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Lekcja 5: W jakich domach mieszkamy? 

Podczas tej lekcji uczniowie poznają różne rodzaje brył budynków i elewacji oraz przyjrzą się 
rodzajom domów w Polsce. 

Materiały pomocnicze: Arkusz informacyjny 4 – Elewacja, Arkusz informacyjny 5 – „Domy w Polsce”, 
Akusz informacyjny 6 –„ Okna i drzwi”, Arkusz informacyjny 7 – „Dachy”, Arkusz pracy A3. 

Problematyka 

Elewacje 

Front budynku nazywamy fasadą lub elewacją frontową. W zależności od usytuowania budynku 
względem stron świata elewacje można z reguły określić, jako północną, południową, wschodnią, 
zachodnią. 

Zagadnienia Kluczowe 

Elementy charakterystyczne. Przeznaczenie (funkcja). 

Powtórka 

Poprosić ochotników o pokazanie klasie rysunków rzutów poziomych parterów swoich domów, 
mieszkań. Upewnić się, że uczniowie poprawnie użyli oznaczeń architektonicznych. Wskazać, z której 
strony rzutu poziomego będą znajdować się poszczególne elewacje.  

Burza mózgów 

Niech uczniowie zastanowią się nad wszystkimi elementami charakterystycznymi dla elewacji 
domów. Niech pomyślą o elementach znajdujących się na ścianach, dachach, o szczegółach (m.in. 
detalach). Wypisz na tablicy wszystkie cechy elewacji wymienione przez klasę. Podpowiedziami mogą 
być poniższe elementy: 

Cokół 

Balkon 

Komin 

Drzwi 

Dzwonek u drzwi 

Kołatka 

Rura spustowa 

Rynna 

Tabliczka z numerem domu 

Skrzynka na listy 

Elementy dekoracyjne 

Wykończenie ścian (tynk, cegły, 
kamieniarka) 

Ganek 

Antena telewizyjna 

Balustrada 

Okiennica 

Świetlik 

Stopnie 

Okno 

Parapet 
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Rozdać Arkusz informacyjny 4 – „Elewacja” i omówić z klasą narysowaną tam przykładową elewację 
domu. Zapytać, których elementów nie wymienili. Czy znają nazwy tych elementów? Omówić 
wspólnie przeznaczenie elementów. 

Dyskusja 

Rozdać Arkusz informacyjny 5 –„ Domy w Polsce”, Akusz informacyjny 6 – „Okna i drzwi”, Arkusz 
informacyjny 7 – „Dachy”. Przeprowadź dyskusję używając następujących pytań: 

• Jakie rodzaje domów są najbardziej powszechne w Twoim sąsiedztwie? 

• Gdzie zazwyczaj znajdują się poszczególne rodzaje domów? 

• Jakie rodzaje dachów są najbardziej popularne w Twojej okolicy? Jakich dachów nigdy nie 
widziałeś? 

• Jakie okna zwykle spotyka się w starych domach? Jakie są w nowych? Dlaczego tak jest? 

• Które drzwi i okna są najbardziej podobne do tych, które masz w domu? 

Ćwiczenie – Rysowanie elewacji 

Niech uczniowie narysują z pamięci jak najbardziej szczegółowy obrazek frontowej elewacji swoich 
domów. Powinni pamiętać o rozmiarach i proporcjach drzwi, okien oraz o kolorach, wzorach i 
wszelkich elementach dekoracyjnych. 

Materiały: ołówek, gumka, temperówka, kredki. 

Zadanie domowe 

1. Poprosić uczniów, aby po powrocie do domu przyjrzeli się elewacjom i uzupełnili swoje 
rysunki o wszystkie brakujące elementy. 

2. Rozdać i omówić Arkusz pracy A3. 

3. Przypomnieć o uzupełnianiu Albumu oraz Słowniczka. 
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Metoda interdyscyplinarna 

1. Technika – niech uczniowie narysują w skali: frontową, boczną oraz tylną elewację swojego 
domu. Niech też określą strony świata, na które „patrzą” elewacje. Niech rysunki oddają 
kolory, faktury oraz sposoby wykończenia elewacji. 

Poprosić uczniów, aby opowiedzieli historię swojego domu za pomocą zdjęć. Niech zdjęcia 
zostaną opisane i dołączone do Albumu. 

Korzystając ze wskazówek zawartych w „Jak budować makiety”, niech uczniowie zbudują z 
kartonu, gliny lub modeliny, trójwymiarowy model elewacji frontowej swojego domu. 

2. Plastyka – niech uczniowie narysują elewacje frontowe - fasady lub elementy fasad swoich 
domów, zachowując dbałość o szczegóły. Niech rysunek stanowi podstawę do linorytów, 
wyrobów garncarskich, haftów lub sitodruków. 

Zorganizuj wycieczkę do galerii sztuki pod hasłem „Budowle w malarstwie”. 

Poproś uczniów o namalowanie obrazów frontowej elewacji swoich domów wraz z ogrodem. 

Niech klasa zapozna się z malarstwem Claude’a Moneta albo innego malarza, który 
przedstawił budynki i pejzaże miejskie. Niech uczniowie napiszą albo wypracowanie o życiu i 
twórczości artysty, albo analizę jego podejścia do tematów miejskich, architektonicznych w 
aspekcie technik malarskich. 

W wielu filmach, w początkowym kadrze ma miejsce zbliżenie fasady budynku.  Zastanówcie 
się dlaczego? Spróbuj wykonać kolaż takich ujęć i pokaż klasie. Niech zgadują, co to za film! 

3. Technika/geografia – zaproponować uczniom analizę rodzajów okien i drzwi w różnych 
strefach klimatycznych. Niech zbiorą i skomentują zdjęcia nowo poznanych wzorów okien i 
drzwi. 


