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Edukacja architektoniczna dzieci i młodzieży przybiera bardzo 
różne formy. W Polsce rośnie zainteresowanie tą dziedziną wie-
dzy, coraz więcej mówi się o konieczności wprowadzenia po-
wszechnej edukacji architektoniczno-przestrzennej. Coraz wię-
cej osób i instytucji działających na polu edukacji nieformalnej 
– w muzeach, domach kultury, szkole, a nawet centrach handlo-
wych realizuje warsztaty i projekty poświęcone architekturze. 
Temat jest bardzo obszerny, ponieważ istnieje wiele poziomów 
tego co nazywać można szeroko „byciem w przestrzeni i wobec 
przestrzeni”. Architektura czy tego chcemy czy nie, jest jednym 
z fundamentów ludzkiej kultury. Możemy żyć bez sztuki, litera-
tury, kinematografii, ale od architektury nie jesteśmy w stanie 
uciec. Żyjemy w strukturach miast, miejscowości, wsi, przed-
mieść. Pracujemy i uczymy się w budynkach, poruszamy się 
pomiędzy nimi, wreszcie okupujemy przestrzeń w postaci naj-
mniejszej jednostki, czyli domu. To wszechobecna i najbardziej 
demokratyczna dziedzina sztuki, która jako przedmiot refleksji 
jednocześnie jest praktycznie nieobecna w edukacji formalnej.  
 
Niniejsza publikacja nie rości sobie prawa do zaprezentowania 
jak obszerną dziedziną jest edukacja architektoniczna. Zajmu-
ję się jedynie jej wycinkiem, jedną z wielu możliwych odsłon. 
To autorski wybór interesujących mnie zagadnień - wyciągam 
kawałek by pokazać, co udało mi się z nim zrobić podczas kilku-

miesięcznego procesu i do jakich doprowadziło mnie wniosków. 
Edukacją nieformalną najmłodszych zajmuję się od kilku lat i co-
raz częściej zadaje sama sobie pytanie nie tyle „czego uczyć?”, 
ale „jak uczyć?”. To przesunięcie prowadzi nas do traktowania 
przeze mnie architektury nie tylko jako interesującej dziedzi-
ny, ale też czegoś co dostarcza mi inspiracji do przemyślenia 
zupełnie innych modeli uczenia się. Pracując nad warsztatami, 
obserwując dzieci, zastanawiałam się dużo nad potencjałem 
edukacji architektonicznej. Moje myślenie było bardzo szerokie 
i doprowadziło mnie do przekonania, że architektura pozwala 
mi powoływać do życia inne modele uczenia się - angażować 
dzieci na zupełnie innych zasadach niż w edukacji formalnej.  
 
Widoczne na zdjęciu “Drzewo kreatywności” z Lego House 
w Billundzie to jedna z największych na świecie konstrukcji 
z klocków, która wyznacza symboliczne centrum domu Lego. 
Stwierdzenie, że działanie w przestrzeni, konstruowanie, budo-
wanie, projektowanie - dostarczają wielu narzędzi do rozwija-
nia kreatywności dzieci – może zabrzmieć dla wielu jak banał. 
Kreatywność, o której mówi się dzisiaj tak dużo i odmienia się 
przez wszystkie przypadki, najczęściej ulokowana jest w cen-
trum edukacyjnych przedsięwzięć. Ale właśnie dlatego akcent 
stawiam na myślenie. Zdałam sobie sprawę z tego, że chodzi 
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nie tylko o myślenie twórcze, ale także trening myślenia pro-
blemowego, krytycznego, analitycznego, wychodzącego poza 
konwencje i schematy – a przede wszystkim samodzielnego 
- czyli ważne współcześnie kompetencje. Projekt „Architek-
tura: ćwiczenia z myślenia” dał mi możliwość wprawić te idee 
w ruch. Sprawdzić czy ten kierunek kryje w sobie potencjał – 

chciałam zbadać, opracować i stworzyć propozycję aktywności 
i tematów wokół tak rozumianej edukacji architektonicznej. Za-
leżało mi na tym, aby dzieci miały okazję ćwiczyć się w sztuce 
rozwiązywania problemów oraz odpowiadania na potrzeby, 
bo przecież właśnie o tym jest architektura. Dla mnie bardzo 
ważny jest też potencjał eksperymentowania i testowania swo-
ich konstrukcji czy rozwiązań. W przeciwieństwie do systemu 
szkolnego brak tu jednej właściwej odpowiedzi. Jest jedynie 
szereg możliwości, które możemy wspólnie sprawdzać. Może 
to być więc zachęta do tego, by nieustannie poszukiwać, pró-
bować, ryzykować i zupełnie nie bać się popełniać błędów, 
a co za tym idzie przestać postrzegać je w kategoriach porażki. 
W procesie projektowym błędy są ważne, bo przybliżają nas 
do najlepszych rozwiązań - podobnie jak w życiu! Podręcznik 
przygotowałam z myślą o nauczycielach, edukatorach, anima-
torach, rodzicach i wszystkich osobach pracujących z dziećmi 
bądź zainteresowanych edukacją nieformalną. Moim celem 
było wydobycie potencjału tkwiącego w edukacji architekto-
nicznej, ale też zachęcenie i zainspirowanie wszystkich osób, 
które być może wahają się czy mają wystarczające kompetencje 
lub zastanawiają się od czego zacząć. Starałam się pomyśleć 
ten narzędziownik tak, aby treści były przystępne i zachęcały 
do działań i zabaw z dziećmi.
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Architekturę możemy eksplorować z wielu różnych perspek-
tyw. Możemy traktować ją jako otaczające nas dziedzictwo 
kulturowe, które badamy pod kątem historycznych założeń, 
technik i stylu. Możemy też architekturę potraktować jak język, 
którego używamy, by konstruować nasz świat. Ten język nie 
jest zarezerwowany tylko dla nielicznych – wszyscy jesteśmy 
pełnoprawnymi użytkownikami architektury, choć zupełnie 
różne są nasze doświadczenia obcowania z nią. Niezależnie 
od tego czy i w jakim stopniu znana jest nam gramatyka języka 
architektonicznego, każdy z nas ma pewne odczucia, skojarze-
nia, preferencje. W jednych budynkach czujemy się dobrze, 
w innych źle. Jedne mogą nas przerażać, inne wzbudzać nasz 
zachwyt. Od architektury zwyczajnie nie da się uciec…

