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Lekcja 1: Czym jest dom?  

Celem lekcji jest znalezienie odpowiedzi na pytanie: dlaczego potrzebujemy domów? Lekcja 
przedstawia elementy i cechy charakterystyczne, które sprawiają, że dom jest funkcjonalnie, dobrze 
zaprojektowany. 

Materiały pomocnicze: Arkusz pracy A1, Arkusz informacyjny 1 (Album) 

Problematyka 

Schronienia i ich wykorzystanie. 

Zagadnienia kluczowe 

Schronienie. Obiekty konieczne dla utrzymania rodziny, przechowywania i przygotowywania 
pożywienia.  

Burza mózgów 

Poniższe zagadnienia powinny być przeanalizowane przez uczniów na podstawie własnych 
doświadczeń (opierając się na obserwacjach swego miejsca zamieszkania, wspomnieniach z podróży, 
czy przeczytanych książkach) i przy użyciu posiadanego już słownictwa. Jeśli uczniowie szczególnie 
zainteresują się jednym z zagadnień, należy ich zachęcić do dalszego zgłębiania tematu. 

• Czym jest dom? 
„Dom” to słowo, które ma różne znaczenia dla różnych ludzi z rozmaitych miejsc na Ziemi.  Poprosić 
uczniów o wymienienie jak największej liczby rodzajów domów i wypisanie ich na tablicy, stosując 
podane poniżej kategorii. Uczniowie mogą zaproponować inne kategorie. 

Polska – wypisać i omówić z uczniami różne rodzaje domów (mieszkań, itp.) w środowisku miejskim, 
podmiejskim oraz wiejskim. 

Europa i UE – wyliczyć kraje Europy i UE. Następnie wspólnie omówić rodzaje domów w tych krajach i 
jak mogą się one różnić od  budowli polskich. 

Świat – W tym miejscu pomyśleć o mieszkańcach wielu stron świata, różnicach kulturowych, 
różnicach pomiędzy biednymi i bogatymi. 

Świat przyrody – zastanowić się nad „domami” ptaków, gadów, ssaków, płazów i owadów, gatunków 
rodzimych, europejskich oraz egzotycznych. Zachęcić do rozważań nad użytkowaniem i 
funkcjonalnością tych „domów”. 

• Po co nam domy? 
Wymienić wraz z uczniami jak najwięcej przyczyn, dla których ludzie mają domy. Dlaczego 
potrzebujemy poczucia bezpieczeństwa i schronienia? Przed czym się chronimy? Jakie wyposażenie 
jest konieczne w domu? Gdzie mieszkańcy mogą odpoczywać, pracować, spać, przechowywać 
żywność i swój dobytek, spędzać czas z rodziną i przyjaciółmi? 
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Jakie cechy domu są najważniejsze? 
Omówić następujące pojęcia: przestrzeń, światło, właściwa konstrukcja, prywatność, 
bezpieczeństwo, itp. Pojęć powinno przybywać wraz z rozwojem dyskusji. Należy też wypisać je na 
tablicy. 

Ćwiczenie – Zaprojektuj schronienie dla rodziny (makieta) 

Zagadnienia Kluczowe 

Przestrzeń. Światło dzienne. 

Pracując w parach, uczniowie powinni zaprojektować i zbudować makietę schronienia dla 4-6 
osobowej rodziny. Powinni mieć na uwadze: przestrzeń oraz wyposażenie konieczne dla takiej 
rodziny, odpowiednie rozmieszczenie okien i drzwi oraz zastanowić się nad dostępem do światła 
dziennego. To ćwiczenie ma na celu uświadomienie uczniom możliwości pracy z przestrzenią. Nie ma 
potrzeby wchodzenia w zbyt wiele detali (rozmieszczanie grzejników, kominków itd.) chyba, że 
uczniowie zdecydują, że jest to konieczne. 

Materiały: karton, nożyk do papieru, nożyczki, klej, taśma klejąca, ołówek, linijka, ekierka.  

Przygotowanie: pocięcie tektury na odpowiednie elementy. Można również użyć rozciętych pudeł 
tekturowych. 

