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Lekcja 8: Jak to się dzieje, że domy stoją? 

Materiały pomocnicze: Arkusz informacyjny 9 – „Przekrój domu”, Arkusz informacyjny 10 – 
„Przenoszenie obciążeń”, Arkusz pracy A6, wydanie Prawa budowlanego i Rozporządzenia o 
warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z zaznaczonymi 
odpowiednimi tematycznie akapitami. 

Problematyka 

Konstrukcja. 

Zagadnienia Kluczowe 

Siła ciężkości. Obciążenie. Podpora. 

Powtórka 

Omówić Arkusze pracy A4 oraz A5 i zapytać uczniów, jakie materiały odkryli w swoich domach? Czy 
zauważyli materiały wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem? Np. obudowa prysznica lub wanny z 
nietrwałego drewna, podłogi w kuchni kłopotliwe w utrzymaniu czystości lub blaty kuchenne, które 
łatwo się plamią? 

Dyskusja 

Rozdać Arkusz informacyjny 9 – „Przekrój domu” oraz Arkusz informacyjny 10 – „Przenoszenie 
obciążeń”. Użyj pytań podobnych do poniższych, aby poprowadzić dyskusję o elementach 
konstrukcyjnych: 

• Wiemy, że wszystko, co znajduje się na dachu, stropach oraz w domu musi być 
podtrzymywane przez elementy konstrukcji znajdujące się pod spodem. Skoro tak, to np.: 

- co podtrzymuje dachówki? Odp.: łaty dachowe. 

- a co podtrzymuje łaty dachowe? Odp.: krokwie 

Niech dyskusja toczy się dalej w taki sposób aż uczniowie prześledzą rozkład obciążeń od dachu po 
grunt (pomocny może być Arkusz informacyjny 9). Proszę zaznaczyć, że obciążenie z jednego 
elementu może być przenoszone przez wiele innych, np. ciężar stropu jest zwykle przenoszony przez 
ściany lub słupy. Kierować dalej dyskusją poruszając kwestie i zadając pytania podane poniżej, np.: 

• Co wiemy o terenie, na którym są budowane domy? Czym się charakteryzują? Czy niektóre 
grunty lepiej przenoszą ciężar budynków? Jak wytrzymują obciążenie miejsca kamieniste, 
mokradła, gliny? (Nie oczekuje się od uczniów zbadania tych zjawisk. Chodzi o to, żeby na 
lekcji zastanowili się nad właściwościami różnych gruntów). 

• Omówcie wspólnie Arkusz informacyjny 10 i zamieszczone tam przekroje zamku oraz latarni 
morskiej. Poproś uczniów o wymienienie przynajmniej dwóch powodów, dlaczego ściany 
tych budynków są szersze przy ziemi. 

Odpowiedź 1 – najwyższe ściany budynku podtrzymują jedynie ciężar stropu, dachu, śniegu, a 
ściana u podstawy budynku musi przenieść obciążenie wszystkich ścian, stropów i dachu.  
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Odpowiedź 2 – Szersze ściany przy ziemi sprawiały, że budynki były stabilne. Tak, jak rakiety 
śnieżne pomagają utrzymać się na powierzchni pokrywy śnieżnej. 

Ćwiczenie – Budowanie ścian i dachów 

Materiały: 

Jeśli istnieje możliwość zorganizowania kilku zestawów materiałów, podzielić klasę na grupy tak, aby 
każda grupa samodzielnie wykonywała ćwiczenie i notowała swoje wyniki. Ćwiczenie będzie 
obejmowało budowę: 

• Ścian – potrzebne są kartonowe pudełka takich samych rozmiarów (idealne są np. pudełka po 
butach). 

• Nadproży – potrzebne jest kilka desek o długości 600-1000mm. 

• Dachów – potrzebne są patyczki do lodów, wykałaczki, pinezki lub małe gwoździe, klej. 

Zadanie 1 

1. Poprosić ochotników o zbudowanie ścian z pudeł na różne sposoby. Niech popchną ściany i 
sprawdzą, która wydaje się najbardziej stabilna. 

 

 

Dwa sposoby budowania ściany z pudełek 

 

2. Następnie, niech odbudują ściany zostawiając otwory na okna i drzwi. Jak można podtrzymać 
fragment ściany nad takim otworem? 

3. Niech uczniowie użyją desek do skonstruowania nadproża. Mogą też pomyśleć nad innymi 
sposobami konstruowania otworów w ścianach. 
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Zadanie 2 

1. Poprosić ochotników o spięcie pinezką lub gwoździem dwóch patyczków do lodów. Co się 
dzieje, gdy próbują je postawić w formie odwróconego V? Konstrukcja albo się „rozjeżdża” 
albo przewraca na bok. Spytaj się, co można zrobić, żeby temu przeciwdziałać. 

 

2. Pozwól uczniom użyć jeszcze jednego patyczka i dwóch pinezek. Co teraz mogą zrobić? 

 

3. Poproś, żeby spróbowali ulepszyć swoją konstrukcję za pomocą patyczków. Powinni być w 
stanie rozwiązać teraz wszystkie problemy konstrukcyjne. 

 

Konstrukcja dachu 

Dyskusja 

Rozdać kilka egzemplarzy wydania Prawa budowlanego i Rozporządzenia o warunkach technicznych, 
z zaznaczonymi akapitami do dyskusji. Obecne prawo zostało ustanowione dnia 7 VII 1994, i było 
wielokrotnie nowelizowane. Zapytaj uczniów, jakimi czynnikami mogą być spowodowane kolejne 
nowelizacje przepisów budowlanych.  

Zadanie domowe 

1. Rozdaj i omów Arkusz pracy A6. 

2. Przypomnij o uzupełnianiu Albumu oraz Słowniczka. 
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Podejście interdyscyplinarne 

1. Technika – zorganizować wycieczkę na plac budowy w okolicy. Niech uczniowie napiszą 
sprawozdanie z aktualnego etapu budowy i zaprezentują w klasie. 

Zaproś architekta lub kierownika budowy, aby opowiedział klasie o swojej pracy. 

Zaproponować uczniom następujące zadanie: wasza szkoła potrzebuje nowego kontuaru w 
stołówce, który musi być zamontowany bez zmiany obecnego układu pomieszczenia. Niech 
uczniowie narysują koncepcję oraz sporządzą kosztorys szacunkowy. 

2. Wiedza o społeczeństwie – przedstaw uczniom możliwości rozwoju zawodowego architekta i 
inżyniera budowlanego, technika budowlanego, projektanta wnętrz, geodety, majstra 
budowy, murarza, stolarza, hydraulika, elektryka. Uczniowie mogą sami zaprosić 
przedstawicieli tych zawodów na lekcję. 

3. Technika – niech uczniowie zastanowią się nad instalacjami w ich domach (woda i kanalizacja, 
gaz, centralne ogrzewanie, energia elektryczna, telefon) i odpowiedzą na pytania: jak te 
usługi są dostarczane do domów? Jak mierzy się ich zużycie? Jak odczytuje się rachunek za 
telefon i prąd? 

4. Historia/Technika – Niech klasa zbada elementy konstrukcji powszechne w historycznych 
budynkach, takie jak kolumny, łuki czy przypory muru. 

5. Nauki o środowisku – zastanowić się wspólnie z klasą, co mamy na myśli, gdy mówimy, że 
dom jest ekologiczny. Proszę zapytać, czy są materiały budowlane bardziej ekologiczne, niż 
inne oraz czy istnieją elementy budowli, które mają bezpośredni wpływ na zużycie energii, 
czystość powietrza lub zanieczyszczenie wody? 


