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Lekcja 9: Planowanie i orientacja 

Podczas tej lekcji, uczniowie zapoznają się z przypadkami dwóch rodzin o różnych potrzebach. Trzeba 
będzie zastanowić się nad wyborem projektu domu dopasowanego do ich potrzeb, biorąc również 
pod uwagę kwestie lokalizacji oraz orientacji względem kierunków świata. 

Materiały pomocnicze: Arkusz informacyjny 11 – „Usytuowanie domu”, Arkusz informacyjny 12 – 
„Ocena domu”. 

Problematyka 

Domy i ich położenie. 

 Zagadnienia Kluczowe 

Dom powinien być dopasowany do potrzeb mieszkańców. 

Powtórka 

Omówić z klasą zadanie domowe z poprzedniej lekcji – Arkusz pracy A6. 

Ćwiczenie 1 – Zaprojektuj dom 

Właściwe domowe środowisko tworzy się tam, gdzie praktycznie i twórczo wykorzystano przestrzeń. 
Opowiedz klasie o dwóch przypadkach, o których mowa poniżej. Poproś, aby uczniowie skorzystali z 
metody Burzy mózgów i odpowiedzieli na pytanie: gdybyście byli architektami, jak rozwiązalibyście 
domy dla opisanych poniżej rodzin? 

Dwie rodziny chcą wybudować domy, ale jeszcze nie zdecydowały się, czy chcą mieć jedną czy dwie 
kondygnacje. Muszą się również zastanowić, do czego będą służyły pomieszczenia, ile ich będzie, 
jakiej będą wielkości i gdzie zostaną usytuowane. Jakie rodziny mają potrzeby? 

 Państwo Kowalscy 

Państwo Kowalscy są właścicielami niewielkiego kiosku. Mają troje dzieci - piętnastoletniego syna i 
dwie córki w wieku trzynastu i dziewięciu lat. Są właścicielami małego samochodu dostawczego. 

Państwo Sandomierscy 

Pan Sandomierski jest architektem, a jego żona nauczycielką. Mają dorosłego syna, który 
wyprowadził się z domu, ale niedługo zamieszka z nimi matka pani Sandomierskiej. Babcia ma psa. 
Rodzina Sandomierskich posiada dwa samochody osobowe. 

Burza mózgów 

Rozpocznij dyskusję na temat potrzeb obu rodzin. Niech uczniowie opracują osobne listy potrzeb. 

• Ile sypialni potrzebują państwo Kowalscy? Uzasadnij odpowiedź. 

• Ile sypialni potrzebują państwo Sandomierscy? Uzasadnij odpowiedź. 

• Która rodzina potrzebuje większej kuchni? Dlaczego? 
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• Jakie potrzeby mają państwo Sandomierscy i jak je uwzględnić w projekcie domu? 

• Jakie potrzeby mają państwo Kowalscy i jak je uwzględnić w projekcie domu? 

• Obie rodziny mają samochody. Czy należy to uwzględnić w projekcie domu? Uzasadnij swoją 
odpowiedź. 

• Jaką lokalizację wybierzesz dla rodzin? Miejską, podmiejską czy wiejską? Uzasadnij 
odpowiedź. 

• Czy któraś rodzina powinna wybudować dom parterowy? 

• Czy któraś rodzina powinna wybudować dom piętrowy? 

 

1. Niech uczniowie pracują w parach i jak najlepiej odpowiedzą na powyższe pytania. Następnie 
na podstawie dyskusji narysują w skali 1:100 rzuty poziome domów Sandomierskich i 
Kowalskich. Projekty koncepcyjne powinny być narysowane na papierze milimetrowym. 

2. Niech uczniowie zaprojektują elewację frontową domu dla jednej z rodzin. Jako materiał 
pomocniczy mogą służyć Arkusze informacyjne 4, 5, 6 oraz Album. 

Ćwiczenie 2 – Usytuowanie domu 

Zagadnienia Kluczowe 

Światło. Dostępność. Hałas. Prywatność. Istniejące elementy krajobrazu (naturalne lub wprowadzone 
przez człowieka). 

Proszę rozdać Arkusz informacyjny 11 – „Usytuowanie domu”, zawierający rysunek działki pod dom 
znajdującej się na skrzyżowaniu drogi głównej z boczną. Na tej działce zostało wydane pozwolenie na 
budowę domu jednorodzinnego.  

Wiele domów stoi frontem do drogi bez względu na kształt, wielkość, orientację i wielkość działki. 
Niech uczniowie zastanowią się, jakie czynniki powinna wziąć pod uwagę osoba chcąca wybudować 
dom na tej działce. Przypomnij o Kluczowych zagadnieniach podczas Burzy mózgów. 

