
 

 
Tematyka zajęć Uniwersytetu Młodego Odkrywcy - dzieci w wieku 13 – 15 lat (VII – VIII klasa) 

 
Zajęcia prowadzone są przez sympatyczną, wesołą, kreatywną i kochającą naukę kadrę Akademii Marynarki 

Wojennej. Przygoda z nauką trwać będzie od października 2018 roku do czerwca 2019 r. Spotkania 

zaplanowano zazwyczaj raz w miesiącu (zapraszamy do zapoznania się z tabelą z datami zajęć; ze względów 

organizacyjnych czasami zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu) w soboty w godzinach 9.00 – 16.00 oraz 

podczas trzech dni ferii zimowych (luty 2019). Odbywają się na terenie Akademii Marynarki Wojennej w 

naszych salach dydaktycznych i laboratoriach. Podczas tych wspólnie spędzonych ośmiu godzin lekcyjnych 

młodzi studenci uczestniczyć będą w wykładzie oraz trzech twórczych warsztatach prowadzonych w małych 

15-osobowych grupach.  

Nasze zajęcia to nie tylko nauka, ale przede wszystkim zabawa nauką. Obowiązuje zakaz nudzenia się, 

zakuwania i siedzenia cicho! Dbając o komfort pracy młodych studentów, mamy dla nich przygotowany 

zawsze pyszny i zdrowy posiłek podczas zajęć. Na zakończenie projektu wybieramy się na wspólną 

całodzienną wycieczkę autokarową do ciekawych miejsc związanych z Wybrzeżem. 

Do przyłączenia się do projektu zapraszamy także Rodziców i Opiekunów. Przygotowaliśmy cykl warsztatów, 

podczas których zastanowimy się nad współczesnymi problemami wychowawczymi. 

Lp. Data 
zajęć 

Tematyka zajęć*  
Tematyka wykładu* 

Tematyka warsztatów 
(zajęcia w 15-osobowych grupach) 

1.  06.10.18 

sobota 

 

Czy warto zajmować się nauką? 
 

O nauce i jej znaczeniu i rozwoju 
we współczesnym świecie. 

1. Warsztaty integracyjne  

2. Zawody przyszłości. Czy bycie naukowcem ma 
przyszłość? Badanie kompetencji zawodowych. 

3. Trening twórczości – zajęcia prowadzone w jęz. 
angielskim 

2.  20.10.18 

sobota 

 

Fauna i flora Morza Bałtyckiego 
 

O faunie i florze Morza Bałtyckiego 

1. Dlaczego sinice są niebezpieczne? Laboratoriom – praca 
z mikroskopem i binokularami. Zajęcia w jęz. angielskim 

2. Warsztaty integracyjne 

3. Co mówią zwierzęta? O komunikacji ludzi ze 
zwierzętami. 

3.  24.11.18 

sobota 

 

Dlaczego statek nie tonie? Kilka 
słów o wyporności i stateczności 

 
Dlaczego statek nie tonie, czyli kilka 

słów o wyporności i stateczności 

1. Zajęcia w pracowni manewrowania okrętem z basenem 
manewrowym i modelami redukcyjnymi 

2. Z czego zbudowane są statki? Wyznaczanie właściwości 
mechanicznych materiałów konstrukcyjnych 

3. Jak pracujemy na statku? Kto pracuje ze statkiem? 
Zajęcia z zawodoznawstwa. 

I.  24.11.18 Warsztaty dla rodziców Mity i fakty na temat wychowania 

4.  15.12.18 
sobota 

Zanieczyszczenie Morza 
Bałtyckiego 

 
Zanieczyszczenia olejowe i 

odpadami plastycznymi w morzu 

1. Jak oddzielić olej od wody? Laboratorium prowadzone 
w języku angielskim 

2. Odpady, recykling, biodegradacja  

3. Budowa samochodu napędzanego wodą morską. Gra 
eko – quiz – czy wiesz jak dbać o środowisko? 

5. 19.01.19 
sobota 

Dlaczego statki trafiają do portu?  
O znaczeniu latarni morskich 

 dawniej i dziś  
Latarnie  Wybrzeża M. Bałtyckiego i 

ich znaczenie latarni dla 
bezpieczeństw 

1. Z czego zbudowane są latarnie? Wyznaczanie właściwości 
mechanicznych materiałów konstrukcyjnych cz.2. 

2. Znikający z mapy zawodów zawód latarnika i życie ludzi 
na latarniach morskich w XIX i XX wieku. Oświetlenie w 
latarniach i zmiany techniki. 

3. Warsztaty twórcze: tworzenie kreatywnego projektu 
współczesnej latarni morskiej 



II.  19.01.19 Warsztaty dla rodziców Zasady dobrej komunikacji w rodzinie. Komunikacja bez 
przemocy 

6. 02.02.19 
sobota 

Podróż na dno Morza Bałtyckiego. 
O bałtyckich wrakach 

 
Historia zatopionych okrętów na 

Morzu Bałtyckim 

1. Jak zbudowane są okręty? Termiczne łączenie materiałów 
metalicznych, ciśnienie pod wodą. Prawa fizyki w praktyce.  

2. Dlaczego Bałtyk zmienia kolor? Ekstrakcja barwników, 
badanie spektrofotometrem. Laboratorium w jęz. ang. 

3. Poszukiwanie zaginionych wraków – gra edukacyjna 

III.  02.02.19 Warsztaty dla rodziców Stawianie granic. Kary i nagrody w procesie 
wychowania 

7. 14.02.19 
czwartek 

ferie 

Komunikacja z innymi 
narodowościami 

 
Dlaczego ludzie w różnych krajach 

myślą i pracują inaczej? 

