platforma Zoom (może być wykorzystana każda inna platforma, dająca moż-

liwość podziału uczestników na pokoje lub mniejsze grupy oraz zapewniająca 
każdemu pracę indywidualną), 

•   platforma YouTube (może być każda wykorzystana każda inna platforma, 
dająca możliwość oglądania filmów),

•   materiały przygotowane przez prowadzącego (obrazki i definicje chmur 
do ćwiczenia 1. skala Beauforta).

Przygotowanie i planowanie:
Podczas zajęć uczestniczki i uczestnicy projektu pracują w grupie 10-osobowej. 
Prowadzący ma możliwość podzielenia ich na mniejsze zespoły.

Ćwiczenie 1. / czas trwania: 15 minut / cel:  utrwalenie
wiadomości o chmurach 
Prowadzący przygotowuje materiały edukacyjne w postaci 3 kompletów 
składających się z 3 ilustracji chmur, ich nazw oraz opisu, które umieszcza 
na 3 różnych kartach na tablicy Jamboard w formie rozsypanki. 

nazwa chmury: altostratus

opis chmury:
Warstwa chmur w kolorze szarawym lub niebieskim, o wyglądzie prążkowa-
nym lub włóknistym, całkowicie lub częściowo zakrywająca niebo. Miejscami 
jest tak cienka, że prześwitujące przez nią słońce widać jak przez matowe 
szkło. Przynosi deszcz i śnieg.

Wizualizacje chmur
Źródło: freepik.com
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Wizualizacje chmur
Źródło: freepik.com

nazwa chmury: stratocumulus 

opis chmury:
Warstwa, płat lub ławica chmur w kolorze szarym lub białym, posiadająca 
prawie zawsze ciemne części, złożona z zaokrąglonych brył, walców itp. 
Poszczególne części chmury mogą być ze sobą połączone, ale nie muszą. 
Przynosi przelotne opady, zwiastuje załamanie pogody. Często towarzyszy 
jej efekt „halo”.

nazwa chmury: cirrus 

opis chmury:
Chmura pierzasta w kształcie białych włókien, nitek lub wąskich pasm o jedwa-
bistym wyglądzie. Sygnalizuje dużą zmianę pogody. Może jej towarzyszyć 
porywisty wiatr. Powoduje opady, które nie docierają na ziemię. 

nazwa chmury: cirrostratus

opis chmury:
Chmura występująca jako przejrzysta zasłona złożona z chmur o włóknistym 
lub gładkim wyglądzie w kolorze białawym, pokrywająca niebo całkowicie 
lub częściowo. Brzeg chmur jest niekiedy ostro zarysowany, lecz częściej 
zakończony chmurami na kształt frędzli. Często towarzyszy jej efekt „halo”.

nazwa chmury: nimbostratus

opis chmury:
Warstwa jednolitych chmur w kolorze ciemnoszarym. Jest wszędzie tak gruba, 
że całkowicie przesłania słońce. To klasyczna chmura deszczowa, a opady 
z niej są z długotrwałe, obfite i ciągłe.
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nazwa chmury: cumulus

opis chmury:
Gęste chmury o ostrych zarysach, rozwijające się w kierunku pionowym 
w kształcie pagórków, kopuł lub wież. Ich, oświetlone przez słońce części są 
przeważnie lśniąco białe. Zwiastują dobrą pogodę i umiarkowany, porywisty 
wiatr. Należy uważać na występujące w jej pobliżu szkwały. 

nazwa chmury: stratus

opis chmury:
Warstwa chmur w kolorze szarym, o dość jednolitej podstawie, niekiedy 
występująca w postaci postrzępionych ławic. Przynosi deszcz i może towa-
rzyszyć jej mgła lub mżawka, zanim zacznie się właściwy opad. 

nazwa chmury: altocumulus

opis chmury:
Warstwa albo ławica chmur w kolorze białym lub szarym, złożona z rozle-
głych płatów i wydłużonych walców, które mogą być rozdzielone pasmami 
czystego nieba. Sygnalizuje nadejście frontu chłodnego.

nazwa chmury: cirrocumulus

opis chmury:
Chmura występująca w postaci cienkiej białej ławicy lub warstw chmur, 
złożona z małych członów w kształcie ziaren, które mogą, ale nie muszą być 
ze sobą połączone. Sygnalizuje nadejście frontu chłodnego.

Uczestnicy pracują w podziale na grupy. Ich zadaniem jest dopasowanie 
do siebie poszczególnych elementów rozsypanki, a po skończeniu pracy 
prezentacja na forum każdej chmury. Wizualizacje chmur

Źródło: freepik.com
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Wizualizacja chmury cumulonimbus. 
Źródło: freepik.com

Kolejnym etapem ćwiczenia jest przedstawienie zjawiska kształtowania się 
chmury cumulonimbus.

Cumulonimbus jest chmurą kłębiastą, burzową. Rozbudowana w kierunku 
pionowym bardzo często jest źródłem gwałtowanych opadów deszczu, śnie-
gu lub gradu oraz burzy. Stanowi bardzo duże zagrożeniedla osób żeglują-
cych ze względu na występowanie silnego wiatru – szkwału w „przedniej 
części chmury” tuż przed rozpoczęciem opadu.

Film wykorzystany podczas zajęć:
https://www.youtube.com/watch?v=232LFz-aiz4 

Po obejrzeniu materiału, prowadzący moderuje dyskusję na temat zjawiska 
pogodowego jakim jest chmura cumulonimbus oraz możliwych zagrożeń, 
które niesie za sobą jej powstanie.

Uczestnicy potrafią rozpoznawać chmury oraz wiedzą, jakie następstwa 
pogodowe zwiastują poszczególne chmury.
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Ćwiczenie 2. / czas trwania: 20 minut / cel: poznanie skali 
Beauforta 
Prowadzący przygotowuje materiały edukacyjne, dotyczące skali Beauforta 
(stopień – znaczenie – graficzna prezentacja) w formie rozsypanki. Uczest-
nicy pracują w podziale na dwie grupy dokonanym przez prowadzącego. 
Zadaniem każdego z zespołów jest uporządkowanie elementów rozsypanki. 
Następnie uczestnicy wraz z prowadzącym sprawdzają zadanie na forum, 
a wszelkie niejasności zostają wytłumaczone. Podczas moderowanej dysku-
sji uczniowie dzielą się swoimi doświadczeniami, nabytymi podczas żeglo-
wania w określonych warunkach pogodowych.

SKALA BEAUFORTA

°B nazwa
działanie wiatru

na lądzie
stan powierzchni morza

wiatr
km/h

wizualizacja

0 cisza
dym wznosi się 
pionowo

tafla morza jest lustrzana 0–2

1 powiew dym lekko zbacza
powierzchnia jest lekko
zmarszczona (mała łuskowata fala)

2–5

2 słaby wiatr
ledwie odczuwalny 
podmuch

powstaje drobna, krótka fala
o szklistych grzbietach

6–11

3
łagodny 
wiatr

poruszają się liście 
na drzewach 

powstają dłuższe fale, których 
wierzchołki są sporadycznie
spienione, a ich łamanie się
wywołuje krótkotrwałe szmery

12–19

4
umi-
arkowany 
wiatr

poruszają się małe 
gałązki

powstają wyraźne długie fale, 
pokryte białą pianą na grzbietach,
a ich łamaniu się towarzyszy szum

20–28

5
dość silny 
wiatr

poruszają się 
gałęzie,
ostre podmuchy

zaczynają się tworzyć duże fale, 
których grzbiety pokryte są białą 
pianą, sporadycznie pojawiają się 
bryzgi, morze szumi

29–38



—  29   —

ON LINE / KONSPEKT 5 / METEOROLOGIA 

6 silny wiatr
poruszają się 
konary drzew

fale stają się strome, piana grzyw 
zaczyna układać się w pasma,
słychać szum łamiących się fal, 
widać liczne bryzgi

39–49

7
bardzo 
silny wiatr

poruszają się
mniejsze drzewa 
wraz z pniami

fale są coraz dłuższe i bardziej 
strome, zdmuchiwana z ich
grzbietów piana układa się
w pasma, słychać głośny szum 
morza

50–61

8 sztorm
poruszają się duże 
drzewa, chodzenie 
jest utrudnione 

tworzą się wysokie góry wodne, 
wierzchołki fal są porywane
przez wiatr i układają się
w wyraźne, długie pasma,
słychać urywany ryk morza

61–74

9
silny
sztorm

wiatr zrywa dachy, 
łamie silne pnie

tworzą się ogromne fale, wiatr
porywa grzywy fal i unosi pył 
wodny, znacznie osłabiający 
widoczność, słychać ryk morza

75–88

10
bardzo
silny
sztorm

wiatr wyrywa
drzewa
z korzeniami

tworzą się ogromne i długie fale, 
liczne bryzgi układają się w długie 
pasma, morze jest białe od piany, 
słychać jego grzmot

89–102

11
gwałtowna 
wichura

działanie wiatru
jest silnie niszczące

tworzą się ogromne i długie fale
tak wielkie, że statki znajdujące 
się w ich dolinie przestają być 
widoczne, widzialność jest
zmniejszona przez bryzgi

103–117

12 huragan

działanie wiatru 
jest druzgocące, 
np. wiatr niszczy 
budynki

huragan unosi w powietrzu
tak wiele pyłu wodnego,
że praktycznie nie ma żadnej 
widoczności

ponad 
118

Uczestnicy znają skalę Beauforta i potrafią rozpoznać poszczególne jej stopnie.

Ćwiczenie 3. / czas trwania: 20 minut / cel: poznanie
niezwykłych zjawisk pogodowych 
Uczestnicy pracują w podziale na 3 grupy dokonanym przez prowadzącego. 
Każda z grup dostaje inne niezwykłe zjawisko pogodowe do scharakteryzo-
wania:
•  Golfsztrom,
•  Malstrom,
•  Ognie Św. Elma.

Źródło: freepik.com
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Zadaniem uczestników jest przygotowanie prezentacji dotyczącej przydzie-
lonego zjawiska. Prezentacja powinna zawierać wszystkie źródła kultury 
(literaturę, film, ikonografię, malarstwo, etc.), a także mapy oraz źródła 
naukowe. 

Zadanie domowe: dokończenie pracy oraz przygotowanie się do zaprezen-
towania jej na forum. 

Uczestnicy umieją samodzielnie wyszukiwać informacje oraz przedstawiać 
je w ciekawej formie. Potrafią również umiejscowić dane zjawisko w kulturze.

Przykładowy Jamboard
obrazujący ćwiczenie 3.

Przykładowy Jamboard
obrazujący ćwiczenie 3.
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Uczeń poznaje/nabywa:
•  wiadomości o historycznych żaglowcach,
•  umiejętność rozpoznawania historycznych żaglowców, 
•  utrwala słownictwo w języku angielskim, dotyczące żeglarstwa i szkutnictwa,
•  technikę tworzenia mapy myśli.

Narzędzia:
•   tablica Jamboard (może być wykorzystane każde inne narzędzie, dające 

możliwość pracy online w grupie), 
•   platforma Zoom (może być wykorzystana każda inna platforma, dająca 

możliwość podziału uczestników na pokoje lub mniejsze grupy oraz za-
pewniająca każdemu możliwość pracy indywidualnej), 

•   platforma Kahoot (może być wykorzystana każda inna platforma, dająca 
możliwość przeprowadzenia testu/quizu z możliwością sprawdzenia wy-
ników). 

Przygotowanie i planowanie:
Podczas zajęć uczestniczki i uczestnicy projektu pracują w grupie 10-osobowej. 
Prowadzący ma możliwość podzielenia ich na mniejsze zespoły.

Ćwiczenie 1. / czas: 10 min / cel: Sprawdzenie zadania
domowego 
Uczestnicy prezentują swoje prace, w których zrealizowali ćwiczenie 3. 
z konspektu 5. Prowadzący uzupełnia brakujące informacje i odpowiada 
na pytania.

Ćwiczenie 2. / czas: 15 min / cel: utrwalenie wiadomości
o budowie historycznych żaglowców
Prowadzący przygotowuje materiały edukacyjne w postaci zdjęć/ilustracji 
5 historycznych żaglowców, cechujących się różną techniką budowy oraz 
konstrukcją i umieszcza je na osobnych tablicach Jamboard.
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Przykładowy obrazek
do ćwiczenia 2.,
ilustrujący żaglowiec z XVI wieku

Przykładowy obrazek
do ćwiczenia 2.,
ilustrujący żaglowiec
z XVIII/XIX wieku

Przykładowy obrazek
do ćwiczenia 2.,
ilustrujący żaglowiec z XVI wieku
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Przykładowy obrazek
do ćwiczenia 2.,
ilustrujący żaglowiec
z XVII wieku

Uczestnicy pracują w podziale na grupy dwuosobowe, dokonanym przez 
prowadzącego. Każda z par ma określić wiek, w którym wskazana jednostka 
powstała. Po wykonaniu zadania prowadzący je podsumowuje, przypomi-
nając metodę przedstawioną na zajęciach weekendowych. 

Ćwiczenie 3. / czas: 10 min / cel: sprawdzenie nabytych 
wiadomości
Prowadzący na platformie Kahoot, przygotowuje materiały edukacyjne 
w postaci testu złożonego z 12 pytań zamkniętych i odpowiedzi typu a, b, 
c, d. Zakres materiału obejmuje wprowadzoną terminologię żeglarską oraz 
szkutniczą (patrz: Konspekt 2., ćwiczenie 1.; Konspekt 3., ćwiczenie 3.). 
Uczestnicy wykonują test w czasie rzeczywistym, a po jego skończeniu 
natychmiast otrzymują wyniki. Prowadzący omawia rezultaty, tłumacząc 
zagadnienia, które przysporzyły najwięcej trudności. 

Przykładowy test:

1. Bollard to:
a) węzeł
b) kambuz
c) poler
d) wiosło

2. Spruce to:
a) sosna
b) machoń
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c) dąb
d) świerk

3. Berth to:
a) keja
b) pomost
c) zanurzenie
d) port

4. Windward to:
a) nawietrzna
b) zawietrzna
c) bajdewind
d) hals

5. Bilge to:
a) zęza
b) mostek
c) balast
d) miecz

6. Anchor to:
a) ponton
b) kotwica
c) bosak
d) wiosło

7. Zawietrzna to:
a) winward
d) leeward
c) backward
d) sideward

8. Kambuz to:
a) bridge
b) bilge
c) galley
d) anchor

9. Fok to:
a) mizzan
b) jib
c) gaff
d) seal
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10. Rumpel to:
a) stern
b) stay
c) tiller
d) yoke

11. Stępka to:
a) keel
b) gaff
c) bow
d) stern

12. Pawęż to:
a) sternpost
b) transom
c) capstan
d) dinghy

Ćwiczenie 4. / czas: 20 min / cel: nauka metody pracy 
wykorzystująca mapę myśli 
Prowadzący przygotowuje materiały edukacyjne w postaci własnoręcznie 
opracowanej mapy myśli, na przykładzie której przedstawia tę metodę 
pracy. Razem z pozostałymi uczestnikami tworzy jej podstawowy schemat 
w ten sposób, by dotyczył szkutnictwa i wymagał uzupełnienia pojęć w czte-
rech kategoriach. Przy użyciu tak stworzonego szablonu każdy uczestnik 
indywidualnie opracowuje szczegółową mapę myśli, wykorzystując zdobytą 
do tej pory wiedzę. Po zakończeniu ćwiczenia, prowadzący omawia cztery 
wybrane mapy, a pozostałe zostają umieszczone na platformie Trello.

Mapa myśli przygotowana
przez prowadzącego

Zadanie domowe: przygotować własną mapę myśli.
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Uczeń poznaje/nabywa:
•  wiadomości o rodzajach ożaglowania,
•  wiadomości o typach ożaglowania, 
•  wiadomości o przyczynach katastrof morskich,
•  umiejętność logicznego myślenia.

Narzędzia:
•   tablica Jamboard (może być wykorzystane każde inne narzędzie, dające 

możliwość pracy online w grupie), 
•   platforma Zoom (może być wykorzystana każda inna platforma, dająca moż-

liwość podziału uczestników na pokoje lub mniejsze grupy oraz zapewniająca 
każdemu możliwość pracy indywidualnej).

Przygotowanie i planowanie:
Podczas zajęć uczestniczki i uczestnicy projektu pracują w grupie 10-osobowej. 
Prowadzący ma możliwość podzielenia ich na mniejsze zespoły.

Ćwiczenie 1. / czas: 10 min/ cel: sprawdzenie zadania
domowego
Prowadzący rozpoczyna ćwiczenie od rozmowy z uczestnikami o procesie 
tworzenia mapy oraz o najdziwniejszych skojarzeniach, które im przyszły do 
głowy w czasie jej opracowywania. Na przykładzie swoich prac uczestnicy 
wymieniają się informacjami oraz ciekawostkami, którymi uzupełnili swoje 
prace.  

Przykładowe zadanie uczestnika 
projektu
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Przykładowe zadanie uczestnika 
projektu

Ćwiczenie ma na celu weryfikację obowiązkowości i zaangażowania uczest-
ników w projekt oraz ich poziomu zrozumienia nowej metody nauki. Istotne 
jest, aby uczniom dać przestrzeń na wykazanie się kreatywnością oraz 
nieszablonowym myśleniem, czego skutkiem może być wzrost motywacji 
do dalszej pracy na zajęciach. 

Ćwiczenie 2. / czas: 10 min/ cel: integracja
Prowadzący przygotowuje materiały integracyjne, na które składają się za-
gadki lub gry słowne, umieszczone w czasie rzeczywistym na tablicy Jam-
board.  

Przykładowe zagadki:
1.  Korzenne wakacje 

Rozwiązanie: Boże Narodzenie 
2.  Pola z ptaszkami, łapka na myśli  

Rozwiązanie: ankieta, quiz, kwestionariusz 
3.  W pokoju jest 5 osób, część z nich kłamie, część mówi prawdę.  

