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Lekcja 3: Pomiary 

Lekcja dotyczy proporcji pomieszczeń. Przedstawić sposoby wykonywania rzutów poziomych oraz 
odpowiednią terminologię. 

Materiały pomocnicze: Wskazówki „Jak mierzyć”, „Jak rysować”, Arkusz informacyjny 2 – 
„Oznaczenia na rysunkach architektonicznych” oraz Arkusz informacyjny 3 - „Oznaczenia na planach 
zagospodarowania terenu”. 

Problematyka 

Rysowanie rzutów poziomych. Dokonywanie pomiarów. 

Zagadnienia Kluczowe 

Wymiary pomieszczenia. Kształt okien i drzwi. Meble, wyposażenie i aranżacja. 

Powtórka 

Omówić rysunki wykonane przez uczniów podczas Lekcji 2: 

• Jak wypadły szkice wykonane z pamięci w porównaniu z wykonanymi na podstawie 
obserwacji? 

• Jakie szczegóły zostały zauważone podczas obserwacji pomieszczenia? 

• Które elementy są ważne, gdy opisujemy pomieszczenie? 

Zapytać uczniów o ich ulubione/najmniej lubiane elementy pomieszczenia. 

Dyskusja i prezentacja 

Rozdać Arkusz informacyjny 2 – „Oznaczenia na rysunkach architektonicznych” oraz Arkusz 
informacyjny 3 - „Oznaczenia na planach zagospodarowania terenu” oraz wskazówki „Jak mierzyć” i 
„Jak rysować”. 

Rysując pomieszczenia, architekt zawsze przygotowuje rzut poziomy i tzw. rozwinięcia ścian.  Omów 
z uczniami te pojęcia oraz oznaczenia na rysunkach architektonicznych znajdujące się na Arkuszu 
informacyjnym 2. 

Pokazać uczniom, jak naszkicować prosty rzut poziomy pomieszczenia, używając przy tym symboli do 
oznaczenia elementów architektonicznych, takich jak: drzwi, okna, elementy wyposażenia, meble. 

Zademonstrować klasie, jak dokonuje się prostych pomiarów, np. pomiaru okna czy drzwi albo 
długości ściany i umiejscowienia na niej grzejników. 

Wyjaśnić, na czym polega pojęcie skali. 
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Ćwiczenie – Pomiar sali lekcyjnej 

1. Poprosić uczniów o narysowanie szkicu rzutu poziomego sali lekcyjnej, zaznaczając 
umiejscowienie drzwi oraz okien. Na to ćwiczenie przeznaczyć 15 minut. Szkice muszą być 
wykonane przed przystąpieniem do dalszych etapów ćwiczenia. Polega ono na naniesieniu na 
szkice wymiarów sali a później na przeniesieniu szkicu wraz z wymiarami na papier 
milimetrowy, z zachowaniem odpowiedniej skali. 

2. Podzielić klasę na grupy. Każda grupa wykona własne pomiary i naniesie je na szkice. 
Członkowie grup powinni ustalić, kto wykonuje pomiary i kto zapisuje. Można ustalić, że w 
obrębie grupy jedna trójka będzie odpowiedzialna za pomiary potrzebne do rzutu poziomego 
a druga za pomiary potrzebne do rozwinięcia ścian. Można też w grupach wyznaczyć osobę 
odpowiedzialną za szukanie wskazówek w „Jak mierzyć”. 

3. Niech grupy pracują na zmianę; gdy jedna grupa mierzy pomieszczenie, inna może pracować 
nad rzutem poziomym. 

4. Każda grupa powinna zmierzyć i odnotować wymiary podłogi i wszystkich ścian (długość, 
wysokość) oraz wymiary i rozmieszczenie drzwi, okien, mebli, elementów wyposażenia 
(szafki, grzejniki, gniazda i łączniki elektryczne, itp.). 

5. Pomóż uczniom zmierzyć i nanieść na szkice nieregularne wnęki czy narożniki. 

6. Wraz z klasą, ustalić odpowiednią skalę, starając się przy tym, aby ostateczne rysunki 
wykorzystywały jak największą powierzchnię papieru milimetrowego. 

7. Następnie, każda grupa trzymając się ustalonej skali, rysuje na papierze milimetrowym rzut 
poziomy pomieszczenia i rozwinięcia ścian. 

8. Przypomnieć uczniom, że rysunki powinny odzwierciedlać rozmieszczenie mebli, włączników 
elektrycznych, gniazd elektrycznych, otworów wentylacyjnych oraz grzejników. 

Materiały: każda grupa potrzebuje długiej miarki lub taśmy mierniczej, dużego arkusza papieru 
milimetrowego, najlepiej przymocowanego do sztywnej podkładki. Każdy uczeń potrzebuje ołówka, 
gumki, linijki oraz ekierki. 
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Zadanie domowe 

1. Jeśli nie udało się ukończyć nanoszenia „na czysto” szkiców wraz z wymiarami na papier 
milimetrowy podczas lekcji, poprosić uczniów o dokończenie tego zadania w innym terminie.  

2. Poprosić uczniów o wykonanie pomiarów i narysowanie ich ulubionego pomieszczenia w 
domu używając umiejętności wyniesionych z lekcji. Zaznaczyć, że na następnej lekcji, zadanie 
to będzie wspólnie omawiane i niektórzy będą poproszeni o pokazanie klasie swojej pracy 
domowej. 

3. Album – Poprosić uczniów o poświęcenie działu w Albumie rzutom poziomym. Niech znajdą i 
skopiują różne rzuty poziome z książek dostępnych w bibliotece i napiszą krótko, dlaczego 
akurat na te rzuty zwrócili uwagę. 

4. Słowniczek – Przypomnieć uczniom o uzupełnianiu Słowniczka nowymi terminami. 

Metoda interdyscyplinarna  

1. Technika – niech klasa narysuje rzut poziomy w skali 1:20, przedstawiający propozycje zmian 
aranżacji ich ulubionego pomieszczenia. Jako zadanie domowe niech narysują, w skali 1:50, 
pozostałe pomieszczenia w domu. 

2. Informatyka – nauczyć korzystania z programu komputerowego umożliwiającego tworzenie 
rzutów poziomych oraz rozwinięć ścian w skali. 

3. Plastyka/fizyka – przestudiować wspólnie naukową teorię koloru. Zastanowić się nad 
psychologicznym aspektem kolorów w szkołach, szpitalach itp. 

4. Plastyka/języki – wybrać fragment powieści albo wiersza, w dowolnym języku, opisujący 
pomieszczenie, a następnie na jego podstawie przedstawić opisywane pomieszczenie. 

Np. na lekcji języka niemieckiego omówić założenia szkoły projektowania Bauhaus. 

Niech uczniowie nagrają z telewizji lub internetu jeden lub więcej programów lub filmów 
dotyczących wnętrz, a następnie zrecenzują je, mając na uwadze własne wskazówki 
dotyczące tego, jak mogą wyglądać nasze domy. 

5. Wiedza o społeczeństwie – zaprosić rzeczoznawcę budowlanego lub geodetę do 
przeprowadzenia wykładu gościnnego. 

Postawić pytanie: jak poradziłaby sobie w Twojej szkole osoba niepełnosprawna? Niech 
uczniowie pożyczą wózek inwalidzki lub zawiążą oczy przepaską i postarają się przemieszczać 
po szkole od wejścia przez szatnię, toaletę, aulę, sale lekcyjne, stołówkę, gabinet dyrektora i z 
powrotem do wejścia. Czy można by dokonać zmian ułatwiających poruszanie się po szkole 
niepełnosprawnym? 