W tym podręczniku proponuję za punkt wyjścia uczynić per-
spektywę projektanta. Wcielanie się w rolę architekta w for-
mie zabawy, wyzwania czy uczestniczenia w procesie wiąże 
się z różnymi korzyściami. Oczywiście dzieci do budowania 
wcale nie trzeba namawiać. Ale można też wymyśleć takie 
sytuacje edukacyjne, które trochę skomplikujemy, nadamy im 
jakiś dodatkowy sens czy położymy nacisk na coś zupełnie nie-
oczekiwanego. Jako projektanci dzieci wchodzą w rolę twór-

czą, choć jak starałam się już podkreślać nie chodzi tu tylko 
o stymulowanie kreatywności. Zależy mi na tym, aby bycie 
małym architektem było też ćwiczeniem się w rozwiązywaniu 
problemów, analizą warunków czy umiejętnością generowania 
wielu odpowiedzi na zadane pytanie. To dla mnie ważny mo-
ment ćwiczenia się w umiejętności ujmowania sytuacji z róż-
nych perspektyw.

Zanim jednak przejdziemy do ćwiczeń i propozycji tematów 
musimy się chwilę zatrzymać przy zawodzie architekta. Jeśli 
mamy wraz z dziećmi wykonywać pewną symulację i wcielać 
się w rolę projektantów, musimy poznać narzędzia, którymi 
się posługują. Oczywiście w XXI wieku tym narzędziem jest 
przede wszystkim dobry komputer i specjalne programy, ale 
specjalistyczna technologia mało mnie interesuje. Moje ujęcie 
jest selektywne, wybieram te narzędzia, które dają się zaapli-
kować w warsztatach i są adekwatne do wieku i stylu pracy 
dzieci. Zwracam się również w stronę fizyczności - kontaktu 
z papierem, rysunkiem, manualną sprawnością, bo uważam, 
że wszyscy potrzebujemy dzisiaj znacznie częściej trzymać 
w ręku kartkę zamiast patrzeć w ekran. 

Narzędzia architekta
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Podsumowując – zobaczmy po jakie narzędzia będziemy w tym 
podręczniku sięgać. Spróbuję wyjaśnić też jak, kiedy i po co – 
nawet jeśli nie wyczerpię tematu w poniższych akapitach, będę 
się potem odwoływała do tych narzędzi proponując już kon-
kretne ćwiczenia. Wówczas na przykładach stanie się jasne co 
te narzędzia wnoszą do doświadczeń konstruktorskich dzieci. 

1.  SKALA

Skala to pojęcie kluczowe. Niezależnie od tego w jakiej formie 
architekt pragnie przedstawić swój pomysł – czy poprzez ma-
kietę czy poprzez rysunek używa skali! Skala, czyli informacja 
o tym, jak bardzo dany obiekt został pomniejszony lub po-
większony jest podstawowym punktem odniesienia. Co ważne 
- skala jest również obecna w podstawie programowej naucza-
nia w Szkole Podstawowej. Uczniowie pracują z pojęciem skali 
na dwóch przedmiotach – matematyce i przyrodzie. Uczą się 
o skali mapy i obliczaniu rzeczywistych odległości. W zada-
niach pojawią się plany, wymiary, rysunki w skali, pomniejszone 
obiekty. Fakt obecności skali w podstawie to kolejny argument 
na to, że zagadnienia architektoniczne łączą się organicznie 
z ogólną wiedzą szkolną i warto je zgłębiać.

Nasuwa się jednak pytanie, czy skalę zawsze trzeba liczyć? 
Albo co zrobić jeśli dzieci są zbyt małe na wykonanie takich 
obliczeń? Czy niemożność matematycznego opanowania po-
jęcia skali wyklucza młodsze dzieci z możliwości posługiwania 
się tym narzędziem? Oczywiście, że nie! Skalę można policzyć, 
wtedy otrzymuje się precyzyjne dane. Ale skalę można też od-
czuć i to jest w stosunku do młodszych dzieci najlepsze zało-
żenie.

8



Sposób na odczuwanie przez maluchy skali jest bardzo prosty! 
Trzeba po prostu budować dla kogoś. To ważne dla wyobraź-
ni dziecka: dla kogo będzie to dom? Jak wysokie muszą być 
ściany? Jak duże musi być łóżko, by określony użytkownik się 
w nim zmieścił? Problem skali rozwiązujemy namysłem nad 
relacją pomiędzy budynkiem i jego poszczególnymi elemen-
tami a jego użytkownikiem. Nawet małe dziecko jest w stanie 
intuicyjnie wyczuć rozmiar i proporcje. Pracując nad makietą 
może zastanawiać się nad tym czy coś powinno być mniejsze 
czy większe, fizycznie przymierza użytkownika do ścian, mebli, 
obiektów, sprawdza czy zmieści się w pomieszczeniu. 