Ilu było kłamców? Na pytanie „Ilu kłamców jest wśród Was?”,  
padały odpowiedzi: „Jeden”, „Dwóch”, „Trzech”, „Czterech”, „Pięciu”. 
Rozwiązanie: czterech 

Zadanie ma na celu aktywizację uczestników oraz pobudzenie ich spostrze-
gawczości i umiejętności kojarzenia. Poprzez formę zabawy stymulowane 
jest w tym przypadku logiczne myślenie. Istotne jest, aby zwrócić uwagę 
na osoby wycofane, które niechętnie biorą udział w ćwiczeniach i spróbować 
je włączyć do aktywnego uczestnictwa. 
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Ćwiczenie 3. / czas: 10 min/ cel: nauka przyczyn katastrof 
morskich
Uczestnicy pracują w podziale na dwie grupy dokonanym przez prowadzące-
go. Zadanie uczestników projektu polega na wyszukaniu w Internecie przy-
czyn morskich katastrof oraz ich opisów. Przygotowane materiały umiesz-
czone zostają na tablicach Jamboard na dedykowanych kartach. Kolejnym 
etapem ćwiczenia jest omówienie na forum przyczyn i skutków katastrof. 
Prowadzący moderuje dyskusję na temat tego, czy siły przyrody bywają 
na tyle nieokiełznane, że dochodzi do tragedii, czy większą rolę przy kata-
strofach odgrywa ludzki błąd.

Celem ćwiczenia jest wyrobienie w uczestnikach nawyku rzetelnego wyszu-
kiwania informacji w dostępnych źródłach oraz umiejętności ich weryfikacji. 
Zadanie wykonywane jest w kontekście zajęć przedstawionych w konspekcie 
5. (meteorologia), teoretycznych oraz na podstawie ćwiczenia 2. Wspomaga 
też ono umiejętność logicznego myślenia oraz rozwija zdolność kojarzenia 
przyczynowo-skutkowego. 

Ćwiczenie 4. / czas: 10 min/ cel: nauka rodzajów
ożaglowania
Prowadzący przygotowuje materiały edukacyjne dotyczące rodzajów oża-
glowania, które umieszcza na dedykowanych kartach na platformie Jam-
board. Uczestnicy pracują w podziale na grupy dwuosobowe. Ich zadaniem 
jest wyszukanie w Internecie grafik, przedstawiających przypisany im rodzaj 
żagli i opisaniu jego charakterystyki. 
Następnie przedstawiciel grupy prezentuje reszcie swój typ ożaglowania, 
a prowadzący uzupełnia informacje.

Przykładowy Jamboard
obrazujący ćwiczenie 3.
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Przykładowy Jamboard
obrazujący ćwiczenie 4.

rodzaj 
ożaglowania

definicja wizualizacja

Marconi/
bermudzki

Ożaglowanie trójkątne, w którym żagiel 
zostaje rozpięty między masztem 
i bomem. Współcześnie stanowi 
najpopularniejszy rodzaj ożaglowania.  

gaflowy

Ożaglowanie, w którym czworokątny  
żagiel rozpięty jest z boku masztu 
pomiędzy poziomym bomem 
na dole i ukośnym gaflem.

rozprzowy

Ożaglowanie, w którym czworokątny  
żagiel jest zamocowany z boku masztu  
i rozpięty dzięki rozprzy,  
która biegnie od masztu (na dole) 
po przekątnej żagla do jego narożnika 
(na górze).

lugrowy

Ożaglowanie, w którym czworokątny  
żagiel jest rozpięty pomiędzy rejką  
na górze a bomem na dole. 
Rejka zamocowana została do masztu 
ukośnie i niesymetrycznie.

łaciński

Ożaglowanie trójkątne, w którym żagiel 
rozpięty jest poniżej długiej ukośnej rejki, 
zamocowanej jednym końcem 
w okolicy dziobu.
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Celem ćwiczenia jest wprowadzenie nowej terminologii, związanej z budo-
wą łódki oraz przygotowanie uczestników projektu do obozu żeglarskiego 
i pływania na jednostkach żaglowych. Dodatkowo wspomaga doskonale-
nie biegłości w wyszukiwaniu informacji źródłowych oraz ich weryfikacji, 
a także umiejętności pracy w grupie i prezentowania wyników swoich działań 
na forum.

Ćwiczenie 5. / czas: 10 min/ cel: nauka typów ożaglowania
Prowadzący przygotowuje materiały edukacyjne w postaci nazw typów oża-
glowania oraz ich definicji w formie rozsypanki. Uczestnicy pracują w podzia-
le na dwie grupy, dokonanym przez instruktora. Zadaniem każdego zespołu 
jest ułożenie rozsypanki i dopasowanie typu podanych definicji. Dodatko-
wym elementem tego ćwiczenia może być wyszukanie przez uczestników 
przykładów statków o każdym typie ożaglowania (zdjęcia, filmy, materiały 
graficzne).

typ ożaglowania definicja

jol
Ożaglowanie składające się z dwóch masztów,
z których tylny jest ustawiony za urządzeniem
sterowym.

kecz
Ożaglowanie składające się z dwóch masztów,
z których tylny jest ustawiony przed urządzeniem 
sterowym.

ket
Ożaglowanie składające się z jednego masztu
i jednego żagla. 

kuter
Ożaglowanie składające się z jednego masztu,
żagla głównego – grota oraz dwóch lub więcej żagli 
przednich, zamocowanych na oddzielnych sztagach.

slup
Ożaglowanie składające się z jednego masztu
oraz dwóch żagli (grota i foka) – współcześnie
jest to najpopularniejszy typ ożaglowania.

szkuner
Ożaglowanie składające się z dwóch masztów,
z których tylny jest masztem głównym.
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Uczeń poznaje/nabywa:
•  wiadomości o budowie żagla,
•  wiadomości o podziale żagli,
•  wiadomości o rodzajach żagli,
•  umiejętność myślenia kreatywnego.

Narzędzia:
•   tablica Jamboard (może być wykorzystane każde inne narzędzie, dające 

możliwość pracy online w grupie), 
•   platforma Zoom (może być wykorzystana każda inna platforma dająca 

możliwość podziału uczestników na pokoje lub mniejsze grupy oraz zapew-
niająca każdemu pracę indywidualną),

•   materiały przygotowane przez prowadzącego (obrazek żagla głównego 
w ćwiczeniu 1., obrazek żaglowca w pełnej gali w ćwiczeniu 3.). 

Przygotowanie i planowanie:
Podczas zajęć uczestniczki i uczestnicy projektu pracują w grupie 10-osobowej. 
Prowadzący ma możliwość podzielenia ich na mniejsze zespoły.

Ćwiczenie 1. / czas: 15 min/ cel: nauka budowy żagla
Prowadzący przygotowuje materiały edukacyjne w postaci obrazka żagla 
głównego (grot) z zaznaczonymi kreskami wskazującymi jego najważniejsze 
elementy, który umieszcza na tablicy Jamboard.

Przykładowy obrazek żagla
głównego do ćwiczenia 1.
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Uczestnicy pracują w podziale na dwie grupy, dokonanym przez prowadzą-
cego. Ich zadaniem jest uzupełnienie brakujących elementów, nazwanie 
poszczególnych części żagla oraz wypisanie materiałów, z jakich się je wy-
konuje. Po uzupełnieniu pól, prowadzący na forum sprawdza zadanie oraz 
uzupełnia brakujące informacje. 

Odpowiedzi:
Żagiel, to rodzaj pędnika wiatrowego stosowanego do napędzania jednostki 
żaglowej. Jest to płat tkaniny z tworzywa sztucznego, na który działa wiatr 
wywołując powstanie siły aerodynamicznej. Zespół żagli tworzy ożaglowanie.

Materiały używane współcześnie do produkcji żagli: kevlar, dacron, tergal, 
tetotron, terylen (poliester).

Budowa żagla:
1. róg fałowy – górny róg żagla, do którego przymocowany jest fał,
2. lik przedni – brzeg żagla biegnący przy maszcie,
3. bryt – pasy tkaniny,
4. lik wolny – brzeg żagla biegnący z tyłu,
5. remizka – okucia wzmacniające żagiel w miejscach przebiegania refów,
6. refsejzing – linki służące do obwiązywania zrefowanej części żagla,
7. róg szotowy – tylny róg żagla, do którego mocowane są szoty,
8. lik dolny – brzeg żagla biegnący przy bomie,
9. róg halsowy – róg żagla występujący w miejscu mocowania halsu.

Celem ćwiczenia jest poznanie budowy żagla oraz nabycie umiejętności 
nazwania jego poszczególnych części. Dodatkowo uczestnicy ćwiczą pracę 
w grupach oraz swobodę i biegłość w prezentacji swoich dokonań.

Ćwiczenie 2. / czas: 15 min/ cel: nauka o podziale żagli
Prowadzący przeprowadza miniwykład, przedstawiający podział żagli 
ze względu na sposób mocowania (żagle przymasztowe, wolnostojące 
i sztaksle), zastosowanie (żagle marszowe, dodatkowe, sztormowe, skró-
cone) oraz kształt (żagle trójkątne, czworoboczne, sferyczne). Prelekcja 
połączona jest z dyskusją z uczestnikami, którzy wykorzystując swoją 
dotychczasową wiedzę, uzupełniają treści podane przez prowadzącego. 

Istnieje wiele rodzajów żagli, a każda pracowania żaglomistrzowska stosuje 
inny podział i nazewnictwo. Poniżej przedstawiono najpopularniejszy z nich 
ze względu na:

1. Sposób mocowania:
a.  żagle przymasztowe – np. grot, bezan – główne żagle napędowe, 

mocowane do masztu za pomocą liku przedniego,
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b.  żagle wolnostojące – np. spinaker, genaker – żagle mocowane za pomocą 
rogów, bez użycia lików,

c. sztaksle – np. fok, kliwer, genua – żagle stawiane na sztagach.

2. Zastosowanie:
a.  żagle marszowe – podstawowy zestaw żagli służący 

do poruszania się i manewrowania w warunkach wiatrowych, 
przewidzianych przez konstruktora jednostki,

b.  ożaglowanie skrócone – zestaw żagli służący do poruszania się 
 i manewrowania w trudnych warunkach wiatrowych 
(7–8 w skali Beauforta),

c.  żagle sztormowe – zestaw żagli służący do poruszania się 
i manewrowania w bardzo trudnych warunkach wiatrowych 
(powyżej 8 w skali Beauforta),

d.  żagle dodatkowe – zwane żaglami lekkiej pogody, służą do poruszania 
się i manewrowania w bardzo dobrych warunkach wiatrowych. 
Należą do nich między innymi spinakery, topsle, genakery.

3. Kształt:
a. żagle trójkątne,
b. żagle czworoboczne,
c. żagle sferyczne.

Celem ćwiczenia jest wprowadzenie nowych informacji dotyczących podziału 
żagli. Uczestnicy zdobywają dzięki nim wiedzę niezbędną do uprawiania 
żeglarstwa w praktyce.

Przykładowy Jamboard
obrazujący ćwiczenie 2.
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Przykładowy Jamboard
obrazujący ćwiczenie 3.

Ćwiczenie 3. / czas: 15 min/ cel: integracja
Prowadzący przygotowuje materiały edukacyjne prezentujące grę w sko-
jarzenia – „Najkrótszy łańcuch świata”. Uczestnicy są podzieleni na trzy 
grupy. Ich zadaniem jest zaproponowanie jak najkrótszego łańcucha sko-
jarzeń, za pomocą którego można połączyć dwa dowolne słowa. 

Przykładowe ciągi:
Jak połączyć Norwegię z budyniem?,
Jak połączyć łódkę ze świętym Mikołajem?,
Jak połączyć Neptuna z różą?,
Jak połączyć samochód z żaglem?,
Jak połączyć placki ziemniaczane z pilarką?.

Celem gry jest wprowadzenie wśród uczestników swobodnej atmosfery 
po wyczerpujących zajęciach, gdyż materiał omawiany w ćwiczeniach 
1–3 był dla nich nowy. Z racji nagromadzenia pojęć, terminów i specyfiki 
zagadnienia, przeprowadzenie ćwiczenia integrującego grupę na końcu 
zajęć, spowoduje ich zakończenie pozytywnym akcentem. 
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Uczeń poznaje/nabywa:
•  utrwala wiedzę zdobytą podczas wcześniejszych zajęć

Narzędzia:
•   tablica Jamboard (może być wykorzystane każde inne narzędzie, zapew-

niające pracę online w grupie), 
•   Formularze Google (może być wykorzystana każda inna platforma, dająca 

możliwość przeprowadzenia testu/quizu). 

Jak stworzyć test za pomocą Formularza Google? 

1.  Otwórz Formularze Google w dowolnej przeglądarce internetowej i kliknij 
„Pusty”.

2. Wpisz nazwę formularza. Opcjonalnie możesz też dodać jego opis.

3.  Zacznij dodawać pytania. Po kliknięciu „Pytanie bez tytułu” zyskuje się 
możliwość jego edytowania.
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4.  Kliknij „Jednokrotny wybór”. Rozwinie się wówczas pasek z możliwymi 
opcjami odpowiedzi.

5.  Po kliknięciu na wybrany rodzaj odpowiedzi, zatwierdź swój wybór przesu-
wając wskaźnik przy poleceniu „Wymagane”.
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6.  Aby dodać punktację, kliknij „Klucz odpowiedzi”, a następnie zaznacz po-
prawną odpowiedź i wybierz wartość punktową. Zaakceptuj poprzez klik-
nięcie „Gotowe”.

Czynności powtarzaj, aż stworzysz cały test. 

7. Kliknij znak „+”, w celu dodania kolejnego pytania.

8.  Test można rozesłać za pomocą skrzynki e-mail lub linka. W tym celu kliknij 
„Wyślij”, a następnie wybierz opcję, za pomocą której chcesz udostępnić test. 
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Przygotowanie i planowanie:
Podczas zajęć uczestniczki i uczestnicy projektu pracują w grupie 10-osobowej. 
Prowadzący ma możliwość podzielenia ich na mniejsze zespoły.

Ćwiczenie 1. / czas: 45 min/ cel: sprawdzenie zdobytej wiedzy
Prowadzący za pomocą Formularza Google przygotowuje test wiedzy z ca-
łości omawianego materiału – zarówno z zajęć online, jak i teoretycznych 
oraz warsztatów w szkutni. Przy tworzeniu pytań uwzględniono wątki oma-
wiane przez instruktora  jak i te, które poruszali uczestnicy projektu.

Celem ćwiczenia jest sprawdzenie zdobytej wiedzy, ale również zachę-
cenie uczestników do dalszego zgłębiania materiału. Wyniki omawiane 
są grupowo podczas dyskusji moderowanej przez prowadzącego, jednak bez 
personalnego wskazywania danego uczestnika. Należy uważać, aby nikogo 
nie zawstydzić ani nie wprawić w zakłopotanie. Dzięki takiemu rozwiązaniu, 
uczestnicy zajęć sami mogą formułować wnioski i korygować popełnione 
błędy. 

Przykładowe testy:

Grupa 1

Wrzeszczące Okonie / Mechaniczne Grążele

 
*Wymagane

1. Adres e-mail *

 

2.  Bajdewind to kurs, którym płynąc odczuwamy wiatr: 1 punkt 
Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

  prostopadle do burty jachtu

  skośnie od dziobu jachtu

  skośnie od rufy jachtu

  prosto od rufy jachtu
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3.  Tiller, to w języku angielskim: 1 punkt 
Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

  ster 

  rumpel

  płetwa sterowa 

  jarzmo

4. Wytłumacz, co to jest GIG. 2 punkty

 

 

 
GIG – XVIII wieczna łódź wiosłowo-żaglowa, używana do przewozu cennych 
towarów oraz osób z żaglowca na brzeg.

5.  Na jednostce pływającej służy do podnoszenia żagli, 1 punkt 
a także ruchomych części omasztowania. 
O jakim elemencie mowa?  
Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

  szot 

  szpring

  brest 

  fał

6.  Wymień minimum trzy zasady BHP, obowiązujące 3 punkty  
w zakładzie szkutniczym. 

 

 

 
1. należy nosić odzież ochronną
2. należy odkładać narzędzia na swoje miejsce
3. należy wykonywać polecenia szkutników
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7.  Nazwij poszczególne części szkieletu łódki. 2 punkty
 
 

 

 

1. wzdłużnik
2. pawęż

8.  Wytłumacz, co to jest konstrukcyjna linia wodna. 1 punkt
 
 

 

 
Linia wodna – inaczej wodnica, jest elementem teoretycznego rysunku 
statku, wykreślanego przez konstruktora na etapie projektowania kadłuba. 
W rzucie bocznym jest linią prostą.

Autor: Lips – Praca własna, 
CC BY-SA 4.0, https://commons.
wikimedia.org/w/index.php?cu-
rid=19464237
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9.  Zwrot przez rufę to: 1 punkt 
Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

  zmiana halsu poprzez przejście rufą linii wiatru 

  zmiana halsu z kursu bajdewind do kursu baksztag 

  zmiana halsu poprzez przejście dziobem linii wiatru

10.  Co to za znak? 1 punkt 
Zaznacz tylko jedną odpowiedź.  

 
 

 
  zbliżasz się do portu  

  prom na uwięzi 

  nakaz parkowania

11.  Jaki ustrój polityczny panuje w Norwegii? 1 punkt  
Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

  republika 

  monarchia absolutna 

  monarchia konstytucyjna  

  monarchia parlamentarna

12.  Wskaż nazwy grup, biorących udział w „Projekcie Szkutnia”. 6 punktów  
Zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi.

