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Lekcja 2: Mój ulubiony pokój 

Lekcja dotyczy pomieszczeń, ich planu, wyposażenia, kolorystyki, faktur materiałów 
wykończeniowych i obiciowych. 

Problematyka 
Opisywanie pomieszczeń. 

Zagadnienia Kluczowe 
Plan. Przestrzeń. Kolorystyka. Faktury materiałów. Wzory. 

Powtórka 
Omówić z uczniami Arkusz pracy A1 oraz ich Albumy. Zadać następujące pytania: 

• Czego dowiedzieliście się o funkcjonalności pomieszczeń w domu? 

• Czego dowiedzieliście się o meblach i wyposażeniu? 

• Czy jest w Twoim domu pomieszczenie, które jest zbyt ciemne/zbyt jasne lub ma drzwi/okna 
w nieodpowiednim miejscu? 

• W jaki sposób pomieszczenia są dostosowane do ich przeznaczenia? Porównaj dwa całkiem 
różne pomieszczenia, np. kuchnię i sypialnię. Odnieść się do tabeli uzupełnionych w Arkuszu 
pracy A1 i pokierować dyskusję tak, aby padły następujące pytania: 

- Co się dzieje w każdym z pomieszczeń? Czy niektóre czynności są wykonywane tylko w 
jednym pomieszczeniu a nie w innych? Dlaczego? 

- Jak plan, wyposażenie oraz umeblowanie pomieszczenia odzwierciedlają jego przeznaczenie 
i wykorzystanie? Na przykład: czy w sypialni łóżko jest wygodne i dobrze dostępne? Czy w 
kuchni możemy przenieść garnek gorących warzyw z kuchenki do zlewozmywaka bez 
potrzeby przechodzenia przez całe pomieszczenie? Czy w pomieszczeniach zazwyczaj dzieje 
się więcej aktywności niż tylko jedna? Czy pomieszczenia są do tego przystosowane?  

- Jakie materiały uczniowie zebrali do swoich Albumów? Powinni pokazać efekty swojej pracy 
klasie, zachęcając do dalszej wymiany pomysłów. 

- Które pomieszczenie jest Twoim ulubionym? Uzasadnij swoją odpowiedź.  

Ćwiczenie – Rysowanie z pamięci 
Proszę nie zapowiadać tego ćwiczenia, aby uczniowie byli zmuszeni przywołać z pamięci plan swojego 
ulubionego pomieszczenia. Poprosić o zamknięcie oczu i wyobrażenie sobie tego pomieszczenia. 
Podkreślić znaczenie wszystkich zmysłów (m.in. wzrok, dotyk, słuch, węch). Przypomnieć o 
Zagadnieniach Kluczowych i poprosić, aby pomyśleli również o meblach i tkaninach. Gdy wszystkie 
elementy pomieszczenia będą już przywołane, uczniowie mogą naszkicować plany swoich ulubionych 
pomieszczeń. Mogą nanieść na szkice uwagi dotyczące faktur, dźwięków, zapachów i innych odczuć, 
niewidocznych na rysunku. 

Uczniowie powinni rysować na kartkach A4, a skończone szkice przechowywać w teczce. 
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Materiały: papier , ołówek, gumka, temperówka, kredki lub farby (np. akwarelowe, plakatowe). 

Zadanie domowe 
Uczniowie powinni narysować swoje ulubione pomieszczenie na podstawie obserwacji. 
Zaproponować, aby wybrali punkt widzenia, z którego widoczne są wszystkie najważniejsze 
elementy pomieszczenia. Powinni zauważyć, jakie rzeczy i gdzie znajdują się w 
pomieszczeniu, ich wielkość, kształt, proporcje. Powinni odnotować kolorystykę, faktury oraz 
wzory występujące w pomieszczeniu jak i wszystkie inne szczegóły. 

Przypomnieć o uzupełnieniu Słowniczka. 

Album - Do działu poświęconego wnętrzom, uczniowie powinni zebrać zdjęcia różnych 
rodzajów pomieszczeń – sypialni, kuchni czy pokoi dziennych. Niech opiszą każde zdjęcie, 
tłumacząc, dlaczego zaprezentowane pomieszczenie im się podoba. 

Przygotowanie nauczyciela do Lekcji 3 
Przeczytać „Jak mierzyć” oraz „Jak rysować”. 

Przestudiować Arkusz informacyjny 2 – „Oznaczenia na rysunkach architektonicznych” oraz 
Arkusz informacyjny 3 „Oznaczenia na planach zagospodarowania terenu” 

• Zapoznać się z materiałami potrzebnymi w Lekcji 3. 

Podejście interdyscyplinarne 
1. Historia sztuki – zapoznać uczniów z wnętrzami w malarstwie. Wybrać malarza (np. van Eycka 

lub van Gogha) albo styl w malarstwie (np. impresjonizm lub fowizm). Razem zastanowić się 
nad sposobami przedstawiania pomieszczeń przez wybranych malarzy. Zorganizować wizytę 
w muzeum, aby uczniowie mogli zrobić szkice obrazów. Zachęcić grupę do poszukania 
dalszych informacji na ten temat w książkach w szkolnej lub miejscowej bibliotece. 

Plastyka – poprosić uczniów o zaprojektowanie „mojego wymarzonego pokoju”. Mieć na 
uwadze Kluczowe zagadnienia tej lekcji i zaproponować uczniom zapoznanie się ze 
wskazówkami „Jak rysować”. 

Technika/plastyka – poprosić uczniów o zbudowanie makiety swojego ulubionego 
pomieszczenia lub schronienia zaprojektowanego na Lekcji 2. Zaleca się korzystanie ze 
wskazówek „Jak budować modele”. 

2. Wiedza o społeczeństwie – zaprosić do klasy lub szkoły reprezentanta zawodu projektowego 
(architekta, architekta wnętrz, itp.). Można poprosić o pomoc uczelnie lub pracownie 
projektowe. Uczniowie mogą sami zaprosić taką osobę.  

Odwiedzić wspólnie z uczniami warsztat, pracownię lub wziąć udział w dniu otwartym na 
uczelni architektonicznej lub plastycznej, aby zapoznać się z przykładami projektowania 
tkanin, mebli i wnętrz. 
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3. Plastyka – poprosić grupę uczniów o zaprojektowanie kolorystyki dla wybranego 
pomieszczenia. Może to być rzeczywiste pomieszczenie lub typ pomieszczenia narysowanego 
poniżej. Niech uczniowie zastanowią się nad tym, jak różne kolory wpływają na odbiór 
przestrzeni. Spróbują wspólnie zaprojektować różne warianty kolorystyki, używając kolorów 
zimnych, ciepłych, barw podstawowych, kolorów kontrastujących lub współgrających. 

Zaprojektować wzór tkaniny na firanki lub obicie. 

4. Plastyka/technika – Wybrać wspólnie styl w meblarstwie (np. Art Deco, Biedermeier) i 
zastanowić się nad jego kontekstem historycznym – genezą, a także rozwojem, skupiając się 
na aspektach estetycznych, użytkowych, konstrukcyjnych, materiałowych.  

Zajęcia praktyczne – wspólnie odrestaurować wybrany mebel historyczny. 

 

 

 

Przykład rysunku pokoju do zadania 3 w Podejściu interdyscyplinarnym 