Dlatego przy okazji różnych ćwiczeń, zadań, budowania ma-
kiet warto mieć prototypowego mieszkańca. To może być jakaś 
figurka, ludzik zabawkowy albo inne zwierzątko czy postać. 
Jeśli planujemy warsztaty dla większej grupy i nie mamy wielu 
figurek polecam pionki z planszówek, one też świetnie udają 
człowieka! Wreszcie jeśli mamy na to czas możemy tez stwo-
rzyć papierową figurkę z całopostaciowego zdjęcia dziecka, 
pomniejszonego na komputerze, co oczywiście wymaga więk-
szego nakładu pracy, ale daje proporcjonalnie jeszcze więcej 
radości. Albo po prostu poprosić dzieci by narysowały siebie, 
w szablonie, który potem wycięty i odpowiednio złożony ze-
chce „samodzielnie utrzymać się na nogach” i stanąć w makie-
cie. Takie budowanie „dla kogoś” w sposób naturalny zachęca 
do szukania odpowiedniej skali.

2.  RYSUNEK

Architekt Zvi Hecker powiedział kiedyś, że rysuje by pomyśleć 
(„I draw because I have to think”). Takie postrzeganie ryso-
wania - jako sytuacji w której się myśli, kreśli kształty, szuka 
najlepszych form jest mi bardzo bliskie. Rysunek jest pierwszą 
próbą przelania na papier abstrakcyjnych myśli i obrazów z gło-
wy. Rysunek jako pierwszy pozwala koncepcji się objawić, stać 
się widzialną. Architektoniczny szkic pokazuje nadrzędną ideę 
projektu, ale też służy temu by utrwalić daną myśl: uchronić 
pomysł przed ulotnością. 

Architekci wykonują wiele szkiców. Choć może to zabrzmieć 
banalnie - dla mnie szczególnie inspirujący jest ich roboczy 
charakter. Dzieci są przyzwyczajone do pracy w innym trybie. 
Często oczekują możliwości użycia ołówka, co gwarantuje im 
spokój, że gdy coś pójdzie nie tak, można to jeszcze naprawić. 
Dopiero potem, gdy nabiorą pewności, używają flamastrów 
i kredek, kompulsywnie wypełniają całą przestrzeń kartki. Ry-
sunek jest jeden, detaliczny, najważniejszy. Stosunkowo długo 
dopracowywany, ważna jest staranność wykonania, zapełnie-
nie kartki, dbałość o szczegóły. 
Nie ma w tym nic złego. Jest to model obowiązujący w szkole 
i wynikający z konieczności wprowadzenia jakiś kategorii, we-
dle których można rysunki dzieci oceniać. Niestety model ten 
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stawia raczej na schematyczność, działanie w określonej kon-
wencji, dbałość o estetykę, a nie ciekawą formę czy fascynują-
cą treść. Rysowanie nie musi być sprawdzianem ze schludności 
czy umiejętności tworzenia ładnych obrazków. Rysowaniem 
można się bawić, można rysowaniem myśleć, grzebać w odmę-
tach wyobraźni, wreszcie rysunek to eksperyment, to rozmowa 
różnych punktów widzenia. W końcu każdy z nas kojarzy mo-
ment gdy szczęśliwe dziecko przychodzi pokazać swoją pracę. 
Patrzymy i nie mamy zielonego pojęcia co jest na kartce. Nieco 
zakłopotani zadajemy ostrożne pytania, próbujemy lawirować 
tak, by dostać jakaś wskazówkę i nie urazić autora lub autorkę 
absurdalnym odczytaniem. Czy pamiętacie słynny rysunek ka-
pelusza z „Małego Księcia”? Za to właśnie kocham tę opowieść 
– obnażyła ona prawdę o tym, że to nie rysunki dziecięce są 
nieudolne, ale ograniczona i sformatowana wyobraźnia doro-
słych! Kapelusz był wężem boa, który w całości połknął słonia. 
Mały autor musiał narysować otwarte węże boa, by dorośli 
zrozumieli to przedstawienie (swoją drogą narysował przekrój 
także istotny w kontekście rysunków architektonicznych). 

Wracając z powrotem na grunt projektowania – rysowanie jest 
szukaniem - odpowiednich kształtów, form, układów, kompo-
zycji. Szybkie szkice są jak notatki, pozwalają sprawdzić w kil-
ku ruchach ręki kilka różnych możliwości, znaleźć odpowiedź. 

W tym sensie rysunek może być myśleniem. Staram się poka-
zywać dzieciom takie zastosowanie rysunku. Włączać robo-
cze szkice do zadań warsztatowych, prezentować rysunek nie 
jako formułę artystyczno-ekspresyjną, ale właśnie jako narzę-
dzie. Rysujemy nie po to by stworzyć dzieło na skalę własnych 
umiejętności, ale po to by szukać, kombinować, porównywać, 
sprawdzać. To podejście daje zielone światło dla popełnia-
nia błędów, nieprzejmowania się tym czy jest „ładnie”, chodzi 
o spontaniczny ruch ręki i myśli. Przyznaję – czasem bywam 
na tyle ortodoksyjna, że nie daje dzieciom ołówków, chowam 
je na dno szafki. Nie chcę żeby wycierały gumką w nieskoń-
czoność swoje kolejne próby. Projektowanie to zawsze proces, 
raz krótszy, raz dłuższy, czasem bardziej a czasem mniej skom-
plikowany. Świetnie jest uczynić ten proces widzialnym i na-
macalnym – dostrzec ile razy coś poprawiliśmy, zmieniliśmy, 
jak wiele pomysłów mieliśmy i z pełną satysfakcją wybraliśmy 
ten najlepszy. Ten proces świetnie można oddać w rysunkach 
i szkicach. Wrócimy do tego w części ćwiczeniowej, a teraz 
najwyższa pora przyjrzeć się różnym typom rysunków, używa-
nych przez architektów.