  Pszczółki  

  Skafandry  

  Śpiące Wydry   

  Konstruktorzy 

  Sztormiaki  

  Tańczące Dorsze   

  Tango

  Muza Wiatrów  

  Śpiewające Wydry   

  Salsa
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13.  Podaj angielskie tłumaczenie słowa „fok”. 1 punkt
 
 
jib

14.  Część załogi, która w danym momencie pełni służbę 1 punkt 
nazywamy wachtą: 
Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

  kambuzową 

  portową 

  pierwszą 

  nawigacyjną

15.  Dopasuj słowa polskie do ich angielskich odpowiedników.  5 punktów 
Zaznacz tylko jedną odpowiedź w rzędzie.

plating broad 
reach

fender mizzan ballast
keel

bezan ✔

poszycie ✔

balast stały ✔

baksztag ✔

odbijacz ✔

16.  Zamień podany wymiar z systemu imperialnego 1 punkt 
na system metryczny – 3 stopy 7 cali. 

 
 
1,092 m

17.  Stolicą Norwegii jest: 1 punkt 
Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

  Tromso  

  Bergen 

  Oslo  

  Trondheim
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18.  Wiatr wywołany warunkami meteorologicznymi 1 punkt 
i ukształtowaniem terenu nazywamy: 
Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

  wiatrem własnym  

  wiatrem pozornym 

  wiatrem rzeczywistym

19.  Podaj definicję halsu: 1 punkt 
 

 
Usytuowanie jednostki o napędzie żaglowym względem kierunku wiatru. 
Rozróżniamy hals lewy i prawy.

20.  Do zasad BHP, obowiązujących w warsztacie szkutniczym 1 punkt 
zaliczamy: 
Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

  noszenie odzieży ochronnej 

  chodzenie boso  

  krzyczenie do siebie

  zostawianie narzędzi w miejscu pracy

21.  Skalówka to: 1 punkt 
Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

  system metryczny   

  przyrząd kreślarski 

  linia na burcie statku pokazująca jego zanurzenie

22.  Z czego składa się rama wręgowa? 1 punkt 
 

 
wręga, dennik, pokładnik

23.  Działaniami ratunkowymi na morzu zajmuje się: 1 punkt 
Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

  SAR   

  Kapitanat Portu 

  Policja wodna
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24.  Stewa dziobowa, to inaczej: 1 punkt 
Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

  dziób 

  balast dziobowy  

  pawęż  

  dziobnica

25.  Podaj Numer Ratunkowy nad Wodą: 1 punkt 
 

 
601 100 100

26.  Która z wacht zwyczajowo obsługuje cumy rufowe oraz żagle? 1 punkt 
Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

  wachta I  

  wachta II  

  wachta III   

  wachta IV

27.  W wypadku wystąpienia pożaru w warsztacie szkutniczym należy: 1 punkt 
Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

  rzucić wszystko i uciekać w stronę wyjścia   

  nic nie robić  

   nie wywołując paniki zaalarmować pozostałe osoby 
przebywające w pomieszczeniu oraz zawiadomić straż pożarną  

  samodzielnie spróbować ugasić pożar

28.  Rozwiń skrót ACI: 1 punkt
 
 

 

 
Atlantic Challenge International
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Podpisz obrazki:

29. Na poniższym obrazku znajduje się: 1 punkt 
 

 
strug 

30. Na poniższym obrazku znajduje się: 1 punkt 
 

 
kabestan

31. Na poniższym obrazku znajduje się: 1 punkt

 
wyrzynarka 
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32. Na poniższym obrazku znajduje się: 1 punkt 
 

 
icek / wimpel  

33. Na poniższym obrazku znajduje się: 1 punkt 
 

 
pilarka

34. Na poniższym obrazku znajduje się: 1 punkt 

 
dziób 

źródło: www.bosch-professional.
com/pl/
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Grupa 2

Śpiące Wydry /Muza Wiatrów

 
*Wymagane

1. Adres e-mail *

 

2.  Fordewind, to kurs, którym płynąc odczuwamy wiatr: 1 punkt 
Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

  prostopadle do burty jachtu

  skośnie od dziobu jachtu

  skośnie od rufy jachtu

  prosto od rufy jachtu

3. Wytłumacz, co to jest GIG. 2 punkty

 

 

 
GIG – XVIII wieczna łódź wiosłowo-żaglowa używana do przewozu cennych 
towarów oraz osób z żaglowca na brzeg.

4.  Main sail, to w języku polskim: 1 punkt 
Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

  grot 

  fok

  gafel 

  bezan
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5.  Na jednostce pływającej służy do podnoszenia żagli, 1 punkt 
a także ruchomych części omasztowania. O jakim elemencie mowa?  
Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

  szot  

  brest

  szpring

  fał

6.  Wymień minimum trzy przykłady złamania zasad BHP 3 punkty 
obowiązujących w zakładzie szkutniczym: 

 

 

 
1. bieganie
2. krzyczenie
3. nieużywanie odzieży ochronnej

7.  Nazwij poszczególne części szkieletu łódki. 2 punkty
 
 

 

 

1. kolano
2. pokładnik

Autor: Lips – Praca własna, 
CC BY-SA 4.0, https://commons.
wikimedia.org/w/index.php?cu-
rid=19464237
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9.  Co to za znak? 1 punkt 
Zaznacz tylko jedną odpowiedź. 
 
 
 
 

 
 

   Nakaz trzymania się tej strony szlaku żeglownego,  
która leży z prawej burty

   Nakaz trzymania się tej strony szlaku żeglownego, 
która leży z lewej burty

   Nakaz przejścia na tę stronę szlaku żeglownego, 
która leży z lewej burty

10.  Jaki ustrój polityczny panuje w Norwegii? 1 punkt 
Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

  republika  

  monarchia absolutna 

  monarchia konstytucyjna 

  monarchia parlamentarna

11. Wytłumacz, co to  są linie teoretyczne kadłuba. 1 punkt
 
 

 

 
Linie na rysunku technicznym, które przedstawiają zarys kadłuba jednostki 
pływającej. Nanoszone w trzech rzutach: bocznym, poprzecznym i pozio-
mym.
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12.  Wskaż nazwy grup, biorących udział w „Projekcie Szkutnia”. 6 punktów  
Zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi.

  Pszczółki  

  Skafandry  

  Sztormiaki   

  Mechaniczne Grążele 

  Wrzeszczące Okonie 

  Tańczące Dorsze   

  Tango

  Konstruktorzy   

  Śpiewające Wydry    

  Salsa

13.  Podaj angielskie tłumaczenie słowa „jarzmo”: 1 punkt
 
 
yoke

14.  Część załogi, która pełni służbę podczas postoju jachtu  1 punkt 
w porcie nazywamy wachtą: 
Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

  kotwiczną  

  portową  

  cumową 

  nawigacyjną

15.  Dopasuj słowa polskie do ich angielskich odpowiedników. 5 punktów 
Zaznacz tylko jedną odpowiedź w rzędzie.

jib sternframe tiller plating stay

tylnica ✔

poszycie ✔

sztag ✔

rumpel ✔

fok ✔
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16.  Zamień podany wymiar z systemu imperialnego  1 punkt 
na system metryczny – 5 stóp 4 cale. 

 
 
1,625 m

17. Co to jest SAR? 1 punkt
 
 

 

 
Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa

18.   Z jakim krajem przebiega morska granica Norwegii?  1 punkt 
Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

  ze Szwecją  

  z Finlandią 

  z Rosją 

  z Danią

19.   Wiatr działający bezpośrednio na żagiel i odczuwany   1 punkt 
przez żeglarzy na poruszającym się jachcie nazywamy: 
Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

  wiatrem własnym   

  wiatrem pozornym 

  wiatrem rzeczywistym

20.  Normalizacja to:   1 punkt 
Zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi.

  opracowanie i wprowadzenie w życie norm    

   szczegółowe przepisy dotyczące wszystkich zagadnień, 
związanych z wykonaniem rysunku technicznego 

   ustalona, ogólnie przyjęta zasada lub sposób postępowania 
w danej dziedzinie
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21.  Do zasad BHP w warsztacie szkutniczym zaliczamy: 1 punkt  
Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

  noszenie odzieży ochronnej   

  chodzenie boso   

  krzyczenie do siebie   

  zostawianie narzędzi w miejscu pracy

22.  Z czego składa się rama wręgowa? 1 punkt
 
 
Wręg, pokładnik, dennik

23.  Obsługą małych marin i portów z ramienia   1 punkt 
urzędu morskiego zajmuje się: 
Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

  SAR  

  Kapitanat portu 

  Bosmanat portu

24.  Wimpel to inaczej:   1 punkt 
Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

  lina kotwiczna  

  icek 

  pawęż

  dziobnica

25. Podaj Numer Ratunkowy nad Wodą: 1 punkt

 
601 100 100

26.  Która z wacht zwyczajowo obsługuje cumy dziobowe 1 punkt 
i żagle podczas manewrów?  
Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

  wachta I   

  wachta II  

  wachta III

  wachta IV
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27.  W wypadku wystąpienia pożaru w warsztacie szkutniczym należy: 1 punkt  
Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

  rzucić wszystko i uciekać w stronę wyjścia 

  nic nie robić

   nie wywołując zamieszania, zaalarmować pozostałe osoby 
w pomieszczeniu oraz zawiadomić straż pożarną

  samodzielnie spróbować ugasić pożar

28.  Rozwiń skrót  ACI: 1 punkt
 
 

 
Atlantic Challenge International

Podpisz obrazki:

29. Na poniższym obrazku znajduje się: 1 punkt 
 

 
obrabiarka 

źródło: www.hafen.pl/



—  64   —

ON LINE / KONSPEKT 9 / PODSUMOWNIE ZDOBYTEJ WIEDZY   

30. Na poniższym obrazku znajduje się: 1 punkt 
 

 
odbijacz

31. Na poniższym obrazku znajduje się: 1 punkt 
 

 
szlifierka kątowa

32. Na poniższym obrazku znajduje się: 1 punkt 
 

 
gafel
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33. Na poniższym obrazku znajduje się: 1 punkt 
 

 
dłuto

34. Na poniższym obrazku znajduje się: 1 punkt 
 

 

rufa

Ćwiczenie 2. / czas: 10 min/ cel: integracja
Prowadzący przygotowuje materiały edukacyjne w postaci emotikonek, 
które są zaszyfrowanym tytułem filmu. Na podstawie tych obrazkowych 
informacji uczestnicy odgadują jego tytuł.

Przykładowe zadania:

 – „Cast Away: Poza Światem”

 – „Władca Pierścieni”

 – „Gdzie jest Nemo?”

Celem ćwiczenia jest rozluźnienie atmosfery wśród uczestników po rozwią-
zanym teście i wprowadzenie elementu zabawy do zajęć. 



—  66   —

ON LINE / KONSPEKT 10 / PRZEPISY ŻEGLARSKIE    

Uczeń poznaje/nabywa:
•  klasyfikację stopni żeglarskich,
•  klasyfikację świadectw radiooperatorów,
•  umiejętność czytania ze zrozumieniem, 
•  utrwala wiedzę dotyczącą rejestracji statków. 

Narzędzia:
•   tablica Jamboard (może być wykorzystane każde inne narzędzie dające, 

możliwość pracy online w grupie), 
•   platforma Zoom (może być wykorzystana każda inna platforma dająca 

możliwość podziału uczestników na pokoje lub mniejsze grupy oraz zapew-
niająca każdemu możliwość pracy indywidualnej).  

Przygotowanie i planowanie:
Podczas zajęć uczestniczki i uczestnicy projektu pracują w grupie 10-osobowej. 
Prowadzący ma możliwość podzielenia ich na mniejsze zespoły.

Ćwiczenie 1. / czas: 10 min / cel: utrwalenie wiadomości 
Prowadzący przygotowuje materiały edukacyjne w postaci testu z 10 py-
taniami zamkniętymi (odpowiedzi PRAWDA/FAŁSZ) na platformie Kahoot. 
Zakres materiału obejmuje treść zajęć teoretycznych, dotyczących prze-
pisów rejestracji statków. Uczniowie otrzymują wyniki bezpośrednio po 
udzieleniu odpowiedzi. Po zakończeniu testu prowadzący omawia rezultaty 
tłumacząc zagadnienia, które przysporzyły najwięcej trudności. 

Przykładowy test: 
1.  Jacht rekreacyjny to statek przeznaczony do celów sportowych 

lub rekreacyjnych, używany do przewozu nie więcej niż 12 pasażerów 
w ramach prowadzonej działalności. 
PRAWDA/FAŁSZ

2.  W skład inspekcji statku wchodzą oględziny zewnętrze i wewnętrzne. 
PRAWDA/FAŁSZ

3.   Przepisy klasyfikacji i budowy jachtów składają się z 7 części. 
PRAWDA/FAŁSZ

4.  Do kategorii projektowych zaliczamy cztery podkategorie: 
oceaniczną, pełnomorską, przybrzeżną, wody osłonięte.
PRAWDA/FAŁSZ

5.  Do kategorii B zaliczamy jednostki przeznaczone do rejsów na wodach 
przybrzeżnych, dużych zatokach, zalewach, jeziorach i rzekach, 
gdzie może wystąpić siła wiatru do 8 w skali Beauforta włącznie 
i znacząca wysokość fali do 2 m włącznie.
PRAWDA/FAŁSZ
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6. Łódka typu GIG musi być zarejestrowana. 
PRAWDA/FAŁSZ

7.  Przegląd statku, to kontrola przeprowadzona przez organizację 
w celu potwierdzenia zgodności z przepisami klasyfikacyjnymi 
dla wydania świadectwa jachtu.
PRAWDA/FAŁSZ

8.   Klasa jachtu to zgodność konstrukcji, wykonania i stanu jachtu 
(kadłuba, osprzętu żaglowego, urządzeń maszynowych, 
instalacji wyposażenia) z wymaganymi przepisami.
PRAWDA/FAŁSZ

9.  Jacht trzykadłubowy to jednostka, której kadłub główny połączony jest 
konstrukcją wytrzymałościową z dwoma kadłubami bocznymi.
PRAWDA/FAŁSZ

10.  Obowiązkowi rejestracji podlegają:
1.  Jednostka pływająca przeznaczona wyłącznie do regat i zawodów 

sportowych, posiadająca klasę regatową i ważny certyfikat, wydany 
przez polski związek sportowy albo podmiot właściwy dla państwa 
bandery jachtu oraz regatowa łódź wiosłowa.

2. Jednostka pływająca napędzana wyłącznie siłą mięśni ludzkich. 
3.  Deska surfingowa, deska z żaglem lub inna, podobna jednostka 

pływająca.
PRAWDA/FAŁSZ

Celem ćwiczenia jest przypomnienie najważniejszych wiadomości z zajęć 
teoretycznych, dotyczących przepisów i rejestracji statków. Pytania powinny 
być relatywnie proste i dotyczyć podstawowych treści. Celem zadania nie jest 
sprawdzenie wiedzy uczestników, tylko odświeżenie informacji i wprowadze-
nie do tematu zajęć online. 

Ćwiczenie 2. / czas: 45 min / cel: poznanie kwalifikacji
żeglarskich oraz radiooperatorów
Prowadzący przygotowuje materiały edukacyjne w postaci ustaw:
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20130000460/O/D20130460.pdf
https://eli.gov.pl/api/acts/DU/2015/99/text/I/D20150099.pdf
http://www.akm.gda.pl/index.php?cat=gmdss

Uczestnicy pracują w podziale na dwie grupy. Każda z nich za pomocą plat-
formy Trello otrzymuje materiały z dziennika ustaw, określające kwalifikacje 
żeglarskie sterników/kapitanów (grupa 1) oraz kwalifikacje radiooperatorów 
i pozwolenia radiowe (grupa 2). Zespół drugi zapoznaje się też z materiała-
mi dotyczącymi świadectwa operatora łączności bliskiego zasięgu (http://
www.akm.gda.pl/index.php?cat=gmdss). Zadaniem uczestników jest prze-
czytanie tekstów oraz wypisanie w punktach najważniejszych informacji,
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odnoszących się do wyżej wymienionych kwalifikacji. Następnie prowadzący 
sprawdza pracę uczniów oraz wyjaśnia nieścisłości.

Celem ćwiczenia jest pogłębienie wiedzy uczestników z zakresu prawa 
oraz umiejętności czytania ustaw i wyszukiwania w nich najważniejszych 
informacji. Walorem tego zadania jest również doskonalenie umiejętności 
formułowania zwięzłego i zrozumiałego komunikatu na podstawie zdobytych 
wiadomości.

Przykładowy Jamboard
obrazujący ćwiczenie 2.

Przykładowy Jamboard
obrazujący ćwiczenie 2.
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Uczeń poznaje/nabywa:
•  wiedzę o szyciu żagli,
•  utrwala zasady BHP w warsztacie szkutniczym,
•  utrwala wiedzę dotyczącą budowy żagla,
•  potrafi skompletować skrzynkę bosmańską.

Narzędzia:
•   tablica Jamboard (może być wykorzystane każde inne narzędzie, dające 

możliwość pracy online w grupie), 
•   platforma Zoom (może być wykorzystana każda inna platforma, dająca moż-

liwość podziału uczestników na pokoje lub mniejsze grupy oraz zapewniają-
ca każdemu możliwość pracy indywidualnej), 

•   platforma Youtube (może być wykorzystane każde narzędzie, dające moż-
liwość odtwarzania filmów). 

Przygotowanie i planowanie:
Podczas zajęć uczestniczki i uczestnicy projektu pracują w grupie 10-osobowej. 
Prowadzący ma możliwość podzielenia ich na mniejsze zespoły.

Ćwiczenie 1. / czas: 20 min / cel: aktywizacja uczestników
Prowadzący przed zajęciami przygotowuje tablicę Jamboard, na której rysuje 
tabelkę składającą się z trzech kolumn: 

1. Jak należy przygotować się do zajęć praktycznych? 
2. Jak należy postępować w trakcie zajęć praktycznych? 
3. Czego brakuje w warsztacie szkutniczym? 

Uczniowie pracują w podziale na grupy dokonanym przez prowadzącego. 
Zadaniem uczestników jest uzupełnienie wcześniej przygotowanej tabelki, 
przy wykorzystaniu wcześniejszych doświadczeń, zdobytych w warsztacie 
szkutniczym. Po skończonej pracy w grupach zagadnienie jest omawiane 
na forum, a prowadzący moderuje dyskusję.
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Celem zadania jest zaktywizowanie uczestników oraz wyegzekwowanie 
od nich opinii na temat prowadzonych zajęć w warsztacie szkutniczym. Dzięki 
formie ćwiczenia uczestnicy odpowiadają szczerze, bez poczucia, że konse-
kwencją ich opinii będą reperkusje ze strony prowadzących lub organizatorów. 

