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SŁOWA KLUCZE                                                                                                                 ARCHITEKTURA ● BUDYNEK ● CHATA ● DACH ● DETAL ARCHITEKTONICZNY ● ELEWACJA ● 
FAKTURA ● FORMA ● KOLOR ● KOMPOZYCJA ARCHITEKTONICZNA ● KONSTRUKCJA 
SZACHULCOWA ● KONSTRUKCJA BUDYNKU ● KRAJOBRAZ KULTUROWY ● ŁAD 
PRZESTRZENNY ● MATERIAŁY BUDOWLANE ● PROJEKT ● PROPORCJE ● PRZESTRZEŃ ● 
RURALISTYKA ● STYLE ARCHITEKTONICZNE ● ŚCIANA ● WNĘTRZE 

FORMA DZIAŁANIA Zajęcia terenowe (w skansenie np. w Kaszubskim Parku Etnograficznym im. Teodory  
i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich ) oraz zajęcia warsztatowo-projektowe w sali 
(zajęcia lekcyjne). 

CEL OGÓLNY Poznanie zagadnień związanych z architekturą drewnianą oraz z tożsamością miejsca  
i regionu. Przybliżenie zagadnienia współgrania tradycyjnego budownictwa z lokalnym 
krajobrazem. 

CELE SZCZEGÓŁOWE  rozwijanie wrażliwości na architekturę regionalną i jej ważną rolę w krajobrazie 
kulturowym 

 rozwijanie zainteresowań związanych z przeszłością 
 kształtowanie poszanowania dla tradycji regionu 
 kształtowanie zdolności manualnych 
 kształtowanie wyobraźni przestrzennej 
 zapoznanie z zagadnieniem proporcji 
 kształcenie umiejętności pracy w grupie 
 wzbogacenie wiedzy na temat konstrukcji architektury regionalnej 
 poszerzenie zasobu słów związanych z architekturą drewnianą 
 pogłębianie wiedzy na temat lokalnego krajobrazu  

KSZTAŁCONE 
UMIEJĘTNOŚCI 

 zdolności manualne: wykonanie z zachowaniem proporcji elementów modelu chaty 
 praca w grupie: wykonanie wspólnie ( w zespole 2-3 osobowym) modelu chaty 
 wykorzystanie wiedzy teoretycznej w sposób praktyczny: posługiwanie się słownictwem 

związanym z architekturą, wykonanie odpowiednich elementów modelu                                                    
z wykorzystaniem wiedzy zdobytej na zajęciach terenowych i podczas zajęć w sali 

METODY I TECHNIKI  zajęcia w terenie – praca w zespole (grupy 2-3 osobowe) nad grą terenową 
 zajęcia w sali - praca indywidualna (rysunek, rebusy, wykreślanki) oraz praca w grupie 

(model z kartonu)- ćwiczenia praktyczne 
ŚRODKI DYDAKTYCZNE       
I ZASOBY  

 wycieczka po skansenie i okolicy, karty pracy do gry terenowej, ewentualnie tablice 
edukacyjne w skansenie 

 prezentacja multimedialna, karta pracy – instrukcja wykonania modelu 
 kartki, farby, flamastry, nożyczki, karton tekturowy, taśma klejąca, klej biurowy, pudełka 

po zapałkach, patyczki do szaszłyków 
CZAS TRWANIA                   
I MIEJSCE ORGANIZACJI  

 zajęcia terenowe: jednodniowy wyjazd do skansenu (np. Muzeum Kaszubski Park 
Etnograficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich), w tym 120 
minut gry terenowej 

 zajęcia w sali: 90-minutowe zajęcia w szkole (etap może być realizowany w segmentach 
np. dwóch po 45 minut) 

DOCELOWA GRUPA 
ODBIORCÓW 

Dzieci z klas IV-VI szkół podstawowych (wiek 9-12 lat) 

OPIS IDEI PROJEKTU Projekt ma na celu poszerzenie wiedzy na temat architektury regionalnej wśród dzieci, 
zwrócenie uwagi na piękno lokalnego krajobrazu kulturowego. Ideą zajęć jest również 
uwrażliwienie najmłodszych na zagadnienie tożsamości miejsca oraz kształtowanie szacunku 
dla elementów historycznych. Gra terenowa pozwala zgromadzić uczniom wiedzę potrzebną 
następnie do zajęć w sali. Bardzo ważne jest bezpośrednie wykorzystanie wiedzy teoretycznej 
w trakcie zajęć praktycznych, dzięki czemu dzieci bardziej uzmysławiają sobie celowość nauki. 



 
Wykonanie przestrzennego modelu chaty umożliwia kształtowanie wyobraźni przestrzennej 
oraz poczucia estetyki dziecka. 
Projekt powinien być realizowany w ramach zajęć lekcyjnych w semestrze letnim (terminy od 
maja do czerwca). W ramach projektu przewidziane są  całodniowe zajęcia edukacyjne                     
w terenie (skansen, muzeum) połączone z grą terenową trwającą 120 minut oraz 
ogólnorozwojowe zajęcia w sali trwające 90 minut (w dwóch blokach po 45 minut lub jednym 
bloku 90-minutowym). 