RZUT

To chyba najbardziej popularna forma rysunku kojarząca się 
z pracą architekta. Rzut daje możliwość objęcia wzrokiem ca-
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łości, zobaczenia wizji z pewnego dystansu, który przecież nie 
jest dla człowieka naturalny. Dla ptaka już tak, gdyż może on 
w każdej chwili wzbić się w powietrze i zobaczyć wszystko 
z góry w całej okazałości, sprawić, że ciężkie, solidne i ogromne 
konstrukcje staną się jedynie małym prostokącikiem, a auto-
strada nitką. Widok „z góry” rozpowszechniony został jednak 
nie za sprawą pracy architektów, ale raczej poprzez wynalazek 

mapy. Spojrzenie z dystansu ogarniające całość przynajmniej 
teoretycznie pozwala odnaleźć drogę, zorientować się gdzie 
jesteśmy, co jest w pobliżu, gdzie się kierować. Moja wątpli-
wość podyktowana jest oczywiście wyparciem map papiero-
wych przez technologie – GPS i aplikacje, które wyręczają nas 
od konieczności czytania rysunków wykonanych w konwencji 
rzutu. 

Na czym polega edukacyjny potencjał rzutu? Po pierwsze kon-
tynuując nieco wcześniejsze refleksje o rysunku – pokazuje, 
że istnieją różne konwencje przedstawiania rzeczywistości. Ist-
nieją różne perspektywy patrzenia i właściwie nie ma czegoś 
takiego jak obiektywny obraz świata. Jego elementy, w tym 
również budynki są widziane i postrzegane różnie w zależności 
od tego kto, kiedy i jak na nie patrzy. Dla dzieci może to być 
podróż odkrywcza polegająca na szukaniu różnych widoków, 
do czego zaraz wrócę. Po drugie czytanie rzutu jest dla dzieci 
bardzo rozwijające. Trzeba dość mocno wysilić głowę i wy-
obraźnię by zrozumieć konwencję. 
Ćwiczenia w których dzieci mają okazję zestawić daną prze-
strzeń (plac miejski, szkołę, pokój) z jej rzutem czy planem to 
moment uważnego rozglądania się, weryfikowania informacji, 
porównywania i analizowania swojego wyobrażenia – co jest 
czym – co zostało na planie zaznaczone jako prostokąt a co 
jako koło.
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Powracamy jednak znowu do pytania o to na jakim etapie roz-
woju dziecko jest w stanie odczytać konwencje rzutu. Podej-
rzewam, że nikt nie zna na nie odpowiedzi. A z moich obser-
wacji wynika, że bywa różnie, ale myślę sobie, że nigdy nie jest 
na to za wcześnie ani za późno. Niektóre dzieci chwytają to 
bardzo wcześnie, inne mogą mieć z tym spory problem, ale to 
zupełnie nie szkodzi. Rysują obiekty widziane „z boku” w ujęciu 
„profilowym”. Zazwyczaj w to nie ingeruje. Przyjmuję, że jest to 
własny kod obrazkowy dziecka i choć może nie jesteśmy w sta-
nie nic z niego odczytać, dziecko doskonale wie, co gdzie jest 
narysowane i dlaczego, więc to jest najważniejsze, bo to jego 
własna, mieszana konwencja. Każde dziecko z chęcią narysuje 
mapę prowadząca do skarbu, ale to czy my ją odczytamy to 
w końcu sprawa drugorzędna. 

To co możemy zrobić to ćwiczyć się we wspomnianych, róż-
nych widokach i perspektywach. Warto pokazać dziecku tę 
różnicę fizycznie, w wyglądzie danego przedmiotu np. szklan-
ki, którą trzymamy w ręku i szklanki, która stoi na podłodze 
a my patrzymy na nią „z góry”. Jestem też przekonana, że za-
danie polegające na rysowaniu „dwóch widoków” tego samego 
przedmiotu będzie dla każdego malucha fajną zabawą. Przy-
kłady ćwiczeń umieściłam w sekcji „Co widzisz?”. Ważne jest by 
kierować się zasadą zaczynania od małych i zwykłych rzeczy. 
Rzut całego domu może być zbyt abstrakcyjny, zbyt gęsty, po-

dobnie z mapą. Zaczynajmy od małych kroków, od stopniowe-
go oswajania, że rzeczy można widzieć i rysować różnie, stop-
niowo możemy poszerzać zakres obserwacji. Dziecko starsze, 
które swobodnie posługuje się rzutem, może pracować z coraz 
bardziej złożonymi konfiguracjami – plan pokoju, plan domu, 
plan budynku publicznego (np. szkoły), plan placu miejskiego 
czy osiedla. To rysowanie, jest w rzeczywistości czynnością 
planowania – podejmowania decyzji, określania własnych wy-
borów i wizji. To wreszcie nauka myślenia o potrzebach swoich 
i innych ludzi. Przy czym to, co dla mnie jest bardzo ważne 
– nie ma tu wyborów dobrych i złych, które powinniśmy oce-
niać. To jedynie świetne pole do rozmów i wspólnych rozważań 
z dzieckiem – można pytać o to, dlaczego zdecydowało się 
na takie a nie inne rozwiązanie, czemu toaleta jest tak daleko 
od sali gimnastycznej i czy dzieci mogłyby bezpiecznie bawić 
się na osiedlowym placu?

PRZEKRÓJ 

Rysunkowo kroi się budynki dokładnie tak jak kroi się tort. Do-
piero po przekrojeniu można uchwycić jego strukturę, wnętrze 
– np. ilość kondygnacji, ich funkcje, wysokość kondygnacji… 
Mówiąc w dużym uproszczeniu wszystko to czego nie zoba-
czymy na rzucie. Rysunek przekrojowy czasami może służyć 
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też architektom do opowieści o tym jak dany budynek będzie 
używany przez ludzi. Umieszczając na nim postaci krzątające 
się i pochłonięte różnymi czynnościami możemy prześledzić 
jak różne funkcje oferuje dana struktura. To kolejny typ rysun-
ku do naszej kolekcji różnych „widoków” rzeczy.  