Ćwiczenie 2. / czas: 15 min / cel: nauka szycia żagli
Prowadzący przygotowuje materiały edukacyjne w postaci filmu ukazu-
jącego, jak się szyje żagle. 

Film wykorzystany podczas zajęć:
https://www.youtube.com/watch?v=XTy43MH2Wyg

Uczestnicy pracują w podziale na dwie grupy dokonanym przez prowadzą-
cego. Otrzymują link i wspólnie oglądają film. Ich zadaniem jest opisanie 
na jego podstawie, procesu powstawania żagla, określenie jaki jego typ 
został uszyty oraz z czego się składa. 

Przykładowy Jamboard
obrazujący ćwiczenie 3.

Przykładowy Jamboard
obrazujący ćwiczenie 2.

Celem ćwiczenia jest utrwalenie nabytej wiedzy dotyczącej ożaglowania 
oraz wzbogacenie jej o informacje z zakresu konstrukcji i szycia żagli.
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Ćwiczenie 3. / czas: 20 min / cel: skompletowanie skrzynki 
bosmańskiej
Uczestnicy pracują w podziale na grupy dokonanym przez prowadzącego. 
Ich zadaniem jest wyszukanie zdjęć narzędzi i przyrządów, które powin-
ny się znaleźć na każdej łódce oraz wyjaśnienie ich zastosowania. W ten 
sposób poznają pojęcie „skrzynki bosmańskiej” oraz jej wykorzystanie.

Celem ćwiczenia jest nauczenie uczestników selekcjonowania informacji oraz 
hierarchizowania ich ważności. Praca ta wymaga połączenia umiejętności 
praktycznych z wiedzą, co stymuluje rozwój myślenia abstrakcyjnego i jest 
dodatkowym walorem przeprowadzanego zadania. 

Przykładowy Jamboard
obrazujący ćwiczenie 2.
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Uczeń poznaje/nabywa:
•   informacje o funkcjonowaniu innych warsztatów szkutniczych 

lub instytucji związanych z kulturą marynistyczną, 
•   rozwija umiejętność kontaktów zewnętrznych,
•   doskonali zdolności komunikacyjne.

Narzędzia:
•   platforma Zoom (może być wykorzystana każda inna platforma dająca 

możliwość podziału uczestników na pokoje lub mniejsze grupy oraz zapew-
niająca każdemu możliwość pracy indywidualnej). 

Przygotowanie i planowanie:
Podczas zajęć uczestniczki i uczestnicy projektu pracują w grupie 10-osobowej. 
Prowadzący ma możliwość podzielenia ich na mniejsze zespoły.

Zajęcia poprowadzone były w formie spotkania on-line z przedstawicielem 
warsztatu szkutniczego, pracującego w The Boat Lab w Norweskim Muzeum 
Morskim. Warto rozważyć zaproszenie pracownika instytucji związanej 
z kulturą marynistyczną, warsztatu szkutniczego, stoczni lub firmy produ-
kującej jednostki pływające. Podczas doboru zaproszonego gościa powinno 
się kierować celami ogólnymi projektu oraz dobrem jego uczestników.

Przykładowe instytucje:
•   Norweskie Muzeum Morskie (Norwegia),
•   The Maritime Museum of Finland (Finlandia),
•   Kalmar läns museum (Szwecja),
•   Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku (Polska),
•   Muzeum Narodowe w Szczecinie (Polska).

Zajęcia można przeprowadzić zarówno w formule stacjonarnej, jak i on-line 
za pomocą dowolnej platformy, umożliwiającej zdalne połączenie. W przy-
padku obecności gościa zza granicy warto rozważyć zatrudnienie tłumacza 
symultanicznego, aby każdy z uczestników mógł czynnie brać udział w za-
jęciach. Przed rozpoczęciem można też poprosić o włączenie kamerek i ak-
tywny udział w spotkaniu. Jego celem jest przedstawienie placówki gościa 
oraz pokazanie innych doświadczeń związanych ze szkutnictwem, budo-
wą łodzi czy kulturą marynistyczną. Dodatkową zaletę stanowi możliwość 
nawiązania nowych kontaktów przez uczestników projektu oraz nauka 
prezentowania siebie i nowo nabytych umiejętności. 
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Uczeń poznaje/nabywa:
•   znaczenie pracy w grupie,
•   umiejętność rozpoznawania swoich słabych i mocnych stron,
•   świadomość interpersonalną.

Narzędzia:
•   tablica Jamboard (może być wykorzystane każde inne narzędzie, dające 

możliwość pracy online w grupie), 
•   platforma Zoom (może być wykorzystana każda inna platforma, dająca 

możliwość podziału uczestników na pokoje lub mniejsze grupy oraz zapew-
niająca każdemu pracę indywidualną),

•   platforma Mentimeter (może być wykorzystane każde narzędzie, dające 
możliwość przeprowadzenia quizu).

Przygotowanie i planowanie:
Podczas zajęć uczestniczki i uczestnicy projektu pracują w grupie 10-osobowej. 
Prowadzący ma możliwość podzielenia ich na mniejsze zespoły.

Ćwiczenie 1. / czas: 10 min / cel: integracja
Ćwiczenia integrujące grupę

Ćwiczenie 2. / czas: 45 min / cel: rola pracy w grupie
Prowadzący przygotowuje test Belbina, który rozsyła uczestnikom. Po jego 
rozwiązaniu prowadzący przydziela role, które zostały przypisane uczestni-
kom na platformie Mentimeter i omawia każdą z nich. Kolejnym krokiem jest 
skomentowanie wyników testu Belbina.

Podczas ćwiczenia został wykorzystany test Belbina dostępny na stronie 
www.belbin.pl

Celem ćwiczenia jest nauczenie uczestników znaczenia pracy w zespole oraz 
uświadomienie im roli, jaką odgrywają w tym procesie. 

ON LINE / KONSPEKT 13 / SZKUTNIA TO TEŻ ZESPÓŁ
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Wyposażenie warsztatu:
PODSTAWOWE NARZĘDZIA:
•  piła płatnica,
•  piła grzbietnica,
•  strugi (w tym strug-spust),
•  dłuta,
•  młotki różnej wielkości,
•  poziomnica długa,
•  miarki zwijane,
•  kątownik długi, 
•  ściski stolarskie różnej wielkości,
•  wiertła do drewna i metalu 1–12 mm,
•  wiertła różne o średnicach i długościach stosownie do konstrukcji, 
•  bity i nasadki,
•  brzeszczoty do wyrzynarki różne,
•  klucze płaskie/oczkowe,
•  sękownica,
•  płótno ścierne #60, 120, 240,
•  tarcze preszpanowe do szlifierki kątowej # 24, 40, 80,
•  tarcze do szlifierki typu delta # 60, 120,
•  tarcze do szlifierki obrotowo-oscylacyjnej # 80, 150, 240,
•  tarcze do metalu różne, 
•  tacki malarskie,
•  pędzle różne, 
•  rękojeści do wałka malarskiego,
•  wałki malarskie małe, 
•  szpachelki,
•  taśmy malarskie różne,
•   szlifierka stołowa do ostrzenia narzędzi i obróbki stali + komplet tarcz 

różnych, 
•  rękawice ochronne,
•  rękawice gumowe jednorazowe,
•  maski przeciwpyłowe jednorazowe, 
•  elektronarzędzia (średniej klasy np. Bosch, seria zielona lub RYOBI),  
•  strugi,
•  szlifierka taśmowa,
•  szlifierka kątowa, 
•  szlifierki obrotowo oscylacyjne, 
•  wkrętarka akumulatorowa,
•  kolumna do wiertarki ręcznej, 
•  szlifierka typu „delta”,
•  pilarka tarczowa,
•  wyrzynarki,
•  narzędzie 3 w 1 – piła, grubościówka, wyrówniarka, 
•  przenośny odciąg do trocin.

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE / KONSPEKT 0 / WPROWADZENIE
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SZKIELET I POSZYCIE:
•  tarcica dąb 52 mm I kl. nieobrzynana na stępkę w długości min. 6 m,
•   tarcica dąb 52 II/III kl. nieobrzynana na dziobnicę, węzłówki i wręgi, 

klejone w długościach min. 2 m,
•  tarcica dąb 27 mm I kl. nieobrzynana  na poszycie w długościach min. 6 m,
•   tarcica dąb 27 mm II/III kl. lub sapeli w długościach min. 2 m na denniki, 

węzłówki i inne drobne elementy, 
•  tarcica dąb 32 mm na pawęż, ławki, kilsony i wzmocnienia 0,4 m,
•  klej żywiczny West System 105 + 206,
•  klej Epidian 53 z utwardzaczem TFF,
•  olej tungowy,
•  denaturat,
•  rozpuszczalnik do epoksydów,
•  rozpuszczalnik do poliuretanów, 
•  aceton,
•  walcówka gwintowana nierdzewna średnica 12 mm na bolce,  
•  podkładki powiększane nierdzewne różnych rozmiarów,
•  śruby nierdzewne różne,
•  nakrętki nierdzewne różne rozmiary,
•  wkręty do drewna nierdzewne różne,
•  materiał na okucia kadłuba i osprzętu stal St3sx,
•  ocynk ogniowy.

DRZEWCE I WIOSŁA:
•  tarcica 52 mm sosna I kl. w długościach min 5,6 m na wiosła i drzewce,
•  tarcica I/II klasa sosna w długościach min 5,6 m na wiosła i drzewce,
•  sosna na podłogi,  
•  skóra krupon 3 mm,
•  gwoździe miedziane 15 mm,
•  impregnat EP z utwardzaczem,
•  lakier nawierzchniowy poliuretanowy bezbarwny,
•  antyfouling.

OSPRZĘT I WYPOSAŻENIE:
•  żagle zlecone,
•  lina 20 mm skręcana, bawełniana na likliny, fały i szoty,
•  4 cumy/ szpringi lina sizalowa skręcana 20 mm,
•  odbijacze plecione,
•  kotwica admiralicji 15 kg,
•  lina kotwiczna sizal 25 mm,
•  czerpaki,
•  wiadra płócienne,
•  koła ratunkowe,
•  kamizelki ratunkowe.
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Specyfika łódki:
Longboat, zwany również gigiem kapitańskim po raz pierwszy został zbu-
dowany ponad 200 lat temu we francuskim mieście Brest. Była to jednostka 
obsługiwana przez ośmiu do dziesięciu wioślarzy, używana do przewożenia 
kapitana i oficerów oraz transportu większych ładunków. Podobnie jak inne 
łodzie okrętowe, longboat wyposażony był w żagle. 

Wczesną wiosną 1796 roku rewolucyjna Francja wysłała flotę tych 43 jedno-
stek do wsparcia irlandzkich patriotów w ich walce z Wielką Brytanią. Załogi 
wierne ideom Wielkiej Rewolucji Francuskiej – Wolności, Równości i Brater-
stwu okazały się nie dość sprawne w trakcie spotkań z Marynarką Królew-
ską. Na dodatek sztorm rozproszył okręty. Wieczorem 22 grudnia fregata 
LA RESOLUTE została poważnie uszkodzona przez inną francuską jednostkę 
LA REDOUTABLE i 24 grudnia stanęła na kotwicy w Bantry Bay. Dowódca, 
kpt. Proteau udał się swoim gigiem, aby odnaleźć kapitana LA IMMORALITE 
i prosić go o odholowanie. Gdy podjęto ryzykowną podróż, okręt został wy-
rzucony na brzeg, a załoga wzięta do niewoli. Łódź pozostała w Irlandii i jest 
najstarszą, zachowaną jednostką francuską typu longboat, eksponowaną 
obecnie w Narodowym Muzeum Morskim w Lonhaire koło Dublina. 

Paul Kerrigan, konstruktor jachtów przy współpracy z historykami budow-
nictwa okrętowego opracował jej dokumentację i dzięki temu powstały 
pierwsze łodzie budowane przez entuzjastów tej dawnej sztuki. 

Na podstawie planów dostępnych w stowarzyszeniu Atlantic Challenge 
International, uczestnicy „Projektu Szkutnia” budują swoje łodzie. 

Plany można zakupić, kontaktując się drogą mailową ze Scottem Waggiem 
pod adresem mailowym scott.wagg@atlanticchallenge.ca1. W roku 2020 
koszt wynosił 200 dolarów. Plany objęte są prawami autorskimi, dlatego nie 
jest możliwe ich dalsze udostępnianie i kopiowanie.

Rysunek techniczny łodzi typu GIG

1 Adres aktualny w roku 2020.
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Charakterystyka drewna:

Dąb 
Ciężar właściwy przy wilgotności 15% 640 kg/m3 do 860 kg/m3

Drewno ciężkie, łupliwe, trwałe o niewielkiej kurczliwości. Biel, czyli część 
zewnętrzna bala i często krawędź deski jest wąska, żółtobiała. Twardziel, 
czyli część środkowa pnia ma kolor jasnobrązowy i z racji swojej nietrwałości 
jest nieużyteczna. Dąb to drewno szerokosłoiste, twarde, o wysokich wła-
snościach mechanicznych. 

Obróbka mechaniczna: w obróbce wiórowej jest trudne, ale dobrze się szlifuje. 
Wykazuje się odpornością na działanie wody i powietrza. 

Zastosowanie: podstawowy materiał szkutniczy, używany od ponad tysiąca 
lat do wyrobu części szkieletu i poszycia. Właściwie użyty i obrobiony jest 
symbolem prostoty, solidności i trwałości oraz elegancji. Dębowe elementy 
łodzi budzą zaufanie i nawiązują do przeszłości okrętownictwa. 

Wady: drewno wrażliwe na rdzę, pochodzącą ze źle zabezpieczonych elemen-
tów stalowych. Czasami występujące w nim powikłane słoje i sęki powodują, 
że wzdłuż nich, w czasie suszenia pękają niezabezpieczone deski i bale.

Wykorzystane drewno:

lp. nazwa forma grubość szerokość długość liczba 

1 dębina kl. I – z prostymi słojami belki 70 mm 120 mm 4000 mm 10 szt.

2 dębina kl. I – z prostymi słojami deski 70 mm 300 mm 1200 mm 8 szt.

3 świerk kl. I belki 110 mm 110 mm 7000 mm 4 szt.

4 świerk kl. I belki 70 mm 70 mm 4000 mm 2 szt.

5 świerk kl. I belki 40 mm 40 mm 4000 mm 4 szt. 

6 świerk kl. I belki 55 mm 55 mm 4000 mm 6 szt. 

7 jesion (lub sosna) kl. I deski 50 mm bez znaczenia 6000 mm 1 m3

8 dębina kl. I – z prostymi słojami deski 30–35 mm 240 mm 3200 mm 1 m3

9 sapeli kl. I belki 26 mm 180–200 mm 4200 mm 3 m3
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Sosna
Ciężar właściwy 520 kg/m3 do 600 kg/m3 

Suszenie przebiega szybko i dobrze, lecz z lekką skłonnością do pękania 
i paczenia. Proste w sklejaniu, impregnacji, lakierowaniu i malowaniu. 
Przy dużym nasyceniu żywicą, może wystąpić utrudnione bejcowanie i lakie-
rowanie oraz słabsza przyczepność farb czy lakierów syntetycznych.
Drewno sosnowe jest miękkie, łatwo łupliwe, a jego kurczliwość przeciętna. 
Dość odporne na warunki atmosferyczne.
Przez setki lat polskie lasy dostarczały sosny „masztowej” wielu stoczniom 
europejskim.

Obróbka mechaniczna: drewno łatwe w preparacji maszynowej i szlifowaniu.

Zastosowanie: przy budowie niewielkich jednostek pływających, drzewców, 
wioseł oraz elementów pomocniczych łodzi. 

Wady: skręt włókien, sękatość, pęcherze żywiczne, zgnilizna pnia, sinizna. 
Jeśli jest przechowywane w wilgotnym, niewietrzonym pomieszczeniu ist-
nieje niebezpieczeństwo wystąpienia sinizny, czyli zainfekowania grzybami. 

Świerk
Ciężar właściwy świerku dla stanu powietrzno-suchego
czyli ok. 15%, wynosi 340-680 kg/m3

Drewno w kolorach od żółtawobiałego do czerwonawobiałego o wyraźnym 
rysunku słojów. Biel i twardziel zasadniczo nie różnią się kolorem. Trwałość 
w stanie naturalnym niewielka, podatny na grzyby i zawilgocenia, wymaga 
starannej impregnacji i malowania. 
Z uwagi na małą gęstość, świerk suszy się łatwo. Ma niewielką skłonność 
do pękania i paczenia się oraz dobrą stabilność. Klei się łatwo większością 
dostępnych na rynku preparatów. 

Obróbka mechaniczna: dobra możliwość piłowania, strugania, wiercenia, 
frezowania, szlifowania, skrawania. 

Zastosowanie: drewno na fornir, sklejkę, meble, deski podłogowe, skrzynie, 
palety, płyty wiórowe i pilśniowe, wełnę drzewną. Klepki z przetarcia pro-
mieniowego stosuje się na pokłady większych jednostek. 

Wady: drewno reakcyjne, krzywizny, niecylindryczność, skręt włókien, prze-
mieszczenia rdzenia, nieregularne przyrosty roczne, pęcherze żywiczne, 
uskoki włókien, oparzelina, wypadające sęki, zranienia, zgnilizna, przebar-
wienia, owadzie chodniki.
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Mahoń
Ciężar właściwy sapeli dla stanu powietrzno-suchego
czyli ok. 15% wynosi 650 kg/m3 

Występuje na Filipinach, w Afryce, Ameryce Południowej. W Polsce dostęp-
nych jest kilka ich odmian. Najbardziej znane to drewno afrykańskie sapeli 
i merbau. 