Prezentacja nauczyciela: Należy pokazać uczniom, jak 
zbudować makietę układu funkcjonalnego domu. 
Niech duży arkusz kartonu przedstawia podłogę. Za 
pomocą ołówka i linijki oraz ekierki nanieść na arkusz 
(podstawę) zarys ścian zewnętrznych. Następnie 
podzielić ten zarys tak, aby zaznaczone zostały 
pomieszczenia. Zaznaczyć położenie drzwi i okien. Z 
przygotowanych elementów wyciąć ściany, zaznaczyć 
na nich okna i drzwi, i wyciąć otwory. Następnie 
przymocować ściany do podstawy – skleić taśmą 
klejącą lub klejem. 

Następnie uczniowie, pracując w parach, powinni 
zaprojektować własne schronienie. 

Ocena pracy 

Uczniowie powinni przyjrzeć się makietom zbudowanym przez koleżanki i kolegów i zastanowić się 
nad funkcjonalnością rozwiązań. Przypomnieć o Zagadnieniach Kluczowych – przestrzeni i świetle 
dziennym. 

Niech uczniowie zastanowią się nad pytaniami: w jaki sposób schronienie jest najlepiej dopasowane 
do potrzeb rodziny? W którym z nich przestrzeń jest najlepiej wykorzystana? Który projekt zapewniał 
pomieszczeniom najwięcej naturalnego światła i w jaki sposób się to udało? 
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Zadanie domowe 

1. Rozdać i omówić krótko Arkusz pracy A1. 

2. Jako uzupełnienie pracy na lekcji, poprosić uczniów, aby rozpoczęli zbieranie materiałów do 
swoich Albumów. 

3. Uczniowie powinni zapisywać w Słowniczku wszystkie nowe terminy, które będą się pojawiać 
na lekcjach. Słowniczki będą uzupełniane po każdych zajęciach. 

Podejście interdyscyplinarne 

1. Biologia/nauka o środowisku – opowiedzieć o „domach” oraz środowiskach, w których 
mieszkają zwierzęta. Uczniowie mogą wykorzystać wiedzę zdobytą na temat schronień, aby 
przeanalizować siedziby zwierząt pod względem funkcjonalności i użytkowania.  Można 
zbadać siedziby jednej grupy zwierząt (np. ptaków) lub rodzaje siedzib tworzonych przez 
zwierzęta na określonym obszarze (np. w dżungli, lesie, okolicznym parku). 

2. Historia/geografia – zbadać wspólnie z grupą rozwój siedzib ludzkich. Wybrać konkretną 
społeczność, kulturę lub obszar i wspólnie spróbować ustalić, jak zmieniały się ludzkie domy i 
dlaczego. 

3. Geografia/nauki społeczne/technika – ludy wędrujące i osiadłe potrzebują innych rodzajów 
domów.  Proszę zastanowić się z uczniami nad zapotrzebowaniami ludzi zmieniających 
miejsce zamieszkania parę razy w roku. Podkreślić znaczenie klimatu, materiałów, oraz 
szybkości zakładania czy zwijania obozowiska. 

4. Języki – słowa, jakich używamy, aby mówić o naszych domach, wioskach czy miastach mówią 
wiele o naszych uczuciach i stosunku do tych miejsc. Samo słowo dom wywodzi się z łaciny: 
od domus.  Proszę spytać uczniów, jakie znają polskie synonimy - są liczne i ciekawe! 

5. Plastyka/język polski – w osiemnastym wieku powstało w Rzeczypospolitej wiele manufaktur 
produkujących piękne i dziś niezwykle cenne przedmioty użytkowe: szkło, porcelanę, meble. 
Przedstawić ilustrowaną opowieść – np. o porcelanie z Korca, szkle z Lubaczowa, Naliboków, 
lub meblach z Kolbuszowej. Warto wspomnieć też, że każdy kraj ma własne, ciekawe tradycje 
sztuki użytkowej. Powszechnie znany jest dziś design skandynawski, Irlandia może się 
poszczycić świetną projektantką - Eileen Gray. Dziś, zaprojektowane przez nią meble można 
kupić w najlepszych salonach meblowych na świecie. Można przedstawić ilustrowaną historię 
jej życia lub innych wybranych projektantów.  