ELEWACJA

Elewacją nazywamy zewnętrzne ściany budynku, a także typ 
rysunku, który oddaje je wraz ze wszystkim detalami. Każdy 
budynek ma kilka elewacji, które rozróżnia się ze względu 
na strony świata (np. północna, zachodnia) bądź nazywa je się 
od położenia (np. boczna, tylna, frontowa). Rysunki elewacyjne 
określają wszystkie elementy wchodzące w skład „opakowa-
nia” budynku, czy tego wszystkiego co widzimy stojąc przed 
nim albo obchodząc go – otwory (okna, drzwi) czy detal archi-
tektoniczny. 

Na potrzeby proponowanych przeze mnie aktywności warszta-
towych, najbardziej będzie nas interesowała elewacja główna 
nazywana fasadą. Projektuje się ją jako najbardziej reprezenta-
cyjną dla budynku, choć nowoczesne realizacje architektonicz-
ne nie zawsze ją posiadają. Fasady – dawne i współczesne są 
świetnym materiałem do zabaw z interpretacji. Nazwać je ro-
boczo możemy „czytaniem architektury” – polega ono na zaba-
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wie najróżniejszymi fasadami i sprawdzaniem, czy te  sugerują 
co znajduje się w środku. To rodzaj zgadywania na podstawie 
tego, co możemy zaobserwować, skojarzyć, rozpoznać. Nawet 
maluchy oglądając zdjęcia fasad często mówią o ich charakte-
rze – używając słów takich jak „elegancka”, „poważna”, „biuro-
wa”. Można też iść dalej i mając zbiór różnych fasad bawić się 
w tworzenie grup czy rodzin według wybranych przez dzieci 
kategorii, do czego jeszcze wrócimy!

3.  MODEL

Czas omówić narzędzie, które najbardziej rozpowszechnione 
jest we wszelkich zabawach i warsztatach architektonicznych. 
Budowanie makiet – budynków, osiedli, miast, a także zupeł-
nie fikcyjnych struktur funkcjonuje w ramach programów edu-
kacyjnych instytucji kultury i oświaty. Rzeczywiście dzieci nie 
trzeba namawiać do budowania, zdaje się wręcz, że przychodzi 
im to bardzo naturalnie - budowanie domków, schronień dla 
siebie i zabawek, garaży dla samochodów, rekordowo wysokich 
wież… Niezależnie od tego czy mówimy o budowaniu z gałęzi, 
klocków magnetycznych czy kultowych LEGO – chodzi o spaja-
jącą je pasję konstruowania, wznoszenia czegoś od zera, a przy 
okazji kreowania chwilowej, fikcyjnej rzeczywiści. Na tym po-
lega cała zabawa – budowanie osobnego mikroświata. Myślę, 

że takie postawienie sprawy ma związek z działalnością wielu 
architektów, którzy dobrze wiedzą, że w szerokim ujęciu wa-
runki przestrzenne i struktury architektoniczne mają wpływ na 
zasady i wartości naszego świata, a także to kim jesteśmy. Ar-
chitekci kreują rzeczywistość w stopniu znacznie większym niż 
może nam się wydawać. 

Modele mogą być wykonywane na wiele różnych sposobów 
w zależności od tego jaki jest ich nadrzędny cel. Mogą różnić 
się od siebie np. stopniem szczegółowości; jeden model może 
być prezentacją ogólnej bryły budynku, inny może mieć za za-
danie sprawdzenie komunikacji – poruszania się po budynku, 
a jeszcze inny może pokazywać jak dana inwestycja wpisze się 
w najbliższe otoczenie, jak będzie oddziaływać z gęstą zabu-
dową centrum miasta etc… 

Każdy model unaocznia koncepcję w sensie fizycznym, już nie 
na papierze – ale przestrzennie pozwala prześledzić formę, 
proporcje i relacje poszczególnych elementów budynku, pod-
dać próbie układy pomieszczeń i wszelkie inne rozwiązania. 
Modele można wykonywać z najróżniejszych materiałów i tu 
także wyobraźnia architektów nie zna ograniczeń. Do makiet 
wykorzystuje się tworzywa sztuczne, kartony, papier, drewno, 
glinę, ususzone rośliny, korę, kostki cukru, sznurki – wszystko 
to, co najlepiej udaje dany materiał budowlany lub pasuje swo-
ją „aurą” do koncepcji projektu.
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Tworzenie modelu – fizyczne budowanie jest najbardziej atrak-
cyjnym zadaniem dla dzieci. Daje mnóstwo satysfakcji i za-
bawy. W dalszej części podręcznika proponuję wiele ćwiczeń 
wokół budowania i modelowania – mam nadzieję, że zechcesz 
je wykorzystać. W tej ogólnej i bardziej teoretycznej części 
chciałabym wspomnieć jeszcze o materiałach używanych do 
tworzenia modeli i ich znaczeniu dla całego procesu twórcze-
go. 

Często na warsztatach stosuje się zasadę recyklingu – wy-
korzystując opakowania po rozmaitych produktach (głównie 
spożywczych) co jest w pełni zrozumiałe. Nie ma nic złego 
w dostarczeniu dzieciom gotowych, kartonowych pudełek. 
Sama obserwowałam to przez kilka lat i trochę czasu zajęło 
mi zrozumienie, o co w tym wszystkim chodzi i dlaczego nie 
była to satysfakcjonująca dla mnie sytuacja.  Jeśli dostarczysz 
dzieciom pudełka – sześcienne, prostopadłościenne – zostaną 
one uznane za „gotowy” budynek, który można postawić już 
na innym płaskim kartonie pełniącym funkcję „ziemi”. Dzieci 
najczęściej rysują po kartonie albo wycinają – okna i drzwi, 
może coś dokleją, trochę ozdobią czy pokolorują ściany. Pod-
kreślam – to też jest fajna zabawa! Mnie interesuje jednak pe-
wien wysiłek, który uczestnicy warsztatów muszą włożyć by 
powołać do życia nowe struktury. 