Biel jest żółtawobiaława. Twardziel ma kolor różowawy, który zaraz po 
przecięciu ciemnieje do typowo mahoniowych odcieni czerwonobordowych. 
Delikatny rysunek słojów. Charakterystyczną cechę stanowi skręt włókien, 
co utrudnia obróbkę wiórową, ponieważ część z nich może być osadzonych 
„pod włos”. Szlifuje się dobrze. 

Obróbka mechaniczna: przebiega właściwie, jednak ze względu na dużą gę-
stość i obecność zawiłego układu włókien wymaga zastosowania bardzo 
ostrych narzędzi i dużych obrotów. Do połączeń klejowych najlepiej używać 
jednoskładnikowych preparatów poliuretanowych. Zadowalająca odporność 
na wilgoć. Dobrze przyjmuje lakiery. 

Zastosowanie: nadaje się na wszystkie części łodzi małych i średnich, 
elementy wykończeniowe, poszycie jachtów dużych, zabudowę wnętrz 
i elementy wykończeniowe.
 
Wady: pył i trociny sapeli mogą powodować reakcje alergiczne.
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Uczeń poznaje/nabywa:
•  zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w warsztacie szkutniczym, 
•  rozplanowanie warsztatu,
•  podstawy pierwszej pomocy,
•  umiejętność tworzenia kontraktów pracy, 
•  umiejętność szacowania ryzyka. 

Narzędzia:
•   flipchart,
•  kolorowe markery.

Przygotowanie i planowanie:
Zajęcia odbywają się z udziałem 3 szkutników – prowadzących, którzy orga-
nizują pracę, przydzielają zadania oraz czuwają nad ich prawidłowym wyko-
naniem. Jeden blok trwa 3 godziny. Uczestniczki i uczestnicy projektu pracu-
ją w 10-osobowych zespołach pod kierunkiem 3 szkutników. Rozdział prac 
w warsztacie uzależniony jest od prowadzonych zajęć, umiejętności uczniów 
oraz poziomu ich zaangażowania.

Szacowany czas wykonania elementu:
3 h

Przebieg zajęć:

Część 1:
Podczas zajęć uczestnicy zostali przez prowadzącego zaznajomieni z ogól-
nymi zasadami i procedurami dotyczącymi pracy w warsztacie szkutniczym.

A) Skrócona instrukcja BHP:
1.  Uczestnicy są osobiście zobowiązani do przestrzegania ostrożności i wy-

pełniania poleceń prowadzących.
2.  Przygotowywane elementy muszą być zamocowane w trakcie obróbki, 

aby uniemożliwić ich swobodne przemieszczanie się.
3.  Wszyscy uczestnicy zajęć muszą nosić solidne ubrania robocze osłania-

jące całe ciało. Głowa powinna być zabezpieczona czapką lub chustą, dłu-
gie włosy wsunięte pod nakrycie. Buty muszą posiadać miękką, gumową 
podeszwę sięgającą za kostkę. Skarpetki naciągnięte na nogawki spodni, 
zabezpieczają przed kurzem i pyłem. Organizatorzy mają obowiązek 
zapewnić odpowiednią odzież ochronną oraz rękawice, maski i okulary 
ochronne stosownie do potrzeb.

4.  Przed każdymi zajęciami prowadzący sprawdza stabilność łodzi, stan 
podpór i zabezpieczeń. Przed użyciem drabiny upewnia się, czy jest odpo-
wiednio ustawiona i nie grozi przewróceniem. 
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5.  Wszystkie związki i produkty chemiczne przechowywane są w oznaczo-
nych pojemnikach i otwierane tylko na czas użytkowania. Osoby o roz-
poznanych uczuleniach informują o tym prowadzących, którzy stosownie 
do tego organizują ich pracę. Skaleczenia, nawet lekkie, i zaobserwowane 
objawy uczuleń należy zgłaszać prowadzącym. Wszyscy uczestnicy są 
poinformowani o sposobie korzystania z apteczki pierwszej pomocy oraz 
użycia gaśnic.

6.  Posługując się elektronarzędziami należy sprawdzić, czy przewody są od-
powiednio podłączone do sieci, czy nie są załamane, splątane, narażone 
na uszkodzenia. 

7. Przy dłuższej pracy wskazane jest picie wody.
8.  Po zakończeniu pracy narzędzia odkładane są na swoje miejsce, a drobne 

elementy – wkręty śruby etc. rozmieszczone w oznakowanych pojemni-
kach. Pomieszczenie jest zamiatane i odkurzane.

9.  Apteczka znajduje się w oznaczonym pojemniku, a w czasie pierwszych 
zajęć omawiane są poszczególne jej elementy i sposób ich użycia.

10.  Wszyscy uczestnicy wiedzą, gdzie są telefony do Straży Pożarnej, Policji 
i Pogotowia Ratunkowego.

B) Instrukcja PPOŻ.
C) Zastosowanie środków ochrony indywidualnej.
D) Procedury bezpieczeństwa COVID-19.
E) Organizacja stanowiska pracy.
F) Najczęstsze wypadki w warsztacie szkutniczym.
G) Szkolenie BHP.

Część 2:
Podczas drugiej części zajęć uczestnicy projektu wraz ze szkutnikami oraz 
prowadzącymi, tworzą kontrakt zajęć w warsztacie. Uczestnicy znają już tę 
koncepcję z ćwiczeń online (patrz: Konspekt 1., ćwiczenie 2.)
Uczniowie zastanawiają się, jakimi wartościami powinni się kierować oni 
i prowadzący podczas zajęć warsztatowych i wspólnie ustalają zasady. 
Uczestnicy zapisują swoje pomysły na flipchartach kolorowymi markerami. 
Autor/ka każdego z pomysłów przedstawia go i argumentuje. Po ustaleniu 
i zaakceptowaniu wszystkich, uczestnicy podpisują kontrakt. Prowadzący 
powinni przed zajęciami przygotować katalog własnych zasad i je dopisać, 
aby zachęcić uczestników do wymyślania swoich oraz narzucić przemyślany 
rytm pracy.
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Foto – przykładowy kontrakt
Szkutnicy oprowadzają uczestników projektu po warsztacie, wskazując 
umiejscowienie poszczególnych narzędzi oraz sprzętów. 

Foto – zdjęcie ogólne warsztatu
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Uczeń potrafi:
•  posługiwać się przyrządami kreślarskimi,
•  wykonywać podstawowy rysunek techniczny,
•  przenosić rysunek techniczny na drewno,
•  ciąć materiał na odpowiednią długość różnymi metodami,
•  prawidłowo skręcać drewno z wykorzystaniem wkrętów,
•  poziomować większe płaszczyzny.

Narzędzia:
•   piła płatnica, 
•   piła ukośnica, 
•   przyrządy kreślarskie (kątownik, miarka), 
•   ołówek do drewna,
•   wkrętarka, 
•   wkręty,
•   wiertarka, 
•   poziomica zwykła,
•   poziomica laserowa,
•   deski świerkowe. 

Przygotowanie i planowanie:
Zajęcia odbywają się z udziałem 3 szkutników – prowadzących, którzy orga-
nizują pracę, przydzielają zadania oraz czuwają nad ich prawidłowym wyko-
naniem. Jeden blok trwa 3 godziny. Uczestniczki i uczestnicy projektu pracu-
ją w 10-osobowych zespołach pod kierunkiem 3 szkutników. Rozdział prac 
w warsztacie uzależniony jest od prowadzonych zajęć, umiejętności uczniów 
oraz poziomu ich zaangażowania.

Szacowany czas wykonania elementu:
4 bloki x 3h

Przebieg zajęć:
Podczas zajęć uczestnicy przygotowują heling, czyli łoże montażowe, 
na którym będą stawiane szablony przekrojów poprzecznych, a następnie 
mocowane części szkieletu łodzi, do których, w kolejnych etapach prac, 
zostanie przytwierdzone poszycie. Heling przenosi duże obciążenia wynika-
jące z mocnych sił skręcających, związanych ze sprężystością wyginanych 
na nim elementów i ich wagą.

Podczas zajęć uczestnicy na podstawie wymiarów łódki rozrysowują 
w trzech rzutach plan helingu. Następnie przenoszą go na świerkowe deski, 
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przy użyciu narzędzi kreślarskich. Praca nad wykonaniem tej części łodzi 
przebiega w podziale na grupy. Każda z nich ma za zadanie pociąć deski 
według zaznaczonych linii na inne elementy helingu:

•   grupa 1 – elementy wzdłużne – deski o przekroju 12 x 5 cm i długości 
łącznej odpowiadającej wymiarowi budowanej łódki (1200 cm), wycięte 
z desek świerkowych przy użyciu piły płatnicy oraz piły ukośnej. Jeżeli 
deski są krótsze, należy je ze sobą złączyć za pomocą skręcenia przy uży-
ciu dodatkowego wzmocnienia z deski świerkowej oraz wkrętów;

•   grupa 2 – elementy poprzeczne – deski o przekroju 12 x 5 cm i długo-
ści łącznej odpowiadającej szerokości budowanej łódki (150 cm) wycięte 
z desek świerkowych przy użyciu piły płatnicy oraz piły ukośnej. Mocowane 
są one na elementach wzdłużnych w równych odstępach i zapewniają sta-
bilność konstrukcji. Osadza się je w odległości co 100 cm;

•   grupa 3 – nogi – podpory wycięte z desek świerkowych o przekroju 12 x 5 cm 
i długości łącznej 70 cm przy użyciu piły płatnicy oraz piły ukośnej, na któ-
rych będą zamontowane elementy wzdłużne oraz poprzeczne. Osadzone 
są one w odległościach co 100 cm.

Po wycięciu elementów wzdłużnych, poprzecznych i nóg, uczestnicy projektu 
nawiercają w nich otwory pod wkręty, w celu połączenia poszczególnych 
elementów. Po skręceniu wszystkich części, przy użyciu poziomicy zwykłej 
i laserowej, poziomują heling.

Do montowania należy użyć jedynie wkrętów, aby po zdjęciu z niego kadłuba 
łodzi można było łatwo zdemontować jego części i ułatwić ich przechowy-
wanie i ponowne wykorzystanie.

Heling wykonany przez uczestników 
projektu
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Uczeń nabywa umiejętności:
•  wykonywania szablonów,
•  pracy przy wykorzystaniu szablonów – wycinanie elementów,
•  dopracowywania krawędzi po cięciu,
•  wyznaczania miejsc montażu grodzi teoretycznych.

Narzędzia:
•   wyrzynarka, 
•   szlifierka kątowa, 
•   szlifierka taśmowa, 
•   tarniki,
•   płyta OSB,
•   kątownik, 
•   poziomica, 
•   wkrętarka.

Przygotowanie i planowanie:
Zajęcia odbywają się z udziałem 3 szkutników – prowadzących, którzy orga-
nizują pracę, przydzielają zadania oraz czuwają nad ich prawidłowym wyko-
naniem. Jeden blok trwa 3 godziny. Uczestniczki i uczestnicy projektu pracują 
w 10-osobowych zespołach pod kierunkiem 3 szkutników. Rozdział prac 
w warsztacie uzależniony jest od prowadzonych zajęć, umiejętności uczniów 
oraz poziomu ich zaangażowania.

Szacowany czas wykonania elementu:
8 bloków x 3 h

Przebieg zajęć:
Na podstawie rysunków technicznych łodzi, uczestnicy projektu wykonują 
szablony grodzi teoretycznych (inaczej: krzywizny przekrojów poprzecz-
nych kadłuba), które będą stanowiły bazę kopyta do budowy łódki. Następ-
nie krzywizny przekrojów poprzecznych kadłuba przenoszone są na tekturę 
za pomocą kalki przy wykorzystaniu metody punktowania. Polega ona 
na znalezieniu w projekcie punktów w osi współrzędnych, przeskalowaniu 
ich zgodnie ze skalą użytą w projekcie oraz przeniesieniu punktów w skali 
na tekturę i połączeniu ich ze sobą.

Przerysowane na tekturę szablony są numerowane, a uczestnicy projektu 
przeprowadzają wizualnie kontrolę dokładności.
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Przenoszenie linii z projektu
na szablony

Przenoszenie szablonów
na płyty OSB

Kolejnym krokiem podczas pracy w warsztacie jest przeniesienie kształtów 
linii teoretycznych na płyty OSB.  
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Wycinanie grodzi w płytach OSB

Następnie, podzieleni na grupy uczestnicy wycinają wyrzynarką szablony. 

Kolejnym etapem zajęć jest pomniejszenie wyciętych grodzi o grubość 
wręg oraz poszycia kadłuba. Kolejny krok to dopracowanie i wygładzenie 
krawędzi narzędziami do szlifowania – szlifierką taśmową oraz kątową 
i papierem ściernym o gradacji 40.

Krok ten jest niezbędny, gdyż wycięte szablony dokładnie odpowiadają 
wielkości gotowej łódki. Ponieważ na tym etapie tworzone jest kopyto 
do wyginania wręg, na których będą mocowane planki, grodzie muszą być 
odpowiednio pomniejszone. Grubość, o jaką należy to zrobić jest podana 
w projekcie łódki.

Gotowe grodzie uczestnicy projektu powinni zamontować na helingu. 
W tym celu należy przykręcić do niego gniazda (wcześniej uczestnicy pro-
jektu mogą wykonać je z drewna świerkowego i zamocować na helingu 
za pomocą wkrętów) w kształcie prostokątów o wymiarach odpowiadają-
cych szerokości grodzi. 

Następnie grodzie łączy się wzdłuż osi helingu oraz usztywnia za pomo-
cą deski świerkowej o długości odpowiadającej wymiarowi łódki i mocuje 
w górnej części grodzi. Dzięki temu stają się one sztywne i zachowują równe 
odstępy między sobą podczas dalszej pracy. 

Osadzone w gniazdach grodzie tworzą bazę do kopyta, czyli modelu, na któ-
rym będzie budowana łódka.
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Uczeń nabywa umiejętności:
•  sklejania listew na długość metodą na „jaskółczy ogon”,
•  prawidłowego mocowania listew usztywniających w kopycie.

Narzędzia:
•   wyrzynarka, 
•   wkrętarka,
•   piła ukośnica, 
•   piła stołowa, 
•   żywica epoksydowa / klej żywiczny, 
•   ściski stolarskie,
•   deski świerkowe.

Przygotowanie i planowanie:
Zajęcia odbywają się z udziałem 3 szkutników – prowadzących, którzy orga-
nizują pracę, przydzielają zadania oraz czuwają nad ich prawidłowym wyko-
naniem. Jeden blok trwa 3 godziny. Uczestniczki i uczestnicy projektu pracują 
w 10-osobowych zespołach pod kierunkiem 3 szkutników. Rozdział prac 
w warsztacie uzależniony jest od prowadzonych zajęć, umiejętności uczniów 
oraz poziomu ich zaangażowania.

Szacowany czas wykonania elementu:
3 bloki x 3 h

Przebieg zajęć:
Uczestnicy projektu tną deski świerkowe o wymiarach 2,5 x 18 cm na listwy 
o przekroju 2,5 x 4 cm i długości około 400 cm (rozmiar wyciętych listew 
zależy od długości materiału, który był wykorzystywany). Do cięcia wzdłuż-
nego sugeruje się wykorzystanie piły stołowej. 

Kolejnym krokiem jest dobranie i stworzenie przez uczestników 18 kom-
pletów listew o długości 12 m każda. Krótkie powinno się połączyć ze sobą 
za pomocą klejenia przy wykorzystaniu metody na tzw. jaskółczy ogon. Polega 
ona na ścięciu każdej z nich na końcu po skosie o długości równej siedmiokrotnej 
grubości listwy (w przypadku „Projektu Szkutnia” było to: 7 x 2,5 cm = 17,5cm), 
a następnie połączeniu listew skosem do skosu i sklejenie ich klejem żywicznym. 
Tak wykonane zespolenie zapewnia wytrzymałość zbliżoną do drewna litego. 

Gotowe listwy o długości 12 m uczestnicy projektu mocują na grodziach 
w wyciętych wcześniej, przy użyciu wyrzynarki, gniazdach, osadzonych 
w równych odstępach na poszczególnych pionowych ścianach. 
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Rozmieszczenie gniazd zależy od grodzi – musi ono być równe i proporcjo-
nalne względem jej rozmiaru i kształtu. Uczestnicy wyznaczają odległość 
gniazd, wymierzając pierwsze z nich w odległości 5 cm od listwy usztyw-
niającej, a ostatnie na samym dole grodzi. Następnie od odległości między 
pierwszym i ostatnim gniazdem powinno odjąć się 24 cm – 6 gniazd x 4 cm 
(wielkość każdego gniazda). Powstały wynik należy podzielić na 7 równych 
części – w ten sposób uczestnicy wyznaczają jednakowe odstępy między 
kolejnymi gniazdami na każdej grodzi. Proces powtarzamy na każdej grodzi.

Odmierzanie odległości gniazd

Zamontowane grodzie wraz z listwą 
usztywniającą oraz gniazdami
do zamocowania listew
do wyginania wręg
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Po wycięciu wszystkich gniazd uczestnicy projektu wklejają w nie listwy 
o długości 12 m. Można do tego wykorzystać zagęszczony pyłem klej ży-
wiczny. Mocowane elementy dodatkowo zabezpiecza się wkrętami.

W ten sposób tworzy się kopyto wykorzystywane do późniejszego gięcia 
wręg łodzi. 

Gotowe kopyto łodzi
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Uczeń nabywa umiejętności:
•  wykonania szablonów tylnicy oraz dziobnicy na bazie projektu,
•  precyzyjnego wycięcia tylnicy oraz dziobnicy na bazie szablonów,
•  klejenia stępki, tylnicy oraz dziobnicy, 
•  szlifowania stępki, tylnicy oraz dziobnicy,
•   użycia narzędzi: struga elektrycznego, obrabiarki, piły stołowej, 

piły taśmowej, grubościówki, zagłębiarki, szlifierki mimośrodowej, 
szlifierki taśmowej.

