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● OKNO 
FORMA DZIAŁANIA  zebranie dokumentacji zdjęciowej 

 wyjście w teren 
CEL OGÓLNY uwrażliwienie na ład i (nie)porządek w otoczeniu 
CELE SZCZEGÓŁOWE  nowe spojrzenie na otoczenie  

 budowanie poczucia odpowiedzialności za wygląd miejsca zamieszkania  
 wskazanie możliwości dokonywania pozytywnych zmian w otoczeniu 

KSZTAŁCONE 
UMIEJĘTNOŚCI 

 spostrzegawczość 
 wyczucie estetyki i harmonii  

METODY I TECHNIKI dyskusja nad estetyką ulic i budynków podczas analizy zdjęć i podczas wyjścia w teren  
ŚRODKI DYDAKTYCZNE       
I ZASOBY  

przeźrocza, fotografie, pocztówki 

CZAS TRWANIA                   
I MIEJSCE ORGANIZACJI  

 w zależności od ilości uczniów i stopnia zaangażowania: 2 - 3 godziny lekcyjne 
 miejsce: szkoła lub/i wybrany teren 

DOCELOWA GRUPA 
ODBIORCÓW 

dzieci w wieku 8 - 12 lat 

OPIS IDEI PROJEKTU Ideą jest uwrażliwienie na przestrzeń, w której żyjemy, budowanie poczucia tożsamości, 
jedności z miejscem zamieszkania i świadomości odpowiedzialności indywidualnej oraz 
zbiorowej za wygląd i harmonię tego miejsca.  
Proponowane są działania stymulujące do spojrzenia na najbliższe otoczenie „świeżym” 
okiem, jako fundamentu pod procesy myślowe wpływające na wszechstronny rozwój 
osobowości (krytyczne myślenie).  

OPIS PRZEBIEGU 
DZIAŁAŃ 

Dzieci robią zdjęcia swojego podwórka, ulicy, domu. W szkole zdjęcia są wspólnie oglądane         
i analizowane pod kątem ewentualnych zmian, których wprowadzenie służyłoby nadaniu 
temu miejscu ładnego wyglądu, spójności i harmonii. Dyskusja wokół proponowanych 
zagadnień: 
I. Okna.  
Podział. Można np. zwrócić uwagę na zasadność zachowania oryginalnego podziału okien 
podczas ich wymiany w wielorodzinnym budynku mieszkalnym.  
Właściciele często podejmują decyzje podyktowane wymiarem ekonomicznym - im mniej 
słupków i poprzeczek tym okno jest tańsze. Jest to jednak myślenie krótkowzroczne. Efekt 
będzie oddziaływał w obszarze wspólnej przestrzeni i będzie odczuwalny przez wszystkich jej 
użytkowników: mieszkańców, przechodniów, turystów. Istotne jest więc np. podjęcie 
wspólnych działań sąsiedzkich dotyczących wymiany okien, tak aby zachować charakter 
zabudowy i spójność elewacji. 
 Przykładowe pytanie do ucznia: „Czy tak by zaprojektował architekt?” Ilustracją mogą być  

zdjęcia zrobione przez uczniów lub/i zdjęcia przygotowane przez nauczyciela (złe i dobre 
przykłady).  

Materiał. Moda na wymianę okien na plastikowe poza aspektem zdrowotnym (okna PCV są 
bardzo szczelne i jeśli pomieszczenie nie jest wietrzone wystarczająco często może pojawić się  
wilgoć sprzyjająca rozwojowi niekorzystnych dla zdrowia pleśni i grzybów) skutkuje często 
negatywnym wpływem na estetykę budynku (zwłaszcza budynku historycznego). Profile PCV 
(mowa o przekroju technicznym elementu budowy okna) uniemożliwiają wierne odtworzenie 
oryginalnego podziału okna - poprzeczki często są na różnej szerokości. 
 Można zwrócić uwagę na alternatywne rozwiązania: pozostawienia okien drewnianych, 

ich naprawę i konserwację. Ilustracją, podobnie jak powyżej mogą być fotografie z 
odpowiednio dobranymi przykładami – zestawienie okna drewnianego (z uwzględnieniem 
trójwymiarowych profili i rzeźbionych detali słupków i ślemienia, czyli poprzeczki 



 
poziomej) i okna plastikowego (o płaskich profilach).  

II. Kolory  
Okna. Kolor okien, jest jednym z elementów, który wpływa na to jak postrzegamy elewację. 
Kolor biały np. z zasady „poszerza”, sprawia iż wydaje się, że coś jest większe, pełniejsze, 
dotyczy to też profili okiennych. Dawniej stosowano różne kolory stolarki okiennej, biała 
zdominowała zabudowę w XIX w.  
 Można zaproponować dzieciom analizę starych fotografii i dokumentacji rysunkowych 

przedwojennej zabudowy.  
Ściany (elewacje). Zróżnicowana kolorystyka dominuje w różnych częściach świata,                       
np. odcienie żółci są charakterystyczne dla Włoch - niebieskie niebo ładnie współgra                                
z intensywnymi odcieniami tego koloru. W naszej szerokości geograficznej, gdzie niebo przez 
większość dni w roku jest „szarawe” być może lepiej dobierać bardziej stonowane barwy 
elewacji, natomiast ożywiać je intensywnymi barwami detali, takich jak elementy stolarki                 
i kowalstwa (okna, drzwi, okiennice, balustrady itp.).  
 Można zaprezentować dzieciom fotografie z przykładami z różnych krajów o podobnych 

uwarunkowaniach klimatycznych jak Polska, np. z Holandii, Skandynawii, Wysp Brytyjskich 
i Irlandii, północy Niemiec i Francji itd.  