OPIS PRZEBIEGU 
DZIAŁAŃ 

Zajęcia w terenie: 
Zajęcia zaczynają się od spaceru po okolicy. Uczniowie obserwują charakterystyczne położenie 
wsi kaszubskiej, wpisanie tradycyjnej zabudowy w krajobraz. Nauczyciel wprowadza pojęcie 
krajobrazu kulturowego. Następnie dzieci oprowadzanie są po skansenie, gdzie widzą 
charakterystyczne cechy kaszubskich budynków mieszkalnych, ich wnętrza i wyposażenie. 
Zapoznają się także z charakterystyką prac, jakie były wykonywane przez mieszkańców wsi. 
Nauczyciel zwraca uwagę na wpływ pracy ludzkiej (uprawa roli, połów ryb itp.) na krajobraz. 
Następnie uczniowie dzielą się na zespoły 2-3 osobowe i na terenie skansenu wykonują 
zadania w ramach gry terenowej - szkice, rebusy itp. (załączniki). Gra kończy się wspólnym 
podsumowaniem oraz wymianą spostrzeżeń między grupami (zespoły mogą dostać różne 
warianty karty, tak, aby na koniec zajęć uzyskać dodatkowe informacje). 
Zajęcia w sali: 
Dzieci przed zajęciami otrzymują zadanie domowe do rozwiązania związane z architekturą: 
„przykłady obiektów charakterystycznych dla wybranych 5 państw” . Zajęcia rozpoczynają się 
od „burzy mózgu” na temat architektury wiejskiej oraz architektury regionalnej. Dzieci 
wymieniają skojarzenia oraz zdania na powyższe zagadnienia – wszystko zapisywane jest na 
tablicy (bądź kartce) w celu późniejszego zweryfikowania i podsumowania. W celu 
wprowadzenia w zagadnienia nauczyciel przedstawia dzieciom prezentację multimedialną 
(trwającą max 20 minut): krótki przegląd architektury charakterystycznej dla regionu 
(porównanie chaty kaszubskiego gbura  i zwykłego zagrodnika – uczeń ma szanse 
zweryfikować swoją wiedzę z zajęć terenowych), charakterystyka budowy chaty (elementy 
konstrukcyjne), podstawowe zasady kompozycji i proporcji oraz rysunku technicznego 
(elementy związane z wykonaniem rzutu podstawowego budynku), podstawowe zagadnienia 
związane z ruralistyką (układem przestrzennym budynków we wsi, wpisaniem wsi                               
w krajobraz). W trakcie prezentacji multimedialnej, przed kolejnym  zagadnieniem, zadawane 
są dzieciom pytania wprowadzające, które aktywują dzieci do kreatywnego myślenia                        
i czynnego uczestnictwa w zajęciach (przykładowo: Czy wiecie z czego wykonana jest chata? 
Czy waszym zdaniem proporcje są ważne? Jakie znacie zasady kompozycji?).   
Kolejnym etapem zajęć jest wykonanie rzutu budynku wraz z widokiem oraz oznaczenie                        
i opisanie elementów konstrukcyjnych i materiałów budowlanych obiektu. Zadanie 
wykonywane może być  na papierze milimetrowym w celu ćwiczenia u dzieci technicznego 
rysunku, staranności oraz precyzji. Rysunki są elementem związanym z kolejnym zadaniem, 
ponieważ na ich podstawie powinien powstać model. 
Ostatnie zadanie polega na wykonaniu modelu chaty kaszubskiej w zespole 2-3 osobowym. 
Ćwiczenie pozwala rozwijać zdolności manualne oraz umiejętność pracy w grupie. W celu 
usprawnienia pracy, dzieci otrzymują „instrukcję” (załączniki) zawierającą poszczególne 
elementy pracy. Dzieci na zajęcia przynoszą średniej wielkości pudełko kartonowe, które 
będzie służyło jako konstrukcja budynku oraz patyczki do szaszłyków, które będą 
wykorzystane w modelu na pokrycie dachowe. Niezbędnym elementem będą również takie 
materiały jak: klej, nożyczki, mazaki bądź farby. Aby wykonać mebelki do ustawienia 
wewnątrz modelu chaty potrzebne będą pudelka po zapałkach (ok. 6 na chatę). Po wykonaniu 
modeli chat, dzieci ustawiają wszystkie wykonane obiekty w jeden z wybranych przez siebie 
układów przestrzennych charakterystycznych dla obszarów wiejskich. 

ZAŁĄCZNIKI 1. Przykładowe karty pracy (1) 
2. Przykładowe karty pracy (2) 
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