Narzędzia:
•   piła zagłębiarka, 
•   wyrzynarka, 
•   strug elektryczny, 
•   grubościówka, 
•   szlifierki mimośrodowe, 
•   szlifierka taśmowa, 
•   piła taśmowa. 

Przygotowanie i planowanie:
Zajęcia odbywają się z udziałem 3 szkutników – prowadzących, którzy orga-
nizują pracę, przydzielają zadania oraz czuwają nad ich prawidłowym wyko-
naniem. Jeden blok trwa 3 godziny. Uczestniczki i uczestnicy projektu pracują 
w 10-osobowych zespołach pod kierunkiem 3 szkutników. Rozdział prac 
w warsztacie uzależniony jest od prowadzonych zajęć, umiejętności uczniów 
oraz poziomu ich zaangażowania.

Szacowany czas wykonania elementu:
4 bloki x 3 h zajęć

Przebieg zajęć:
Podczas zajęć uczestnicy, wykorzystując projekt łódki, wykonują stępkę, 
dziobnicę oraz tylnicę.
Stępka – element podłużny konstrukcji łodzi, umiejscowiony na samym 
jej dole wykonywany z drewna litego, twardego, np. dębiny. Mocowane są 
do niej wręgi, dziobnica oraz tylnica. 
Dziobnica – najbardziej wysunięty do przodu element konstrukcyjny łodzi, 
tworzący tzw. „dziób”. Mocowane są do niej planki poszycia łodzi.
Tylnica – element konstrukcyjny rufy łodzi. Mocowana jest do niej pawęż 
oraz płetwa sterowa.
W przypadku braku materiału o wymaganej długości, kształcie i kierunku 
słojów drewna, dopuszczalne jest klejenie stępki wzdłuż, zaś dziobnicy 
i tylnicy z mniejszych elementów.
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Wykorzystując projekt łódki, uczestnicy wykonują szablony dziobnicy i tyl-
nicy metodą punktowania, przenosząc punkty na tekturę lub pleksę (patrz: 
Konspekt 3.).

Kolejnym krokiem jest wybranie odpowiednich desek dębowych. Powinny 
one być suche i charakteryzować się: jak najmniejszą ilością sęków, jak naj-
mniejszym skrętem słojów oraz brakiem pęknięć i innych wad. Za pomocą 
piły stołowej lub zagłębiarki uczestnicy tną deski na mniejsze kawałki – dzię-
ki temu zabiegowi będą one łatwiejsze w późniejszej obróbce. Po wstępnym 
wycięciu elementów, uczestnicy projektu powinni przestrugać je heblarką 
z jednej strony, a drugą płaszczyznę wyrównać przy pomocy tzw. grubo-
ściówki. Liczba wyciętych kawałków zależy od wielkości tylnicy oraz dziob-
nicy i wyznacza ją projekt łódki.

Wstępne wycinanie desek
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Następnie na wyrównanych elementach odrysowano wcześniej przygoto-
wane szablony tylnicy oraz dziobnicy. W projekcie wykorzystano sposób 
przenoszenia szablonu na drewno za pomocą gwoździ – uczestnicy na wy-
ciętych kawałkach drewna kładą odrysowany szablon, a następnie wbijają 
gwoździe w odległości co ok. 2 cm – dzięki temu szablon zostaje bardzo 
precyzyjnie odwzorowany. 

Następnie za pomocą piły taśmowej uczestnicy precyzyjnie wycinają 
elementy. Kolejnym krokiem jest ich wyszlifowanie przy pomocy szlifierki 
kątowej, oscylacyjnej lub taśmowej. 

Przenoszenie szablonu dziobnicy 
na drewno
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Po wycięciu wszystkich fragmentów tylnicy i dziobnicy uczestnicy projektu 
sklejają je ze sobą, używając kleju żywicznego oraz wzmacniają we wskaza-
nych w projekcie miejscach, przy pomocy prętów gwintowanych i nakrętek.
 
Stępka tworzona jest metodą na jaskółczy ogon (patrz: Konspekt 4.). Deski 
dębowe uczestnicy projektu tną na mniejsze kawałki, a następnie sklejają 
ze sobą za pomocą kleju żywicznego. Wymiary stępki są podane w projekcie.

Wycinanie piłą taśmową
elementów dziobnicy
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Po wyschnięciu kleju, elementy są szlifowane ostatni raz szlifierką mimośro-
dową z drobnym papierem (np. o gradacji 240) w celu starcia wszystkich 
pozostałości kleju, drobnych rys, ewentualnych zabrudzeń i niedoskonałości, 
wynikających z obróbki drewna. 

Gotowe elementy czekają na swoją kolej do zamontowania po zakończeniu 
etapu gięcia wręg. 

Klejenie stępki na długość
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Gotowa dziobnica
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ZAJĘCIA PRAKTYCZNE / KONSPEKT 6
WYCINANIE, WYGINANIE I KLEJENIE WRĘG

Uczeń poznaje/nabywa:
•  umiejętność frezowania,
•  umiejętność wyznaczania długości wręg,
•  umiejętność układania wręg w kopycie,
•  metodę gięcia drewna za pomocą parowania,
•  metodę gięcia drewna za pomocą klejenia.

Narzędzia:
•   piła zagłębiarka, 
•   strug elektryczny, 
•   grubościówka, 
•   frezarka, 
•   szlifierki mimośrodowe, 
•   piła stołowa, 
•   piła taśmowa, 
•   żywica epoksydowa, 
•   ściski stolarskie, 
•   dłuta stolarskie, 
•   wiertarka, 
•   wkrętarka, 
•   wyrzynarka, 
•   piec do podgrzewania wody. 

Przygotowanie i planowanie:
Zajęcia odbywają się z udziałem 3 szkutników – prowadzących, którzy orga-
nizują pracę, przydzielają zadania oraz czuwają nad ich prawidłowym wyko-
naniem. Jeden blok trwa 3 godziny. Uczestniczki i uczestnicy projektu pracują 
w 10-osobowych zespołach pod kierunkiem 3 szkutników. Rozdział prac 
w warsztacie uzależniony jest od prowadzonych zajęć, umiejętności uczniów 
oraz poziomu ich zaangażowania.

Szacowany czas wykonania elementu:
8 bloków x 3h

Przebieg zajęć:
Wręgi stanowią szkielet łodzi. W przypadku „Projektu Szkutnia” wykonane 
zostały z drewna dębowego. Zważywszy na ich kształt i właściwości kon-
strukcyjne, drewno na nie przeznaczone powinno mieć jak najdłuższe słoje, 
gdyż daje to możliwość jego odpowiedniego wygięcia. Znalezienie takiego 
materiału jest bardzo trudne, dlatego wręgi tworzy się z mniejszych kawał-
ków – desek pociętych na proste listwy, które następnie się wygina i utrwala 
ich kształt metodą parowania lub klejenia. W czasie parowania drewno staje 
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się elastyczne i rozciągliwe, dzięki czemu świeżo wyciągnięte z parownika 
listwy bez trudu i bez obawy o ich połamanie, można bardzo mocno wyginać 
do dowolnych kształtów. Spreparowane listwy dociska się ściskami do for-
my/kopyta do czasu całkowitego ich ostudzenia i odparowania. W ten spo-
sób trwale zachowują one nową formę.

W trakcie projektu uczestnicy powinni wykonać 44 wręgi na każdą burtę, 
czyli 88 na jedną łódź tak, jak to miało miejsce w „Projekcie Szkutnia”. 

Pierwszym etapem pracy jest pocięcie dużej liczby desek dębowych na 
mniejsze odcinki o wymiarach około 4 x 5 cm i długości pomiędzy 140 
a 180 cm. Do wycinania uczestnicy projektu powinni używać piły stołowej 
lub zagłębiarki. Kolejnym krokiem jest ostruganie desek na listwy o przekro-
ju poprzecznym 2,6 x 3,3 cm. Podczas tego można posługiwać się różnego 
rodzaju strugami – ręcznym, elektrycznym, a także grubościówką oraz piłą 
tarczową. 

Przygotowanie listew na wręgi 
przez uczestników projektu
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Parowanie wręg pod kontrolą 
szkutnika 

Gotowy materiał należy poddać ocenie wizualnej (W przypadku „Projek-
tu Szkutnia” uczestnicy postanowili, która strona listwy będzie widoczna 
od środka łodzi, a która zostanie przykryta plankami. W trakcie oceny 
uwzględniono ogólny wygląd listew oraz kierunek słojów w drewnie). Kolej-
nym krokiem jest ofrezowanie dwóch krawędzi szerszej płaszczyzny każdej 
z wręg, przy użyciu frezarki górnowrzecionowej i freza zaokrąglającego.

Powstałe w czasie tego procesu zadziory, nierówności itp. powinno się usu-
nąć ręcznie papierem ściernym o gradacji 120. Tak wykończone listwy mogą 
już trafić do parownika.

Zgodnie z projektem, każdy wręg ma swój unikalny kształt i długość oraz 
dokładnie wyznaczone miejsce na burcie, dlatego też przed parowaniem 
wszystkie powinny zostać ponumerowane i opisane tak, aby mogły być 
wyginane już na swoim miejscu w kopycie. Czynność ta musi być wykonana 
zgodnie z planami.
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Wyginanie wręg

Parownik składa się z: podgrzewanego zbiornika z wodą, w którym pod 
wpływem temperatury wytwarzana jest para, przewodów dostarczających 
parę oraz ze skrzyni do parowania, służącej do przechowywania materiałów, 
które można potem wyginać.

Skrzynia parownika ma wymiary 40 x 40 cm i długość 400 cm. Można ją 
wykonać poprzez zbicie gwoździami desek i skręcenie ich wkrętami. Na obu 
jej końcach znajdują się klapy rewizyjne, służące do zamykania wewnątrz 
parowanych elementów. 

Podczas procesu parowania, w nagrzanym do temperatury 120 stopni 
Celsjusza parowniku, umieszcza się listwy wręg na czas około 1,5 h. Pod wpły-
wem temperatury, po upływie wyznaczonego czasu, stają się one elastycz-
ne. Wręgi wyciągnąć należy z parownika pojedynczo i szybko montować przy 
użyciu ścisków stolarskich we wcześniej wyznaczonym miejscu na kopycie. 
Tak wygięty wręg trzeba przycisnąć ściskami stolarskimi i pozostawić na 24 h 
do pełnego odparowania. Po upływie tego czasu zdjąć ściski. Wręg powinien 
zachować kształt, jaki uzyskał na swym miejscu na kopycie.
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Klejenie wręg przez uczestników 
projektu

Zważywszy na nietypowy charakter budowanej łódki niektóre wręgi mogą 
być zbyt oporne, aby móc je przystosować do użytku jedynie metodą paro-
wania. W takim wypadku należy zastosować kolejną metodę gięcia – kleje-
nie. Polega ona na wycięciu 3 cienkich listew o wymiarach 8 x 33 mm, pod-
daniu ich procesowi parowania, a po wyschnięciu sklejeniu ze sobą klejem 
żywicznym. Wręgi wykonane tą metodą znajdują się głównie z tyłu łodzi.

Wręgi po parowaniu, wyschnięciu i sklejeniu uczestnicy projektu ręcznie 
szlifowali. Należy pamiętać, że w trakcie parowania podnoszą się słoje 
drewna, dlatego element staje się bardzo chropowaty.

Tak przygotowane wręgi są gotowe do montażu w stępce.
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Wręgi przygotowane do montażu
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Uczeń nabywa umiejętności:
•   wyznaczania miejsca zamontowania dziobnicy i tylnicy 

zgodnie z projektem łódki,
•   wyznaczania długości stępki zgodnie z projektem łódki,
•   łączenia na pręty gwintowane stępki z dziobnicą,
•   łączenia na pręty gwintowane stępki z tylnicą.

Narzędzia:
•   piła płatnica, 
•   kątownik nastawny, 
•   wiertarka, 
•   wkrętarka,
•   klucze nasadowe,
•   pręt gwintowany, 
•   nakrętki, 
•   podkładki, 
•   żywica epoksydowa. 

Przygotowanie i planowanie:
Zajęcia odbywają się z udziałem 3 szkutników – prowadzących, którzy orga-
nizują pracę, przydzielają zadania oraz czuwają nad ich prawidłowym wyko-
naniem. Jeden blok trwa 3 godziny. Uczestniczki i uczestnicy projektu pracują 
w 10-osobowych zespołach pod kierunkiem 3 szkutników. Rozdział prac 
w warsztacie uzależniony jest od prowadzonych zajęć, umiejętności uczniów 
oraz poziomu ich zaangażowania. 

Szacowany czas wykonania elementu:
2 bloki x 3 h

Przebieg zajęć:
Podczas zajęć uczestnicy projektu montują przygotowane wcześniej ele-
menty – stępkę, dziobnicę oraz tylnicę (patrz: Konspekt 5.). Cały proces 
wymaga dokładności, umiejętności czytania projektu oraz drobiazgowości. 
Przed ostatecznym zamocowaniem stępki na kopycie, uczestnicy „Projektu 
Szkutnia” wyznaczali dokładne położenie dziobnicy i tylnicy. W przypadku 
dziobnicy proces polegał na odmierzeniu odległości od pierwszej grodzi 
do samego początku łodzi. Następnie „poziomą” część dziobnicy, która mia-
ła być połączona z stępką, wypoziomowano.

W celu zamontowania tylnicy odmierzano odległość od ostatniej grodzi 
do samego tyłu łodzi, a następnie horyzontalną część wypoziomowano.
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Tylnica oraz montaż wręg

Po wypoziomowaniu elementów, uczestnicy „Projektu Szkutnia” tymczaso-
wo usztywniali dziobnicę i tylnicę za pomocą ścisków, listew i wkrętów przy-
mocowując ją do kopyta. Kolejnym etapem było ułożenie na kopycie stępki 
obok prawidłowo ustawionych dziobnicy i tylnicy. W ten sposób, za pomocą 
kątownika nastawnego odwzorowano kształt łączenia dziobnicy i tylnicy ze 
stępką, który przeniesiono na stępkę. Za pomocą wyrzynarki został wycięty 
przerysowany kształt, a nierówności zniwelowano szlifierką kątową. Docię-
tą stępkę zamontowano za pomocą szpilek przelotowych oraz wkrętów na 
miejscu docelowym na osi łodzi tak, by przód stępki leżał na swoim miejscu 
na dziobnicy, a tył stępki na tylnicy. 
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Mocowanie stępki

Tak zamocowane stępkę, dziobnicę oraz tylnicę uczestnicy projektu usztyw-
nili za pomocą ścisków stolarskich, a następnie używając wiertarki wywiercili 
otwory pod pręty gwintowane, które były przeznaczone do skręcenia ze sobą 
trzech elementów. Proces rozpoczęto od strony zewnętrznej, nawiercając 
otwory o średnicy 25 mm na głębokość 30 mm. Do wielkości otworu dopa-
sowano podkładkę oraz nakrętkę, które posłużyły do skręcenia prętem gwin-
towanym drewnianych elementów. Następnie, zaczynając od środka otworu, 
przewiercono stępkę, dziobnicę i tylnicę na wylot. 

Bardzo istotne jest, aby przed użyciem prętów gwintowanych posmarować 
miejsca łączenia skręcanych elementów klejem żywicznym. Następnie w na-
wiercane otwory należy włożyć pręty gwintowane, nakręcone podkładki i na-
krętki, a całość mocno skręcić przy użyciu kluczy nasadowych. Wykorzystanie 
metody jednoczesnego skręcania i klejenia nadaje odpowiednią wytrzyma-
łość całej konstrukcji łodzi. 
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Zamocowana dziobnica

Po wyschnięciu kleju żywicznego, otwory z nakrętkami uczestnicy projektu 
zaślepili wcześniej wykonanymi kołkami drewnianymi o średnicy 25 mm. 
Do ich zrobienia wykorzystano wiertarkę stołową oraz sękownicę. Kołki 
wklejono przy użyciu kleju żywicznego, a po zaschnięciu usunięto jego 
nadmiar i całość wyrównano szlifierką kątową.
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Uczeń nabywa umiejętności:
•   dłutowania, 
•   klejenia klejem żywicznym,
•   montażu wręg.

Narzędzia:
•   wyrzynarka,
•   wiertarka,
•   papier ścierny,
•   multinarzędzie,
•   dłuta,
•   klej żywiczny,
•   wkręty nierdzewne. 

Przygotowanie i planowanie:
Zajęcia odbywają się z udziałem 3 szkutników – prowadzących, którzy orga-
nizują pracę, przydzielają zadania oraz czuwają nad ich prawidłowym wyko-
naniem. Jeden blok trwa 3 godziny. Uczestniczki i uczestnicy projektu pracują 
w 10-osobowych zespołach pod kierunkiem 3 szkutników. Rozdział prac 
w warsztacie uzależniony jest od prowadzonych zajęć, umiejętności uczniów 
oraz poziomu ich zaangażowania. 

Szacowany czas wykonania elementu:
2 bloki x 3 h

Przebieg zajęć:
Kolejnym etapem pracy jest montaż wręg na stępce. Uczestnicy projektu 
przygotowali do zamocowania 88 wręg (patrz: Konspekt 6.). 

Pierwszym etapem pracy jest docięcie na długość wręg od strony stępki 
tak, aby odpowiadały one wymiarom przedstawionym na planach łodzi. 
Przy pomocy wyrzynarki obcięto za długi koniec, a pozostałą część ręcznie 
oszlifowano. 
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Wklejanie wręg

Montaż wręg

W kolejnym etapie pracy uczestnicy projektu odrysowali krawędź wręg 
na stępce, w miejscu ich docelowego przeznaczenia i przy pomocy dłuta 
oraz multinarzędzia z brzeszczotem do drewna, wycięli gniazda w kształcie 
wręgi na głębokość 2 cm. Po wykonaniu gniazda, czubek wręgi oraz gniazdo 
zostały posmarowane klejem żywicznym. Tak przygotowane wręgi wciska-
no w gniazdo, a następnie nawiercano otwór od spodu, od strony stępki 
o średnicy 3,5 mm. Całość przykręcano do stępki wkrętami nierdzewnymi.
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Szlifowanie zamocowanych wręg

Po sklejeniu nadmiar kleju żywicznego, który wyciekł z otworu został usunięty 
czystą, bawełnianą ściereczką. 