 Można również zaproponować dzieciom przeprowadzenie obserwacji dwóch budynków 
(jednym z nich może być np. dom w którym dziecko mieszka). Ważne aby jeden z nich 
miał naturalny, stonowany kolor elewacji, drugi bardziej intensywny. Chodzi                                
o zaobserwowanie zmiany wyglądu tych budynków w zależności od pory roku, pory dnia, 
w różnym oświetleniu, na tle różnych barw nieba . 

Dachy . Zróżnicowanie materiałowe pokryć dachowych, ich kolor i faktura to kolejny element 
wpływający na  percepcję całego budynku oraz  jego  relacji z otoczeniem.  
Dachówki  ceramiczne charakteryzuje naturalny kolor, bogactwo subtelności i zróżnicowania 
barwy.  Blachodachówka pozbawiona jest tych subtelności - kolor jest jednostajny,  
nienaturalny, często krzykliwy. Chęć zaznaczenia swojej indywidualności poprzez np. użycie 
niebieskiej blachodachówki w zespole zabudowy, gdzie dominują dachówki ceramiczne 
rozbija harmonię całości, jest dysonansem.  
 Można dzieciom zaproponować analizę miast i miasteczek przedstawianych na 

widokówkach (pocztówka jako synonim ładnego widoku, którym warto się podzielić).  
 Warto również wspólnie z dziećmi poszukać w Internecie obrazków ilustrujących to 

zagadnienie (np. dachy Paryża).  

III. możliwości upiększania  
Co możemy zrobić, by ożywić naszą przestrzeń, sprawić, by nie wyglądała na opuszczoną, 
zaniedbaną, była jednocześnie harmonijna?  
Kwiaty w oknach i na balkonach (można umówić z sąsiadami na te same gatunki roślin 
osiągając spójny, harmonijny efekt wyglądu elewacji) . 
Zazielenienie ścian budynków (zwłaszcza szczytowych, czyli tych bez okien) roślinami pnącymi, 
np. winobluszczem lub bluszczem (wyciągają wilgoć ze ściany, uatrakcyjniają przestrzeń, są 
gościnne dla ptaków; winobluszcz rośnie szybko i pięknie się przebarwia jesienią, bluszcz 
rośnie wolniej, ale jest zimozielony).  
Inne przykłady działań:  
Zwracajmy uwagę na utrzymywanie czystości, nieniszczenie roślin, na dbałość o przydomową 
zieleń, właściwe wyprowadzanie psów itd.  
Czy dbać możemy tylko o „własny” kawałek ziemi?  
Co się stanie, jeśli zagrabimy kawałek trawnika, który mamy za oknem, dosypiemy ziaren 
trawy, posadzimy kilka cebulek, np. krokusów? (większość roślin cebulowych bardzo 
efektownie kwitnie, zwłaszcza wczesną wiosną, kiedy inne rośliny dopiero zaczynają 
wegetację, ulice są jeszcze szare,  a ludzie zmęczeni zimą)  
Nie dopuszczajmy do wycinania krzewów – otwarte trawniki bez krzewów są nieprzyjaznym 
środowiskiem dla wróbli i innych ptaków, które tak pięknie potrafią śpiewać!  
Pamiętajmy o tym, że zieleń w mieście, poza funkcjami estetycznymi, pełni również funkcje 



 
zdrowotne (pochłania zanieczyszczenia powietrza). 
Graffiti – sztuka czy wandalizm?  
Poprzez przeprowadzoną wspólną z dziećmi analizę przykładów pozytywnych i (dla kontrastu) 
negatywnych można pokazać, jak świadomie lub nieświadomie wpływamy na kształtowanie 
przestrzeni wokół nas.  
 
Przykładowe zadanie 
 Wykorzystując wykonane w terenie zdjęcia oraz wycinki z gazet i czasopism o 

architekturze, domach, wnętrzach (z rożnymi elementami : okna, zieleń, elementy małej 
architektury, itp.) można wykonać  z dziećmi kolaże, przyklejając na zdjęcia wycięte 
elementy (przeklejanie innego okna, innych drzwi, doklejanie donic z kwiatami, ładnego 
obrośniętego bluszczem płotu itp.)  

ZAŁĄCZNIKI 1. Instrukcja dla uczestnika  
2. Karta pracy 
3. Przykłady z Polski i z innych krajów (fotografie) 

LITERATURA Dla nauczyciela:  
 „Wrzask w przestrzeni. Dlaczego w Polsce jest tak brzydko” Piotr Sarzyński  
 „Człowiek i przestrzeń” Piotr Bogdanowicz  
 „Opowieści budynków. Architektura czterech kultur” Andrzej Basista  
 „Życie między budynkami” Jan Gehl  
 „Architektura wspólnoty” Leon Krier  
 „Obraz miasta – wydanie skrócone” Gordon Cullen  
 „Miasto to nie architektoniczna zabawa” Romuald Maksymilian Loegler  
Uzupełniająca dla uczestników:  
 Wydawnictwa albumowe ze zdjęciami różnych miast i osiedli  (bo miasto zawsze może być 

„pięknym miastem brzydkich domów lub brzydkim miastem pięknych domów” - prof. 
Czerwiński)  

 "Przewodnik po architekturze codziennej. Zeszyt ćwiczeń" Anna Komorowska, Michał 
Rokita (uniwersalny przewodnik po mieście, bez faktów historycznych, opisów zabytków 
czy ciekawostek -  to czytelnik, wypełniając go treścią decyduje o jakim mieście opowie 
ten przewodnik) 

 „S.Z.T.U.K.A” Sebastian Cichocki  
 „50 teorii architektury, które powinieneś znać” Philip Witkinson  

 