Dlaczego tak bardzo przyczepiłam się do tego pudełka? Może 
dlatego, że architektura nigdy nie była i nie jest tylko prostopa-
dłościennym klockiem, a dom to nie są i nie muszą być cztery 
ściany i spadzisty dach. To jest pewien schemat, uproszczo-
na konwencja, jaką od najmłodszych lat dziecko koduje sobie 
w głowie. Z resztą posługujemy się nim wszyscy – przynajmniej 
w naszym kręgu kulturowym. Przypomnijmy jednak: architek-
tura jest sztuką kształtowania przestrzeni. Dlaczego więc nie 
spróbować kształtować jej na różne sposoby, wznosić bardziej 
zaawansowanych i ciekawszych konstrukcji niż cztery ściany 
i dach? Eksperymentować z formami, kształtem budynków, ich 
strukturą? Dzieci to potrafią i są na to gotowe! Ich wyobraźnia 
zawiera pokłady niezwykłych rozwiązań i możliwości budowa-
nia. Ich głowy często wypełnione są obrazami, jakie nam się 
nie śniły. 

Obserwuję to od lat, ale dopiero od jakiegoś czasu wiem, 
że trzeba poddać wyobraźnię stymulacji. Zainspirować, ale też, 
co uważam za kluczowe odpowiednio zaaranżować sytuację 
twórczą między innymi już na poziomie używanych materia-
łów.

Nie powinniśmy dostarczać gotowego rozwiązania. Pudełko 
niestety nie stymuluje, jest już półproduktem, jest jak mrożona 
pizza do odgrzania w mikrofalówce. Oczywiście nie sugeruję, 
aby nie używać recyklingowych pudeł. Używać! Ale trzeba je 
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pociąć, na kawałki, na mniejsze części, na identyczne kwadraty 
a może na nieregularne kształty? W części praktycznej pod-
powiadam co i jak można zrobić, ale na tym etapie chcę jasno 
to wyrazić - jeśli podłożymy dzieciom pod nos gotowe pudła, 
dziecko bardzo rzadko wyjdzie poza ten schemat. Wybierze 
drogę, która wyda mu się najprostsza. 

Pudełka są w porządku, ale spróbujmy wycisnąć z nich jak naj-
więcej! Chyba, że mamy do czynienia z warsztatami w któ-
rych celem nie jest eksperymentowanie z konstrukcją czy for-
mą, ale np. przyjrzenie się strukturze miasta, funkcjonalności 
urbanistycznej etc. Wówczas rzeczywiście chodzi o „większy 
obrazek” o zobaczenie wzajemnych relacji przestrzennych po-
między budynkami, wtedy nasza pudełkowa architektura siłą 
rzeczy musi być schematyczna, robocza. 
Tak się jednak złożyło, że w tej publikacji nie zajmuje się tego 
rodzaju warsztatami (gdzie głównym bohaterem jest miasto), 
choć oczywiście również uważam je za niezwykle ważne. 

W mojej własnej praktyce czasami stosuje taki minimalizm, 
że budujemy z dziećmi tylko ze zwykłych, białych kartek A4. 
Trzeba to jednak zrobić z odpowiednim wprowadzeniem i sfor-
mułowaniem polecenia, o czym jeszcze opowiem. Satysfakcja 
poradzenia sobie z takim wyzwaniem jak budowla z kartki jest 
ogromna! Wymyślenie zasady dla konstrukcji z czegoś co zu-

17



pełnie nie kojarzy się z właściwościami „budowlanymi” to jest 
duża rzecz - nie tylko dla dziecka, dla większości dorosłych 
również. Stosik białych, zwykłych kartek A4 versus kartony, 
kolorowe słomki, pianki, druciki, patyczki i plastelina. To jest jak 
wybór między rysowaniem kredkami a graniem w Minecrafta. 
A jednak – gdy okazuje się, że rysowanie jest super, to poziom 
satysfakcji jest niewiarygodnie wysoki, bo przecież żadnego 
dziecka nie trzeba na grę na konsoli namawiać. 

Podobnie jest w drugą stronę – jeśli zarzucimy dziecko zbyt 
dużą ilością materiałów, zwłaszcza tych atrakcyjnych jak te 
wspomniane przed chwilą dochodzi do przytłoczenia. Dzieci 
często rywalizują między sobą o zasoby, chcą użyć jak najwię-
cej słomek, nawet jeśli nie są potrzebne, wciskają je na siłę by 
mieć więcej od kolegi. 
Chcą połączyć ze sobą wszystko by wykorzystać możliwie 
dużo materiałów. W planowaniu warsztatów architektonicz-
nych każdy „budulec” jest podjęciem jakiejś decyzji. Trudno to 
wytłumaczyć, ale ja myśląc o jakimś materiale jestem w sta-
nie wyobrazić sobie jego użycie w wykonaniu dzieci. Wiem 
na przykład, że jeśli do puli materiałów wrzucam sznurki ju-
towe a jednocześnie też patyczki czy słomki, to ten pierw-
szy nie zostanie wykorzystany. Ale jeśli w puli są tylko kawałki 
kartonów i sznurki to już zmienia postać rzeczy i małe głowy 
zaczynają kombinować nieco inaczej.  