Po wyschnięciu zastosowanego kleju żywicznego przystąpiono do ostatniego 
szlifowania zamocowanych wręg, używając papieru ściernego o gradacji 120. 
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Uczeń nabywa/utrwala:
•  umiejętność cięcia wzdłużnego desek jesionowych,
•  umiejętność obróbki listew przy pomocy struga elektrycznego,
•  umiejętność lakierowania drewna, 
•  umiejętność korzystania z wyrówniarki i grubościówki,  
•  umiejętność klejenia listew na długość oraz warstwowo. 

Narzędzia:
•   deski jesionowe,
•   deski mahoniowe,
•   piła zagłębiarka, 
•   piła stołowa, 
•   strug elektryczny, 
•   grubościówka, 
•   frezarka, 
•   klej żywiczny, 
•   ściski, 
•   strug elektryczny,
•   szlifierka oscylacyjna, 
•   szlifierka kątowa, 
•   szlifierka taśmowa, 
•   papiery ścierne grube do wstępnej obróbki i drobne do obróbki finalnej.

Przygotowanie i planowanie:
Zajęcia odbywają się z udziałem 3 szkutników – prowadzących, którzy orga-
nizują pracę, przydzielają zadania oraz czuwają nad ich prawidłowym wyko-
naniem. Jeden blok trwa 3 godziny. Uczestniczki i uczestnicy projektu pracują 
w 10-osobowych zespołach pod kierunkiem 3 szkutników. Rozdział prac 
w warsztacie uzależniony jest od prowadzonych zajęć, umiejętności uczniów 
oraz poziomu ich zaangażowania.

Szacowany czas wykonania elementu:
2 bloki x 3 h

Przebieg zajęć:
Zgodnie z planami łodzi, uczestnicy projektu konstruują wiosła z drewna 
jesionowego. W związku z jego właściwościami, do ich wykonania wyko-
rzystywana jest metoda klejenia „na jaskółczy ogon” (patrz: Konspekt 4.) 
z 3 listew jesionowych. 

Pierwszym etapem prac jest pocięcie desek jesionowych na fragmenty 
o przekroju 7,5 x 5,5 cm o maksymalnej długości, która zależy od wymiarów 



—  112   —

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE / KONSPEKT 9 / WIOSŁA

deski bazowej. Tak wycięte fragmenty należy przestrugać na wyrówniarce, 
a potem grubościówce do przekroju 6,5 x 4,8 cm, po czym każdą z nich 
przeciąć na pół, w celu uzyskania płaskiej listwy o wymiarach 6,5 x 2,2 cm. 

Zgodnie z planami łodzi każde z wioseł ma inną długość, dlatego też listwy 
6,5 x 2,2 cm zostały przez uczestników projektu pogrupowane tak, aby 
uzyskać po 3 warstwy o długościach wymaganych do każdego z wioseł. 
W przypadku, gdy listwy wymagały klejenia, łączono je metodą na jaskół-
czy ogon z użyciem kleju żywicznego. Tak przygotowane elementy sklejono 
na płasko, uzyskując w ten sposób trzony wiosła o przekroju 6,5 x 6,6 mm.

Kolejnym etapem było doklejenie do czubka wiosła listew bocznych, wy-
konanych z drewna mahoniowego i zabezpieczenie ich za pomocą ścisków 
stolarskich. W ten sposób stworzono pióro wiosła. Jego wymiar uzależniony 
jest od długości trzonu, dlatego dostosowano go do planów łodzi. Poskleja-
ne elementy, po wyschnięciu zostały zaokrąglone oraz wyszlifowane przy 
użyciu struga elektrycznego i szlifierek: oscylacyjnej, kątowej oraz taśmo-
wej, grubych papierów ściernych, służących do wstępnej obróbki (o gradacji 
90) i drobnych, do obróbki finalnej (o gradacji 240).

Ostatni etap prac stanowiło polakierowanie wioseł 5-6 warstwami. Do tego 
celu uczestnicy projektu użyli dwuskładnikowego lakieru poliuretanowe-
go oraz wałków i pędzli. Ilość nakładanych warstw oraz czas schnięcia są 
uzależnione od rodzaju użytego lakieru, zaleceń producenta oraz wilgot-
ności i temperatury panującej w pomieszczeniu, w którym wykonywane 
jest lakierowanie. 
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Uczeń nabywa umiejętności:
•  klejenia desek na dwie warstwy ułożone słojem w poprzek siebie,
•  wycinania pawęży na bazie szablonu,
•  szlifowania płaszczyzn pawęży,
•  zamontowania pawęży na tylnicy. 

Narzędzia:
•   piła stołowa, 
•   grubościówka, 
•   szlifierka taśmowa, 
•   szlifierka kątowa, 
•   szlifierki mimośrodowe, 
•   wyrzynarka, 
•   wkrętarka.

Przygotowanie i planowanie:
Zajęcia odbywają się z udziałem 3 szkutników – prowadzących, którzy orga-
nizują pracę, przydzielają zadania oraz czuwają nad ich prawidłowym wyko-
naniem. Jeden blok trwa 3 godziny. Uczestniczki i uczestnicy projektu pracują 
w 10-osobowych zespołach pod kierunkiem 3 szkutników. Rozdział prac 
w warsztacie uzależniony jest od prowadzonych zajęć, umiejętności uczniów 
oraz poziomu ich zaangażowania.

Szacowany czas wykonania elementu:
1 blok x 3 h

Przygotowanie i planowanie:
Uczestnicy projektu przenoszą z planu łódki kształt pawęży na szablon 
metodą punktowania (patrz: Konspekt 3.).

Wykonuje się ją z desek mahoniowych klejonych warstwowo na krzyż tak, 
aby warstwy były większe o 10 cm od szablonu.

Podczas pierwszego etapu pracy przestrugano deski mahoniowe na gru-
bość odpowiadającą rozmiarowi planek – wartość jest oznaczona w planie 
łódki. Następnie deski były sklejane dłuższymi krawędziami do siebie z za-
chowaniem kształtu pawęży. Do klejenia użyty został klej żywiczny, a całość 
zabezpieczono ściskami stolarskimi. Tak uzyskaną pierwszą warstwę pozo-
stawiono do wyschnięcia, a następnie przystąpiono do wykonania drugiej. 
Sklejono ją w analogiczny sposób, jednakże tutaj deski zostały ułożone pod 
kątem 90 stopni w porównaniu do warstwy pierwszej.
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Po wyschnięciu kleju, każda z warstw została poddana wstępnej obróbce – 
uczestnicy projektu zeszlifowali nadmiar kleju oraz wszelkie nierówności. 
Uzyskane w ten sposób dwie równe i gładkie płaszczyzny zostały sklejone 
ze sobą przy użyciu kleju żywicznego.

Po wyschnięciu odrysowano przygotowany wcześniej szablon, który następnie 
został wycięty przy użyciu piły stołowej. Istotne jest, aby przy wycinaniu 
zachować lekki zapas wymiarowy – ok. 2 cm z każdej strony.

Gotowa pawęż została zamontowana na tylnicy, w której przygotowano 
gniazdo na pawęż (wymiary gniazda oraz wysokość montażu pawęży 
podana jest w planach łódki). Do jej pasowania użyto piły płatnicy oraz dłuta. 
Po wpasowaniu i sprawdzeniu stopnia dopasowania, pawęż została zamon-
towana na stałe do tylnicy. Do wykonania tej czynności użyto kleju żywicz-
nego oraz wkrętów, które następnie zostały schowane w otworach wykona-
nych sękownicą, a następnie zakołkowane.

Kolejnym etapem było dopracowanie kształtu pawęży – w tym celu uczestnicy 
projektu przyłożyli do wręgów rufowych płaską listewkę o długości 150 cm, 
która została następnie dosunięta do pawęży i odrysowana ołówkiem. 
Następnie, przy pomocy szlifierki kątowej, oszlifowano krawędzie pawęży, 
do uzyskania narysowanego kształtu.
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Uczeń nabywa umiejętności:
•  wyboru odpowiedniego materiału do wykonania planek (poszycia),
•  odrysowania kształtu szablonów planek na deskach mahoniowych,
•  wycięcia planek,
•  montażu planek do wręgów, tylnicy oraz dziobnicy,
•  kołkowania otworów po śrubach,
•  szlifowania. 

Narzędzia:
•  drewno mahoniowe – sapeli,
•  sklejka iglasta 4 mm,
•  ołówek do drewna,
•  piła taśmowa, 
•  klej żywiczny,
•  ściski solarskie,
•  wyrzynarka, 
•  frezarka, 
•  szlifierka taśmowa, 
•  szlifierka kątowa, 
•  szlifierki mimośrodowe,
•  wkrętarka, 
•  wiertarka, 
•  wiertła, 
•  śruby, 
•  podkładki, 
•  nakrętki, 
•  klucze nasadowe, 
•  ściski stolarskie, 
•  papiery ścierne.

Przygotowanie i planowanie:
Zajęcia odbywają się z udziałem 3 szkutników – prowadzących, którzy orga-
nizują pracę, przydzielają zadania oraz czuwają nad ich prawidłowym wyko-
naniem. Jeden blok trwa 3 godziny. Uczestniczki i uczestnicy projektu pracują 
w 10-osobowych zespołach pod kierunkiem 3 szkutników. Rozdział prac 
w warsztacie uzależniony jest od prowadzonych zajęć, umiejętności uczniów 
oraz poziomu ich zaangażowania.

Szacowany czas wykonania elementu:
8 bloków x 3 h
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Przebieg zajęć:
Do wykonania poszycia zostało wykorzystane drewno mahoniowe – sapeli. 
Pierwszym etapem pracy było obustronne przestruganie desek przy użyciu 
grubościówki na wymiar określony w planie łódki. Następnie deski posegre-
gowano w zależności od ich jakości, usłojenia oraz wad (sęki czy pęknięcia). 
Te węższe, lepsze jakościowo zostały użyte do wykonania planek na dziobie 
i rufie, z kolei szersze, z drobnymi wadami umieszczono na śródokręciu. 

Kolejny etap polegał na wykonaniu szablonów ze sklejki iglastej o grubości 
4 mm. Uczestnicy projektu pocięli arkusz na paski o szerokości 5 cm, używając 
do tego celu wyrzynarki. Następnie paski zostały ułożone w kopycie i złączone 
przy użyciu kleju na gorąco. Ponieważ były one długie i proste, a planki wy-
gięte w różne strony, co 20 cm doklejono punktowo mniejsze kawałki sklejki, 
aby uzupełnić ubytki oraz uwzględnić krzywizny z szablonu. Gotowy schemat 
został przełożony na deski mahoniowe i odrysowany. 

Struganie desek na planki
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Gotowe deski na planki

Przygotowanie wpustu
na pierwszą plankę

Deski mahoniowe używane w projekcie miały długość ok 4 m, dlatego w celu 
uzyskania długości łódki zostały sklejone metodą na jaskółczy ogon (patrz: 
Konspekt 4.). Następnie uczestnicy projektu wycięli z nich gotową plankę 
według odrysowanego szablonu.

Pierwsza z nich została zagnieżdżona w stępce na głębokość 1,5 cm. Aby 
uzyskać równy wpust, należy plankę przyłożyć do stępki, następnie dogiąć ją 
do kształtu wręgów i odrysować na stępce. Kolejnym etapem jest wykonanie 
gniazda na plankę przy użyciu dłuta oraz multinarzędzia z brzeszczotem do drew-
na. Wsuwa się ją w gotowe gniazdo i dociska do wręgów ściskami stolarskimi. 
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Następny krok, to montaż polegający na nawierceniu otworów sękownikiem 
o średnicy, odpowiadającej śrubom stosowanym podczas montażu (rodzaj 
śrub przedstawiony jest w planie łodzi), które następnie kołkuje się po skrę-
ceniu planki z wręgą. Celem tego zabiegu jest ukrycie śrub w drewnie. Każda 
planka, na każdej wrędze została nawiercona 2 razy, ponieważ skręcano ją 
2 śrubami. 

Po wykonaniu zagłębień uczestnicy projektu, przy użyciu wiertła o mniejszej 
średnicy (adekwatnego do średnicy śruby) przewiercili plankę wraz z wręgą, 
a następnie włożyli śruby tak, aby ich łby znajdowały się po stronie zewnętrz-
nej, zaś od wewnętrznej, nakrętka i podkładka. Po zakończeniu montażu za-
kołkowano wszystkie otwory. Przy wykonywaniu tej pracy należy pamiętać, 
aby kołki zostały wklejone tak, by ich słój był zgodny z słojem elementu, 
do którego są wklejane. Użyto kleju żywicznego.

Po skręceniu kompletu śrub na wszystkich wręgach pod planką, uczestnicy 
projektu wykonali szablon kolejnej. 

Od tego momentu nie można zapominać o zeskosowaniu stykających się 
krawędzi planek przy użyciu struga elektrycznego lub szlifierki kątowej. 
Zabieg ten ma na celu stworzenie małej szparki między planką poprzednią 
a kolejną, w którą będzie upychane uszczelnienie z bawełny oraz kitu.

Każda planka ma inny kształt i długość, tak więc proces przygotowywania 
szablonu i klejenia desek, wykonywany jest dla każdej z nich oddzielnie. 
Proces montażu kolejnej jest analogiczny do poprzedniej.

Powtarza się go aż do osiągnięcia określonej wysokości łodzi. Liczba oraz 
szerokość planek wynika z planu jednostki i może być inna dla różnych 
modeli. 

Po skończeniu układania poszycia oraz upewnieniu się, że wszystkie otwo-
ry zostały zakołkowane, uczestnicy projektu przystąpili do dopracowania 
jego kształtu. Za pomocą szlifierek taśmowej, kątowej i mimośrodowej po-
szycie zostało upłynnione, w efekcie czego uzyskano powierzchnię gładką 
i bez żadnych nierówności. Podczas szlifowania zastosowano ruch skośny 
lewo/prawo i przechodzono z jednej planki na drugą. W ten sposób ostre 
krawędzie zostały ścięte, a kadłub nabrał płynnego, opływowego kształtu. 
Po zakończeniu szlifowania został dokładnie oczyszczony z pyłu drzewnego. 
Do tego celu można użyć odkurzacza. 
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ZAJĘCIA PRAKTYCZNE / KONSPEKT 12
POKOSTOWANIE ORAZ USZCZELNIANIE KADŁUBA

Uczeń poznaje/nabywa:
•  umiejętność pokostowania,
•  umiejętność uszczelniania kadłuba za pomocą bawełny, 
•  umiejętność uszczelniania kadłuba za pomocą kitu,
•  utrwala umiejętność szlifowania.  

Narzędzia:
•   pokost, 
•   pędzle,
•   multitool, 
•   dłuta, 
•   noże, 
•   sznurek bawełniany,
•   kit, 
•   szpachelki, 
•   szlifierka mimośrodowa.

Przygotowanie i planowanie:
Zajęcia odbywają się z udziałem 3 szkutników – prowadzących, którzy orga-
nizują pracę, przydzielają zadania oraz czuwają nad ich prawidłowym wyko-
naniem. Jeden blok trwa 3 godziny. Uczestniczki i uczestnicy projektu pracują 
w 10-osobowych zespołach pod kierunkiem 3 szkutników. Rozdział prac 
w warsztacie uzależniony jest od prowadzonych zajęć, umiejętności uczniów 
oraz poziomu ich zaangażowania.

Szacowany czas wykonania elementu:
2 bloki x 3 h

Przebieg zajęć:
Pokost, to środek stosowany do o impregnacji drewna, w celu zabezpiecze-
nia go przed wilgocią oraz czynnikami atmosferycznymi. Najlepsze właści-
wości penetracyjne uzyskuje po podgrzaniu do odpowiedniej temperatury 
(jej wysokość zależy od producenta preparatu).

W celu prawidłowego zaimpregnowania łódki uczestnicy projektu rozgrzali 
pokost, a następnie przy użyciu pędzli oraz wałków pomalowali cały kadłub 
oraz wszystkie drewniane części w środku i na zewnątrz. Liczba nałożo-
nych warstw oraz czas schnięcia zależy od producenta  wykorzystywanego 
preparatu – standardowo stosuje się 3 lub 4 pokrycia. Po zabezpieczeniu 
kadłuba pokostem, odczekano do jego pełnego stwardnienia.
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Następnym etapem było uszczelnienie kadłuba. Do tej czynności użyto 
bawełny sznurkowej, którą upchnięto pomiędzy plankami (ilość zużytego 
w szczelinie materiału zależy od szerokości oraz grubości zastosowanego 
sznurka). 
Każdorazowo upychano go przy pomocy dobijaka (kształt zbliżony do wą-
skiego dłuta bez ostrego końca). 

Dodatkowo zastosowano uszczelnienie z kitu, którym zaszpachlowano 
szpary pomiędzy plankami tuż po upchnięciu bawełny.

Po skończeniu tego procesu przeszlifowano całość kadłuba w celu usunięcia 
nadmiaru materiału. 
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ZAJĘCIA PRAKTYCZNE / KONSPEKT 13
ZDJĘCIE GOTOWEGO KADŁUBA Z KOPYTA

Uczeń nabywa umiejętności:
•  użycia w praktyce bram oraz knar łańcuchowych,
•  zastosowania praw fizyki w praktyce,
•  współpracy.  

Narzędzia:
•  2 bramownice,
•  2 knary łańcuchowe.

Przygotowanie i planowanie:
Zajęcia odbywają się z udziałem 3 szkutników – prowadzących, którzy orga-
nizują pracę, przydzielają zadania oraz czuwają nad ich prawidłowym wyko-
naniem. Jeden blok trwa 3 godziny. Uczestniczki i uczestnicy projektu pracują 
w 10-osobowych zespołach pod kierunkiem 3 szkutników. Rozdział prac 
w warsztacie uzależniony jest od prowadzonych zajęć, umiejętności uczniów 
oraz poziomu ich zaangażowania.

