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Lekcja 6: Rzuty poziome, widoki z boku („elewacje”), przekroje 

Lekcja pokazuje, jak różne spojrzenia na obiekt mogą ujawnić ich wewnętrzną oraz zewnętrzną 
strukturę. 

Materiały pomocnicze: „Jak rysować”, „Jak mierzyć”. 

Problematyka 

Rysowanie przekrojów. 

Zagadnienia Kluczowe  

Rzut poziomy. Widok - elewacja. Przekrój. 

Powtórka 

Omówić z uczniami zadanie domowe z Lekcji 5. Uczniowie mogli wybrać zadanie B lub C; poprosić 
ochotników o przedstawienie rezultatów wykonanego zadania całej grupie. Spytać, jakie elementy 
musieli dodać do rysunków wykonanych z pamięci. 

Prezentacja nauczyciela 

Po zapoznaniu się z rzutem poziomym i elewacją nadszedł czas na naukę rysowania przekrojów, które 
dają wrażenie, że rysowany obiekt został przecięty. Wybierz kilka przedmiotów, np. jabłko, 
pomarańczę czy kubek i narysuj na tablicy, jak wyglądałyby ich rzuty poziome, widoki z boku 
(elewacje) oraz przekroje. 

 
Widok z góry 

 
Rzut poziomy (przedmioty zostały przecięte w poziomie) 

Widok z góry na budynek.  Może wyglądać jak widok „z lotu ptaka”, a rzut poziomy tak, jakby ktoś 
„zdjął” dach lub strop w ten sposób, że widać wnętrze. 
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Widok z boku 

(dla budynku jest to elewacja: widok z zewnątrz na jedną stronę budynku). 

 

Przekrój 

Przekrój – widok obiektu z boku został przecięty pionowo i dzięki temu widzimy jego wnętrze. 

Ćwiczenie – Rysowanie przekrojów 

1. Poprosić uczniów o narysowanie przekroju wybranego przedmiotu z klasy.  

2. Pokazać uczniom rzuty poziome, elewacje oraz przekroje zamieszczone w „Jak rysować”. 
Omówić wspólnie te rysunki. 

3. Spacer po budynku szkoły i jej terenie, a następnie narysować przekrój przez budynek. 

4. Wybrać wspólnie najlepsze miejsce, żeby „przeciąć” budynek szkoły. Co zobaczymy, gdy 
spojrzymy na taki przekrój. 

5. Na podstawie tych ćwiczeń, każdy uczeń powinien wykonać rysunek przekroju szkoły. 

Zadanie domowe 

1. Niech uczniowie narysują przekroje swoich domów. 

2. Przypomnieć o uzupełnianiu Albumu oraz Słowniczka. 
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Przygotowanie do Lekcji 7 

Poprosić uczniów (pojedynczo lub w grupach) o zebranie próbek następujących materiałów 
potrzebnych podczas Lekcji 7: 

Drewno 

Beton 

Szkło 

Cegła 

Plastik 

Granit 

Marmur 

Płytki ceramiczne 

Stal 

Guma 

Aluminium 

 

Podejście interdyscyplinarne 

1. Technika – korzystając ze wskazówek „Jak budować makiety”, niech uczniowie zbudują 
makietę swojego domu w wybranej skali. 

2. Historia – zorganizować wycieczkę do miejscowej biblioteki, archiwum miejskiego lub 
siedziby lokalnego stowarzyszenia związanego z historią miejscowości, aby pokazać uczniom 
plany zabytkowych budynków. Niech klasa wybierze budynek, który podoba się im 
najbardziej i spróbuje dowiedzieć się czegoś o jego przeszłości i użytkownikach. 

Zorganizować wycieczkę do okolicznego dworu, zamku, lub innego znaczącego obiektu 
historycznego, zachowanego w dobrym stanie, opuszczonego lub w ruinie. Zainicjować 
dyskusję na temat przyczyn takiego stanu rzeczy.    

3. Wiedza o społeczeństwie – zaprosić na lekcję architekta, który opowie o swojej pracy i 
projektowaniu domów. 

4. Muzyka/język angielski – odtworzyć klasie piosenkę „Our House” zespołu Madness i poprosić 
o dokładne wsłuchanie się w słowa.  Zasugerować poszukiwanie polskich utworów 
odnoszących się do tematyki domu.  Niech napiszą słowa do piosenki o własnych domach, a 
jeśli potrafią, mogą również skomponować muzykę! 

5. Język polski - przeczytać opis dworu w „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza. Jakie 
skojarzenia przywołuje? Proszę sięgnąć do innych przykładów literackich, np. z twórczości 
Zofii Nałkowskiej „Granica”, czy Olgi Tokarczuk „Dom dzienny, dom nocny”.  

6. Informatyka – pokaż klasie, jak można przedstawić przekroje domów za pomocą programów 
komputerowych. 

7. Plastyka – poprosić uczniów o nagranie z telewizji lub internetu programu o tematyce 
architektonicznej i omówić  pokazane tam techniki budowlane. 