Podsumowaniem niech będzie jedna ważna zasada, która 
może wiele zmienić – mniej znaczy więcej. Żegnajcie brokaty 
i świecidełka! Dziecko jest wystarczająco bombardowane ki-
czem, krzyczącą, przesłodzoną estetyką. Odkąd raz weszłam 
na tą drogę zrozumiałam, że wystarczająco dużo wokół nas jest 
półproduktów a dostępne w sklepach tak zwane „zestawy kre-
atywne” dla dzieci polegają na realizowaniu różnych szablonów 
– wyszywanek, wydzieranek, bransoletek. A co z działaniem 
bez instrukcji? Szablonów jest wystarczająco dużo w eduka-
cji szkolnej, a wszystko wokół zdaje się dążyć do tego, żeby 
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ułatwiać nam życie. Niech będzie trudniej, ale ciekawiej! Sko-
ro od modelu architektonicznego doszłam już do zestawów 
kreatywnych z supermarketów to najwyższy czas przejść do 
kolejnego narzędzia. 

4. MODUŁ

Przy okazji omawiania modułu wcale nie uciekamy daleko. 
Za Wikipedią moduł to „umowna jednostka miary odpowiada-
jąca wielkości określonego elementu i służąca do wyznaczania 

proporcji oraz wzajemnych zależności wszystkich elementów 
całości, stosowana w architekturze, rzeźbie i malarstwie. Pod-
porządkowanie dzieła zasadom modularności pozwala uzyski-
wać efekt plastyczny ładu, harmonii i rytmu.” Czyli moduł to 
pewna wielkość. Ale w bardziej potocznym sensie moduł to 
też w architekturze jakaś mniejsza część w ramach całości – 
budynku czy innej realizacji. Modułem możemy nazwać cegłę 
– jako stały, powtarzalny element z którego zbudowany jest 
budynek. Ale może być też kontener jeśli myślimy o budynku 
zrobionym z kontenerów. Moduł obecnie może przybierać naj-
różniejsze rozmiary i kształty. Dla naszych rozważań na gruncie 
edukacyjnym istotne jest myślenie modułem, bo to ono po-
zwala zobaczyć struktury i zasady konstruowania. 
Moduł przez dzieci jest bardzo łatwo przyswajalny, bo to nic 
innego jako klocek. Słynna „cegiełka” z sześcioma wypustkami 
to legendarny moduł duńskich klocków Lego. Ale dzieci zna-
ją i bawią się różnymi klockami. Jedne z nich są bardziej jak 
przestrzenne puzzle, które pozwalają sczepiać się pod rożnymi 
kątami, inne są oparte na module patyczka i łączników, a te naj-
bardziej klasyczne – drewniane nie łączą się wcale. Nasz moduł 
w dużej mierze warunkuje możliwości konstrukcji. Moduły są 
bardziej lub mniej elastyczne, zatem oferują nam jakiś zakres 
możliwości, ale jednocześnie zawsze jest on czymś ograniczo-
ny – zawsze będą takie rozwiązania, które z danym modułem 
nie będą możliwe. 
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Dlaczego ten moduł tak mnie pochłania? Myślenie modułowe 
w architekturze jest niezwykle ciekawe i wbrew temu, że może 
kojarzyć się ze schematycznością - zwłaszcza w nowoczesnych 
realizacjach otwiera wiele nowych dróg. A wracając na grunt 
warsztatów pozwala osiągać kolejne poziomy myślenia kon-
strukcyjnego. No bo jak budować ze wspomnianej białej kart-
ki? Najlepiej wymyśleć moduł! Przygotowałam konkretne przy-
kłady takich ćwiczeń w części praktycznej, a tu chciałabym 
pokazać, że konsekwencją odejścia od „gotowego pudełka” 
jest konieczność wymyślenia sobie klocków.
 Zadania serii pytań - jak to zrobić, żeby “stało”? Jak to zrobić 
żeby konstrukcja mogła “piąć się w górę”?
 Jakie elementy wytrzymają ciężar innych? W jaki sposób ele-
menty mogą się łączyć? To jest moment wzmożonej aktywno-
ści mózgu i rączek. Trzeba pokombinować i popróbować. Nikt 
nie zna też odpowiedzi – bardzo lubię gdy mogę właśnie wtedy 
powiedzieć dzieciom, że ja też nie wiem jak te moduły wymy-
śleć, ale chętnie razem z nimi poszukam różnych możliwości. 
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 W tej części podręcznika chciałabym zaprezentować kil-
ka ciekawych szlaków tematycznych. Większość z nich została 
przeze mnie sprawdzona w praktyce. Być może warto jeszcze 
wspomnieć o grupach wiekowych – z pewnością dla kogoś 
może być to ważna informacja. W ramach projektu „Architek-
tura: ćwiczenia z myślenia” prowadziłam warsztaty w różnych 
konfiguracjach – czasami były to szkolne grupy dzieci, prze-
bywające na świetlicy, innym razem dzieci przyprowadzone 
przez rodziców i nie znające się nawzajem, a czasem dzieci 
zupełnie przypadkowo przechodzące w pobliżu. Były to zupeł-
nie inne „sytuacje edukacyjne”, różniące się od siebie stopniem 
otwartości i elastyczności formuły warsztatowej. Paradoksal-
nie łączyło je to, że za każdym razem dzieci były „wymieszane” 
według klucza wiekowego. Z różnych powodów organizacyj-
nych trudno byłoby zawęzić grupę wiekową, byłam po prostu 
przygotowana, że wszystko może się wydarzyć i miałam w za-
nadrzu kilka różnych wersji ćwiczeń i założeń pracy z uczest-
nikami w zależności od tego kto zjawi się na warsztatach. 