Szacowany czas wykonania elementu:
2 bloki x 3 h

Przebieg zajęć:
Istotne jest, aby w zajęciach wzięło jak najwięcej osób, gdyż łódki obracane 
są ręcznie, co wymaga dużej siły. Użycie bram oraz knar łańcuchowych uła-
twia proces, jednak nie zastępuje siły mięśni ludzkich. 

W celu zdjęcia łodzi należy zastosować 2 bramownice (konstrukcje stalowe 
w kształcie bramki piłkarskiej). Jedną z nich uczestnicy projektu ustawia-
ją w odległości ok. 1,5 m od dziobu, drugą w odległości ok. 1,5 m od rufy. 
Następnie łódka jest podwieszana za pomocą knar łańcuchowych na dwu-
teownikach (szynach) i przesuwana, by odwrócić ją w powietrzu o 180°. 
Uczestnicy projektu umieścili jednostkę na helingu we właściwej pozycji, 
czyli stępką do dołu i zapewnili jej stabilność zabezpieczając klinami.
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ZEWNĘTRZA PLANKA, MATRYCA POKŁADU

Uczeń nabywa umiejętności:
•  zrobienia i zamontowania denników,
•  zrobienia i zamontowania podłogi,
•  zrobienia i zamontowania ławek,
•  zrobienia i zamontowania planki zewnętrznej,
•  wykonania gniazd oraz otworów w burcie.  

Narzędzia:
•  drewno dębowe,
•  drewno mahoniowe,
•  sklejka sosnowa 4 mm,
•  piła stołowa, 
•  grubościówka, 
•  piła taśmowa, 
•  wyrzynarka, 
•  wkrętarka,
•  wkręty.

Przygotowanie i planowanie:
Zajęcia odbywają się z udziałem 3 szkutników – prowadzących, którzy orga-
nizują pracę, przydzielają zadania oraz czuwają nad ich prawidłowym wyko-
naniem. Jeden blok trwa 3 godziny. Uczestniczki i uczestnicy projektu pracują 
w 10-osobowych zespołach pod kierunkiem 3 szkutników. Rozdział prac 
w warsztacie uzależniony jest od prowadzonych zajęć, umiejętności uczniów 
oraz poziomu ich zaangażowania. 

Szacowany czas wykonania elementu:
2 bloki x 3 h

Przebieg zajęć:
Po ustawieniu łodzi w docelowej pozycji, uczestnicy projektu przystąpili 
do wykonania jej elementów wewnętrznych – podłogi (pokładu), denników, 
ławek oraz planki zewnętrznej. Kolejność wykonywania poszczególnych 
elementów jest dowolna. 

Planka zewnętrzna – najbardziej wysunięta względem reszty planka, któ-
ra pełni rolę obejmy łódki. Jej zadaniem jest usztywnienie kształtu burty. 
To w niej znajdują się dulki (gniazda na wiosła), elementy ozdobne i niekon-
strukcyjne zawarte w planie łódki (zdobienia, nazwa łódki, wzory) oraz klu-
zy (otwory na liny cumownicze). Kształt i wymiary planki wynikają z planu 
łódki.
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Proces tworzenia planki zewnętrznej przebiegał analogicznie do procesu 
tworzenia planek (patrz: Konspekt 11.). Nowym elementem było stworzenie 
dulek, czyli gniazd na wiosła oraz kluz, czyli otworów na liny cumownicze. 
Uczestnicy projektu, na przygotowanej do zamocowania plance, wyznaczyli 
zgodnie z planem łódki otwory na dulki oraz kluzy. Do ich wycinania przy-
stąpili po zamocowaniu i wysuszeniu planki. Użyto do tego wyrzynarki oraz 
multinarzędzia z brzeszczotem do drewna. Krawędzie można wyfrezować 
na półokrągło albo okleić ozdobnymi listwami (sposób wykończenia zależy 
od planu łódki).

Denniki – elementy konstrukcyjne wzmacniające kadłub w poprzek oraz 
zapobiegające jego zgniataniu. 

Podczas tego etapu prac, uczestnicy projektu zajęli się montażem denni-
ków na dnie łodzi. Wykonano je z drewna dębowego, a ich liczba, wysokość, 
kształt oraz rozmieszczenie podane jest w planach łodzi. Denniki podczas 
montażu łączą stępkę oraz lewą i prawą burtę. Istotne jest, aby przylega-
ły one do planek i były jak najbardziej dosunięte do wręg. Do zamocowa-
nia denników użyto szpilek, mocując je pionowo do stępki oraz wkrętów, 
które osadzono w płaszczyźnie poziomej do planek. Przed ich umieszcze-
niem przygotowano sękownikiem gniazda, które po skończonym montażu 
zostały zakołkowane. 

Kolejnym etapem pracy było położenie na dennikach podłogi. Zgodnie 
z planem łodzi, podłoga w GIGu leży luźno i nie jest mocowana na stałe. 
Do jej wykonania zostały wykorzystane listwy dębowe oraz „metoda gretin-
gu”. Oznacza to, że listwy wzdłużne o szerokości 5 cm zostały ofrezowane 
na półokrągło, a następnie ułożono je w odległościach co 1 cm. Kolejnym 
krokiem było ich wzmocnienie poprzecznymi listwami (legarami) od spodu. 
Cały pokład został podzielony na 4 osobne gretingi.

Uczestnicy projektu, pracę nad nimi rozpoczęli od wykonania ich szablo-
nu ze sklejki o grubości 4 mm. Na dennikach zostały ułożone długie listwy 
szablonowe, a nich krótsze. Na długość i szerokość zostały one dopasowa-
ne do wielkości kadłuba, dzięki czemu został on odwzorowany. Tak przygo-
towane listy połączono za pomocą kleju na gorąco, a po jego zaschnięciu 
wyciągnięto cały szablon, na którym uczestnicy, zgodnie z planem łódki, 
wyznaczyli miejsca przecięcia szablonu i 4 gretingi. Ich kształt uzależniony 
jest od umiejscowienia masztu, ławek, wręg i denników. Podziału dokonu-
je się w celu ułatwienia układania bądź wyciągania gretingów z łodzi, gdyż 
za duże mógłby się nie zmieścić pod ławkami, zaś za małe ześlizgiwać 
z denników.

Po ułożeniu szablonu na równej powierzchni uczestnicy projektu dobrali 
listwy dębowe – w pierwszej kolejności wzdłużne, a później poprzeczne. 
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Następnie połączono je za pomocą kleju żywicznego oraz wkrętów wkręca-
nych od spodu. 

Ostatnim etapem było oczyszczenie i zeszlifowanie gotowej podłogi z pozo-
stałości kleju i nierówności. Gładka podłoga została pokryta, zgodnie z zale-
ceniami producenta, lakierem jachtowym (patrz: Konspekt 16.)
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ZAJĘCIA PRAKTYCZNE / KONSPEKT 15
MONTAŻ ŁAWEK ORAZ OSTATECZNE SPRAWDZENIE SYMETRII POKŁADU

Uczeń nabywa umiejętności:
•  montażu ławek,
•  sprawdzenia symetrii pokładu.  

Narzędzia:
•  piła zagłębiarka, 
•  piła stołowa, 
•  strug elektryczny, 
•  grubościówka, 
•  frezarka 
•  klej żywiczny,
•  ściski, 
•  wkrętarka, 
•  wiertarka, 
•  wiertła, 
•  śruby, 
•  podkładki, 
•  nakrętki, 
•  ściski stolarskie, 
•  szlifierka taśmowa, 
•  szlifierki mimośrodowe, 
•  szlifierki kątowe, 
•  papiery ścierne
•  poziomica, 
•  miarki.

Przygotowanie i planowanie:
Zajęcia odbywają się z udziałem 3 szkutników – prowadzących, którzy orga-
nizują pracę, przydzielają zadania oraz czuwają nad ich prawidłowym wyko-
naniem. Jeden blok trwa 3 godziny. Uczestniczki i uczestnicy projektu pracują 
w 10-osobowych zespołach pod kierunkiem 3 szkutników. Rozdział prac 
w warsztacie uzależniony jest od prowadzonych zajęć, umiejętności uczniów 
oraz poziomu ich zaangażowania.

Szacowany czas wykonania elementu:
3 bloki x 3 h

Przebieg zajęć:
Montaż ławek jest ostatnim momentem, kiedy można sprawdzić i ewentu-
alnie poprawić symetrię jachtu, czyli ocenić, czy łódź jest równa i wykonana 
według planu. Zgodnie z nim jednostka ma określoną szerokość, jednakże 
w takcie pracy może dojść do pomyłek i dlatego należy to skontrolować. 
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Aby sprawdzić symetrię łódki, uczestnicy projektu, przy użyciu ścisków 
stolarskich, zamontowali deski na burcie lewej oraz prawej, a następnie 
miarką sprawdzili szerokość od burty do burty na różnych długościach łodzi. 

Po spisaniu wymiarów przystąpili do wykonania szablonów ławek na sklejce 
iglastej o grubości 4 mm. Ich liczba, parametry oraz umiejscowienie wyni-
kały z planu i wykonano je z desek mahoniowych we wcześniejszym etapie, 
podczas przygotowania planek (patrz: Konspekt 11.). 

Ławki przed montażem zostały polakierowane (patrz: Konspekt 16.), a pod-
czas ich schnięcia uczestnicy projektu wykonali pod nie podpory z prosto-
kątnych listew, montowanych wzdłuż burty na wręgach. 

Po skończonym montażu ławek usunięto deski mocowane wcześniej przy 
użyciu ścisków stolarskich. W efekcie łódka zachowała swój docelowy 
kształt. 

Gniazda do osadzenia masztów były ostatnim elementem koniecznym do 
zamontowania wewnątrz łodzi. Do ich wykonania użyto drewna dębowego 
i umieszczono je w stępce. Kształt gniazda dostosowano do stopy masztu. 
Całość prac była zgodna z rysunkami planu łódki.

Przed lakierowaniem, uczestnicy projektu wykonali elementy zdobnicze 
łodzi: nazwę, herb oraz ornamenty.
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Uczeń nabywa umiejętności:
•  lakierowania pokładu,
•  wyznaczania linii wodnej kadłuba,
•  nakładania farby antyporostowej. 

Narzędzia:
•  wybrany lakier jachtowy,
•  farba antyporostowa,
•  taśma malarska,
•  pędzle, 
•  wałki, 
•  szlifierki mimośrodowe, 
•  papier ścierny.

Przygotowanie i planowanie:
Zajęcia odbywają się z udziałem 3 szkutników – prowadzących, którzy orga-
nizują pracę, przydzielają zadania oraz czuwają nad ich prawidłowym wyko-
naniem. Jeden blok trwa 3 godziny. Uczestniczki i uczestnicy projektu pracują 
w 10-osobowych zespołach pod kierunkiem 3 szkutników. Rozdział prac 
w warsztacie uzależniony jest od prowadzonych zajęć, umiejętności uczniów 
oraz poziomu ich zaangażowania.

Szacowany czas wykonania elementu:
4 bloki x 3 h

Przebieg zajęć:
Gotowy kadłub łodzi wraz z wszystkimi elementami wewnętrznymi i zdo-
bieniami należy polakierować. Uczestnicy projektu zastosowali do tego 
bezbarwny lakier jachtowy, wałki malarskie oraz pędzle. Bardzo istotne jest 
nakładanie cienkich oraz równych warstw lakieru, których ilość oraz czas 
schnięcia zależy od rodzaju użytego preparatu, wilgotności powietrza oraz 
temperatury w pomieszczeniu, w którym schnie lakierowana jednostka. 

Po pełnym utwardzeniu lakieru uczestnicy projektu, bazując na planie łódki, 
wyznaczyli wodnicę (linię wodną), czyli linię, która powinna znajdować się 
powyżej wody przy domyślnym obciążeniu kadłuba w czasie postoju łodzi 
w wodzie. Oznaczono ją na burcie za pomocą taśmy malarskiej, przyklejo-
nej nad nią oraz poniżej. Utworzony w ten sposób pasek pomalowano farbą 
jachtową, w efekcie czego na kadłubie powstała ozdobna linia, oddzielająca 
lakier bezbarwny od dna łodzi, które pokryto najpierw farbą podkładową, 
a następnie antyporostową.
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Uczeń poznaje/nabywa:
•  umiejętność wykonania masztu,
•  umiejętność zamocowania takielunku,
•  utrwala umiejętność cięcia drewna,
•  utrwala umiejętność strugania,
•  utrwala umiejętność klejenia,
•  utrwala umiejętność frezowania,
•  utrwala umiejętność szlifowania,
•  utrwala umiejętność lakierowania. 

Narzędzia:
•  drewno sosnowe, 
•  piła zagłębiarka, 
•  piła stołowa, 
•  strug elektryczny, 
•  grubościówka, 
•  frezarka, 
•  klej żywiczny, 
•  ściski, 
•  strug elektryczny,
•  szlifierka oscylacyjna, 
•  szlifierka kątowa, 
•  szlifierka taśmowa, 
•  papiery ścierne grube do wstępnej obróbki i drobne do obróbki finalnej.

Przygotowanie i planowanie:
Zajęcia odbywają się z udziałem 3 szkutników – prowadzących, którzy orga-
nizują pracę, przydzielają zadania oraz czuwają nad ich prawidłowym wyko-
naniem. Jeden blok trwa 3 godziny. Uczestniczki i uczestnicy projektu pracują 
w 10-osobowych zespołach pod kierunkiem 3 szkutników. Rozdział zadań 
w warsztacie uzależniony jest od prowadzonych prac, umiejętności uczniów 
oraz poziomu ich zaangażowania. 

Szacowany czas wykonania elementu:
3 bloki x 3 h

Przebieg zajęć:
Część takielunku do łodzi, została zakupiona jako materiał gotowy (liny, sta-
lowe okucia np. elementy ozdobne, knagi, liny odbojowe, itp.), natomiast 
zadaniem uczestników projektu było umieszczenie tych elementów w od-
powiednich miejscach. Do zamontowania okuć wykorzystano śruby, wkręty, 
masy uszczelniające, wkrętarkę, odpowiednie klucze i śrubokręty.
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Maszty i bomy zostały wykonane z drewna sosnowego w podobny sposób, 
jak wiosła (patrz: Konspekt 9.). Uczestnicy projektu pocięli deski na mniejsze 
fragmenty, skleili je wzdłuż, a potem wszerz, aż do uzyskania odpowiednie-
go profilu drzewców. Ich kształt, wysokość oraz grubość zostały określone 
w planie łódki i wg tych wytycznych zostały wykonane. 

Po wyprofilowaniu drzewce polakierowano (patrz: Konspekt 16.), a następ-
nie zamontowano gotowe okucia. Ich rodzaj i rozmieszczenie wynikają z pla-
nu łódki.
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ZAJĘCIA PRAKTYCZNE / KONSPEKT 18 / PŁETWA STEROWA ORAZ RUMPEL

Uczeń poznaje/nabywa:
•  umiejętność wykonania i zamontowania płetwy sterowej wraz z rumplem. 

Narzędzia:
•  drewno sosnowe, 
•  piła zagłębiarka, 
•  piła stołowa, 
•  strug elektryczny, 
•  grubościówka, 
•  frezarka, 
•  klej żywiczny, 
•  ściski, 
•  strug elektryczny,
•  szlifierka oscylacyjna, 
•  szlifierka kątowa, 
•  szlifierka taśmowa, 
•  papiery ścierne grube do wstępnej obróbki i drobne do obróbki finalnej.

Przygotowanie i planowanie:
Zajęcia odbywają się z udziałem 3 szkutników – prowadzących, którzy orga-
nizują pracę, przydzielają zadania oraz czuwają nad ich prawidłowym wyko-
naniem. Jeden blok trwa 3 godziny. Uczestniczki i uczestnicy projektu pracują 
w 10-osobowych zespołach pod kierunkiem 3 szkutników. Rozdział zadań 
w warsztacie uzależniony jest od prowadzonych prac, umiejętności uczniów 
oraz poziomu ich zaangażowania. 

Szacowany czas wykonania elementu:
2 bloki x 3 h

Przebieg zajęć:
Metodą punktowania (patrz: Konspekt 3.) uczestnicy projektu przenieśli 
z planu łódki kształt płetwy oraz rumpla na szablon, a następnie na drewno. 
Płetwa sterowa została wycięta za pomocą piły taśmowej i oszlifowana. 
Zarówno ona jak i rumpel powstały z listew sklejonych ze sobą na wzór 
szablonu. Następnie umieszczono gotowe okucia na płetwie sterowej 
i zamocowano do gniazd i okuć w tylnicy. Wymiary i rozmieszczenie okuć 
zastosowano zgodnie z planami łodzi. Po zamontowaniu płetwy sterowej 
i rumpla, uczestnicy projektu polakierowali je zgodnie z nabytymi umiejęt-
nościami (patrz: Konspekt 16.). 
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ZAJĘCIA PRAKTYCZNE / KONSPEKT 19 / ŻAGLE

Żagle zostały uszyte na podstawie projektu łodzi przez zewnętrzną żaglo-
mistrzownię. Czas ich wykonania zależy od producenta, któremu zlecamy 
usługę. Z kolei materiał, kształt oraz wielkość żagla podane są w projekcie 
łodzi. 

Na terenie Polski istnieje kilkanaście żaglomistrzowni. Do najbardziej popu-
larnych należą:
•  Sail Service Sp. z o.o. Gdańsk,
•  Narwal – Gdańsk,
•  Strong Sails – Gdańsk,
•  Ast-Sails s.c – Szczecin,
•  PolSails Janusz Olewski – Szczecin,
•  Wawer Sail – Warszawa.

Aby uczestnicy projektu mogli zobaczyć proces szycia żagli, ciekawą opcją 
jest zapewnienie im możliwości odwiedzin w warsztacie oraz spotkanie 
z żaglomistrzem.
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