Burza mózgów 

• W jaki sposób zapewnić maksymalną dostępność  światła dziennego? Do których 
pomieszczeń powinno docierać najwięcej światła słonecznego? Do których najmniej? 
Uzasadnij odpowiedź. 

• Jak można zapewnić ochronę domu przed wiatrem? 

• Co można zrobić, żeby zapewnić mieszkańcom jak najwięcej prywatności? 

• Gdzie będzie największy hałas? Gdzie będzie najciszej? Które pomieszczenia projektujemy w 
najcichszym miejscu? Uzasadnij odpowiedź. 

• Gdzie powinien być podjazd, parking, garaż? Dlaczego? 

• W jaki sposób można wkomponować dom w otoczenie? Weź pod uwagę takie czynniki jak: 
kształt, wymiary, materiały, ogrodzenie, żywopłoty, płoty, mury, drzewa. 
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•  „Na wsi naturalny krajobraz powinien być elementem dominującym”. Skomentuj to zdanie 
odnosząc się do usytuowania domu na tej działce. 

• Czy wszystkie domy powinny wtapiać się w krajobraz? Uzasadnij swoją odpowiedź. Jakie 
budynki mogą wyróżniać się w krajobrazie miejskim czy wiejskim? Uzasadnij. 

Materiały: Każdy uczeń potrzebuje Arkusza informacyjnego 11 – „Usytuowanie domu”, Arkusza 
informacyjnego 12 – „Ocena domu” oraz koncepcji projektu - rzutów poziomych domów dla 
rodzin Kowalskich i Sandomierskich. 

1. Niech uczniowie wybiorą najlepsze miejsce na działce (Arkusz informacyjny 11) dla 
narysowanych przez siebie domów. Konieczne będzie pomniejszenie projektów oraz 
powiększenie Arkusza informacyjnego 11 przy pomocy kserokopiarki tak, aby zgadzała się 
skala rysunków. 

2. Uczniowie powinni się również odnieść do Arkusza informacyjnego 12, aby uzyskać wiele 
cennych wskazówek. 

Zadanie domowe 

1. Ćwiczenie 2  (jeśli nie zostało ukończone na lekcji). 

2. Album – niech uczniowie zaczną dział zatytułowany Mój wymarzony dom, do którego będą 
dodawać ilustracje domów, które szczególnie im się podobają. 

Lub 

niech uczniowie zaczną dział zatytułowany Domy i krajobraz, gdzie będą umieszczane zdjęcia 
domów dobrze wkomponowanych w krajobraz. 

3. Uzupełnienie Słowniczka. 

Metoda interdyscyplinarna 
1. Technika/plastyka – zaproponować uczniom następujące zadanie: Twoja rodzina chce kupić 

dom. Przejrzyj ogłoszenia w gazetach lub internecie i wybierz domy, które najbardziej Ci się 
podobają. Uzyskaj szczegółowe informacje na ich temat i przy pomocy Arkusza 
informacyjnego 12 – „Ocena domu” dokonaj oceny budynków. 

Przeprowadź lekcję na temat metod finansowania budowy domu.  

2. Historia/plastyka – tacy architekci, jak: Frank Lloyd Wright, Le Corbusier, Louis Kahn, Walter 
Gropius, Alvar Aalto, Antonio Gaudi,  Mies van der Rohe nazywani są „mistrzami 
współczesnej architektury”. Niech uczniowie wybiorą dom zaprojektowany przez jednego z 
nich i opiszą projekt słowami i obrazem. 

3. Plastyka/język polski – niech uczniowie przejrzą dział nieruchomości w gazetach i wypiszą 
zwroty używane, aby zachęcić kupujących. Zróbcie wspólnie analizę tych zwrotów 
zastanawiając się, czy takie określenia mogą zmylić kupujących. Co mogą oznaczać na hasła 
takie jak?: 

• „Idealny dla majsterkowicza”! 

• „Rozkoszne odosobnienie”. 

• „Zabytkowe zabudowania gospodarcze”. 

• „Ogród z potencjałem”! 

• „Z widokiem na park” 
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Polecić uczniom napisanie krótkiej reklamy własnego domu na sprzedaż (maksymalnie 30 
słów). 

4. Język polski – przeprowadź debatę na temat: „Wpływ domów typowych, wg projektów 
gotowych, na krajobraz Polski”. 

5. Matematyka/technika – uczniowie powinni zastanowić się nad kosztami utrzymania domu, 
czyli rachunkami za telefon, prąd, opał, naprawy, podatkami itd.  

6. Proszę pokazać klasie Arkusz informacyjny 15 – „Cztery domy”. Niech uczniowie wybiorą 
odpowiedni dom dla swojej rodziny, korzystając również z Arkusza informacyjnego 12 – 
„Ocena domu”. 


