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Lekcja 10: Zabawa w planowanie 

Podczas tej lekcji uczniowie zapoznają się z czynnikami ważnymi podczas planowania zespołu 
domów. 

Materiały pomocnicze: Arkusz informacyjny 12 – „Ocena domu”, Arkusz informacyjny 13 – „Wzory 
do Zabawy w planowanie”, Arkusz informacyjny 14 – „Zasady Zabawy w planowanie”.  

Problematyka 
Planowanie. 

Zagadnienia Kluczowe 
Prywatność. Ogród. Miejsce do parkowania. Ruch samochodowy, rowerowy i pieszy. Światło 
słoneczne. Poziom hałasu. Dostęp do terenów zielonych. Obiekty użyteczności publicznej. 

Powtórka 
Proszę ocenić pracę wykonaną przez uczniów podczas Lekcji 9. Niech uczniowie uzasadnią lokalizacje 
i projekty domów, które wybrali dla państwa Kowalskich i Sandomierskich. Spytaj, czy ktoś musiał 
zmienić swój projekt, aby go lepiej dostosować do terenu. 

Burza mózgów 
Większość ludzi kupuje domy na osiedlach, gdzie sprawy omówione wcześniej przez uczniów są 
ustalane przez architektów. Niech uczniowie zastanowią się nad cechami dobrze zaprojektowanego i 
zaplanowanego zespołu domów. Wypisz te cechy na tablicy przed Zabawą w planowanie. 

Ćwiczenie 1 – Zabawa w planowanie 
Podzielić klasę na grupy, które mają za zadanie zaplanowanie małego zespołu domów. Przypomnij o 
Zagadnieniach Kluczowych. 

Materiały: Papier lub karton formatu A3, nożyczki, nożyk do papieru, taśma klejąca, klej. 

Rozdać: Arkusz informacyjny 13 – „Wzory do Zabawy w planowanie”, Arkusz informacyjny 14 – 
„Zasady Zabawy w planowanie”. 

Ocena pracy 
Po skończonej zabawie, niech uczniowie wspólnie ocenią pracę kolegów i koleżanek, pamiętając przy 
tym o Zagadnieniach Kluczowych. Zebrać wszystkie plany i ponumerować je, następnie zaprosić klasę 
do wspólnej oceny przy pomocy tabelki podanej poniżej. Oceny są w skali 1-10, od najmniej do 
najbardziej udanych pomysłów. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

          Rozmieszczenie domów 

          Wykorzystanie przestrzeni 

          Orientacja 

          Ogrody prywatne 

          Układ dróg (ulic) 

          Ścieżki i chodniki 

          Parkowanie 

          Otwarta przestrzeń wspólna 

          Obiekty użyteczności publicznej 

          Architektura krajobrazu całości zespołu 

 

 

Album 
Poprosić uczniów o dołączenie do swoich Albumów następujących materiałów:  

• Zdjęcia osiedli domów z podziałem na dobrze i źle zaplanowane. Niech ocena będzie 
uzasadniona krótką notką. 

• Opis okolicy, w której mieszkają z odniesieniami do elementów „Zabawy w planowanie” oraz 
Arkusza informacyjnego 12 –„ Ocena domu”. 

Metoda interdyscyplinarna 
1. Wiedza o społeczeństwie – zorganizować wycieczkę do biura planowania przestrzennego lub 

innej pracowni urbanistycznej i przeanalizować miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego.  Dowiedzieć się, gdzie w okolicy można budować domy i jakie zasady 
regulują tę zabudowę. 

Poproś uczniów, aby skontaktowali się z lokalną grupą, która społecznie zajmuje się dbaniem 
o jakość  środowiska w okolicy. Niech dowiedzą się, jak mogą pomóc. 

Zaprosić na gościnny wykład miejscowego radnego albo osobę odpowiedzialną za sprawy 
zagospodarowania przestrzennego dzielnicy lub miejscowości. 

2. Nauki o środowisku/historia – zaproponuj uczniom następujące zadanie: Twoja rodzina chce 
wybudować dom. Co zrobić, aby proces budowy oraz użytkowanie domu miał jak najmniejszy 
wpływ na środowisko. Weź pod uwagę takie czynniki, jak: usytuowanie budynku, materiały 
budowlane, oszczędzanie energii oraz wody, utylizację śmieci oraz ścieków. 

Niech uczniowie skontaktują się z organizacjami, których przedstawiciele będą mogły 
opowiedzieć o dziedzictwie kulturowym i przyrodniczym okolicy. 


