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Lekcja 4: Diagramy i rzuty poziome 

Lekcja dotyczy rzutów poziomych oraz diagramów rozmieszczenia pomieszczeń, ze względu na ich 
przeznaczenie (funkcję). 

Materiały pomocnicze: Arkusz informacyjny 2 – „Oznaczenia na rysunkach architektonicznych”, 
Arkusz pracy A2, wskazówki „ Jak rysować” oraz „Jak mierzyć”. 

Problematyka 

Rzut poziomy. 

Zagadnienia Kluczowe 

Rzut poziomy. Rozmieszczenie pomieszczeń. Wygoda. Dostępność. Dźwięki. Zapachy. 

Powtórka 

Omówić z klasą rysunki domowe, wykonane po Lekcji 3. Poprosić ochotników o pokazanie swoich 
rysunków klasie; porozmawiać o aranżacji, wykorzystaniu przestrzeni, dostępie do światła 
naturalnego, kolorystyce, fakturach oraz wzorach. 

Prezentacja nauczyciela 

Przy pomocy prostego diagramu 
można przedstawić w sposób 
abstrakcyjny, schematyczny plan 
każdego budynku, tu szkoła jest 
wygodnym obiektem analizy.  

Diagram pokazuje, jak grupowane są 
pomieszczenia ze względu na ich 
przeznaczenie, ale nie oddaje kształtów 
ani proporcji. W szkole każde 
pomieszczenie jest połączone z 
korytarzem, a gabinet dyrektora jest 
zazwyczaj blisko sekretariatu. Zapytać 
uczniów, jakie inne związki są widoczne 
pomiędzy pomieszczeniami w Waszej 
szkole? Czy są takie pomieszczenia, 
które powinny lub nie powinny ze sobą 
sąsiadować? 

Nauczyciel powinien przerysować na tablicę diagram, zwracając szczególną uwagę na przeznaczenie 
pomieszczeń. Uczniowie powinni rozważyć, dlaczego pomieszczenia zostały rozmieszczone w ten 
właśnie sposób. 
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Ćwiczenie 1 – Rysowanie diagramu 

Niech uczniowie narysują podobne proste diagramy swoich domów zwracając szczególną uwagę na 
układ pomieszczeń. Polecić, aby przestrzegali poniższych instrukcji: 

 

 

 

 

 

 

        Diagram parteru domu 

1. Narysuj linie łączące pomieszczenia. 

2. Wykonaj osobny diagram dla każdej kondygnacji, jeżeli dom nie jest parterowy. 

3. Podpisz każde pomieszczenie. 

Ocena pracy 

Porównać, przy udziale uczniów, wykonane rysunki i omówić wyniki. Zadać pytania: 

• Czy większość rysunków ma cechy wspólne, np. gdzie jest kuchnia względem jadalni?  
A sypialnia względem łazienki? 

• Jak myślisz, dlaczego w ten sposób zaplanowano układ pomieszczeń? 

• Jeśli istnieją osobne pomieszczenia przeznaczone do przechowywania żywności lub ubrań, to 
gdzie się znajdują? 

Ćwiczenie 2 – Rysowanie rzutu poziomego 

Rzut poziomy jest jak plan lub mapa dająca widok „z lotu ptaka” na kondygnację. Rzut poziomy 
odzwierciedla w skali (np. 1:100, 1:50, 1:20) rozmieszczenie i parametry przedstawionych 
pomieszczeń.  

1. Omówić Arkusz informacyjny 2 – „Oznaczenia na rysunkach architektonicznych”. 
Przestudiować wspólnie z uczniami zamieszczone tam plany oraz oznaczenia. Uczniowie 
powinni nauczyć się odczytywać oznaczenia.  

2. Rozdać i omówić Arkusz prac A2, który należy uzupełnić na lekcji. 

3. Uczniowie powinni z pamięci naszkicować rzut poziomy parteru swojego domu lub rzut 
poziomy mieszkania. Jest to wstęp do zadania domowego na Arkuszu pracy A2. 



MÓJ DOM 
 

 32 

Zadanie domowe 

Materiały: wskazówki „Jak mierzyć”, „Jak rysować” oraz potrzebne przybory do rysowania. 

1. Omówić zadanie domowe na Arkuszu pracy A2. 

2. Przypomnieć o wymaganiach dotyczących Albumu i Słowniczka znajdujących się również na 
Arkuszu pracy A2. 

Metoda interdyscyplinarna 

1. Technika – zadać uczniom pytanie: czy w Twoim domu jest wystarczająco dużo miejsca dla 
całej rodziny? Weź po uwagę również miejsca do przechowywania (jak np. spiżarnia, 
garderoba czy schowek). 

Niech uczniowie przeanalizują plan swoich kuchni, zbadają teorię polecanego „trójkąta 
pracy” i sprawdzą, czy ich kuchnia spełnia jego założenia. Zaproponuj, aby uczniowie znaleźli i 
zanalizowali plany kuchni i próbowali z nich czerpać pomysły, zmieniając projekt własnych 
kuchni. 

Uczniowie mają zbadać, jakie potrzeby ma ich rodzina i zaprojektować rozbudowę 
przystosowaną do potrzeb. Projektując rozbudowę (rzut poziomy), powinni mieć na uwadze 
Zagadnienia  Kluczowe . 

Zlecić uczniom projekt ogrodu lub podwórka i dołączenie tego planu do wykonanego już 
wcześniej planu domu. Powinni skorzystać z Arkusza informacyjnego 3 „Oznaczenia na 
planach zagospodarowania terenu”. Mogą też spróbować się skontaktować z architektem 
krajobrazu lub organizacją ekologiczną, aby dowiedzieć się, jak zaplanować ogród mając na 
uwadze potrzeby okolicznej flory i fauny oraz ochronę środowiska. 

2.  Wiedza o społeczeństwie – zastanowić się wspólnie z uczniami jak ludy wędrowne radzą 
sobie z przechowywaniem swoich dóbr. Jakie są różnice w potrzebach przechowywania 
dobytku pomiędzy społecznościami wędrownymi a osiadłymi? Co może być gromadzone 
przez takie społeczności?  

Niech uczniowie skontaktują się z organizacją wspomagającą osoby o specjalnych potrzebach 
np. pomagającą starszym lub niepełnosprawnym i dowiedzą się, jak można przystosować 
pomieszczenia aby były dla nich wygodne. 

 