1. Savoir-vivre. Jak dobrze zachowywać się w różnych 
sytuacjach? Podstawy dyplomacji. 

1. Uczyć się w jednej klasie z obcokrajowcem? No 
problem! 

2. Różnice w komunikacji w różnych krajach. Gra 
dydaktyczna komunikacyjna 

8. 15.02.19 
piątek 
ferie 

Jak funkcjonują porty?  
Gospodarka morska 

 
Jak działają porty? Kilka słów o 

ekonomii i gospodarce morskiej 

1. Jak działa mechanizm obrotu pieniądzem? Ekonomia w 
codziennym życiu.   

1. Jak skutecznie uczyć się bycia przedsiębiorczym? 

2. Matematyka może być prosta! Praca z grami 
matematycznymi i warsztaty tworzenia gier  

9. 16.02.19 
sobota 

ferie 

Wiosenne niebo nad Gdynią 
 

Wykład o gwiazdozbiorach 

3. Planetarium – pokaz w planetarium o wiosennym 
układzie gwiazd nad Gdynią 

2. Trening twórczości – warsztaty z rozwijania twórczości, 
zajęcia w języku angielskim 

3. Budujemy układ słoneczny. Warsztaty plastyczne 

10. 16.03.19 
sobota 

Szyfrowanie wiadomości na morzu 
– nie tylko o Kodzie Morsa 

 
Cyberbezpeiczeństwo i kryptologia 

– czym się zajmują te dziedziny? 

1. Bezpieczne działania w sieci. Jak na komputerze pracuje 
kryptolog?  

2. Trening twórczości – praca z Alfabetem Morsa  

3. Komunikacja: body language - czy potrafimy 
rozszyfrować, co mówią inni bez pomocy słów?  

11. 30.03.19 
sobota 

Ratownictwo medyczne 
 

Bezpieczeństwo nad wodą o każdej 
porze roku 

   

1. Praktyczna nauka zasad ratownictwa medycznego 

2. Autoprezentacja – jak inni widzą ciebie, jak sam widzisz 
siebie 

3. Komunikacja w grupie w sytuacji kryzysowej. Warsztaty 
z podejmowania decyzji i podziału pracy w grupie 

12. 13.04.19 
sobota 

O roli wojska i marynarki wojennej 
 

Znaczenie i funkcjonowanie polskiej 
Marynarki Wojennej 

 

3. Być żołnierzem - gra dydaktyczna. Musztra  

2. Jak nie zabłądzić podczas misji w terenie? System 
obrazowania informacji w przestrzeni-użycie narzędzia IT. 

3. Czy mam cechy przywódcze? Kształtowanie 
umiejętności podejmowania decyzji w grupie. 

IV. 13.04.19 Warsztaty dla rodziców Jak pomóc dziecku rozpoznać emocje? 

13. 11.05.19 
sobota 

Pogoda na morzu 
Ocieplenie klimatu i jego wpływ na 

podróże morskie 

1. Jak przewidzieć pogodę? Praca z narzędziami 
meteorologicznymi 

2. Porozmawiajmy z Brytyjczykami o pogodzie. Język 
angielski  w praktyce. Zajęcia w jęz. angielskim 

3. „Ciśnienie” między ludźmi -  o znaczeniu emocji 
podczas komunikowania się w grupie.  

V. 11.05.19 Warsztaty dla rodziców Współczesne uzależnienia wśród dzieci 

14. 25.05.19 
sobota 

Dlaczego kropla wody jest kroplą?  
Woda jako niezwykły związek. 

Charakterystyka wody morskiej – 
budowa i właściwości 

1. Właściwości wody morskiej. Jak przenika światło w 
wodzie? Laboratorium prowadzone w jęz. angielskim 

2. Zajęcia z hydroakustyki, czyli co słychać pod wodą? 

3. Komunikacja na „do widzenia” czyli jak się rozstawać. 

VI. 25.05.19 Warsztaty dla rodziców Trendy wychowania w kulturze popularnej 



15. 15.06.19 
sobota 

Poznaj Wybrzeże Polski 
Wycieczka całodniowa do Sarbska i 
do Łeby 

1. Zajęcia przyrodnicze w fokarium w Sarbsku. Zapoznanie 
się ze specyfiką fauny Morza Bałtyckiego. 

2. Illuminarium – zrozumieć niemożliwe 
3. Oceanarium prehistoryczne w technologii 3D - świat 

podwodnych gadów żyjących miliony lat temu. Muzeum 
marynistyczne. Park miniatur latarni morskich  

*ze względów organizacyjnych kolejność tematów może ulec zmianie 

 