 Wspominam o tym po to, by wyjaśnić dlaczego w pod-
ręczniku nie zaznaczam nigdzie jasnych grup wiekowych. Nie 
piszę nigdzie, które ćwiczenie jest dobre dla 6-latka, a które 
dla 10-latka. Powodów dla takiego podejścia jest kilka, a jed-

nym z nich jest właśnie fakt, że nie miałam okazji wypróbować 
wszystkich pomysłów w sztywno zdefiniowanych sytuacjach – 
np. kiedy cała grupa dzieci była w tym samym wieku. Poza tym 
chcąc naprawdę dokonać takiego uporządkowania i wskazania 
na etapy rozwoju musiałabym poświęcić projektowi znacznie 
więcej czasu i badań – np. żeby ze spokojną głową móc powie-
dzieć, że dany moduł warsztatowy przeprowadziłam kilkukrot-
nie na grupie X-latków i mogę potwierdzić jego adekwatność. 

 To tak od strony praktycznej, natomiast jest jeszcze 
kwestia ideowa, która bardziej wynika z mojego stylu pracy, 
wartości, tego jak ujmuje koncepcyjnie „bycie edukatorką”. Je-
stem przekonana, że kompetentny i doświadczony edukator 
przede wszystkim charakteryzuje się elastycznością i podąża 
za uczestnikami. Kiedyś na początku swojej drogi zawodowej 
bardzo skrupulatnie spisywałam scenariusze zajęć, dbając 
o najmniejsze detale. Dziś przywiązuje do nich znacznie mniej-
szą uwagę. Oczywiście style pisania scenariuszy warsztatów 
mogą być bardzo różne, ale omawianie ich tu nie wydaje mi 
się zbyt pasjonującym tematem. 

 Rzecz w tym, że są ludzie, którzy nadmiernie się na nich 
koncentrują. Bywa, że realizacja scenariusza i kolejnych jego 

Tematy i działania
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kroków przysłania zupełnie samych uczestników, którzy po-
winni być najważniejsi. Reakcje dzieci, zachowanie, zaintereso-
wania poszczególnymi wątkami często sprawiają, że edukator 
na bieżąco powinien weryfikować swoje założenia – iść za gru-
pą, modyfikować swoje wyobrażenia, jeśli tylko zaobserwuje, 
że jest taka potrzeba. Wymaga to dużej wrażliwości i otwarto-
ści na małego człowieka. 

Scenariusze są potrzebne, bez nich trudno sobie wyobrazić 
organizacje pracy w instytucjach kultury czy muzeach. Ale sce-
nariusze robią też coś złego – zakładają, że istnieją modelowe 
grupy dzieci, które mają X-lat i na ich etapie rozwoju można 
z nimi przeprowadzić takie a nie inne aktywności. To prawdo-
podobnie działa w kontekście innych dziedzin wiedzy czy kom-
petencji zdobywanych w szkole. Niemniej mówiąc o edukacji 
nieformalnej, gdzie nacisk kładzie się na nieco inne parametry 
trudno jest jednoznacznie wskazać co, dla kogo i w jakim wieku 
jest odpowiednie. Oczywiście aktywności wokół architektury 
muszą być adekwatne i dostosowane do wieku dziecka, chodzi 
mi tylko o to, że nie istnieje jakaś wiedza, która umożliwia jasne 
wskazania (tak jak dla przykładu mamy ugruntowaną wiedzę 
pedagogiczno-psychologiczną o etapach nauki czytania i przy-
swajania liter). Tu poruszamy się po dość delikatnym gruncie 
i dopasowanie odbywa się drogą intuicji na bazie doświadczeń 
i obserwacji. 

Dodatkowo nie proponuję tu gotowych, zamkniętych scena-
riuszy. Takich, które mówią krok po kroku co zrobić, co powie-
dzieć – od początku do podsumowania. Wiem, że napisałabym 
je w sposób, który jest już po prostu moim stylem pracy i bała-
bym się, że to mocno ograniczy ich użycie, bo jednak styl każdy 
edukator i nauczyciel ma swój własny.
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Odtwarzanie czyjegoś 1:1 bywa czasem nawet trudniejsze 
i mniej sensowe niż szukanie w tym wszystkim „siebie”. Wy-
obrażam sobie, że podręcznik ten może czytać ktoś, kto nie 
czuje się pewnie w tym temacie, ma wątpliwości czy jego wie-
dza o samej architekturze jest wystarczająca, albo ktoś, kto 
nie miał zwyczajnie nigdy okazji spróbować takich działań, ale 
z chęcią rozpocznie tę przygodę. Dlatego bardziej starałam 
się podrzucić inspiracje, możliwe tematy, sugerować pewne 
połączenia czy różnorodne pytania, które można postawić wo-
bec materiału. Zamieszczam tu wiele ćwiczeń, zadań, zabaw, 
ale nie znajdziecie tu klasycznych scenariuszy. Niech ten zbiór 
pomysłów i idei będzie jak skrzynka z narzędziami, z której 
można wyciągać kolejne możliwości i modyfikować je pod ką-
tem potrzeb swoich, dzieci i sytuacji edukacyjnych. Swobodna 
możliwość wyciągania ćwiczeń i łączenia we własne zestawy, 
podpinania tematów pod miejsce czy kontekst warsztatów jest 
o wiele bardziej użyteczna niż sam popis moich wyobrażeń co 
do tego jak może wyglądać satysfakcjonujący warsztat. Mam 
nadzieję, że elastyczność przyczyni się do tego, że nie zawsze 
te warsztaty będą organizacyjnie złożonym „wydarzeniem”, ale 
że poszczególne ćwiczenia pojawią się na świetlicy, lekcji pla-
styki, czy będą pomysłem na czas wolny w domu… Zależy mi 
na tym, aby zabawy i zadania używane były w codziennych 
sytuacjach.
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DOMOLOGIA

Na początek zupełnie naturalny kierunek: zacznijmy od domu! 
Warto rozejrzeć się po najbliższej przestrzeni, rozpocząć 
od tego co nam najbliższe, codzienne. Dom to przykład archi-
tektury oswojonej, której przede wszystkim używamy. Archi-
tektury spełniającej nasze podstawowe potrzeby. Gdy czegoś 
po prostu używamy, rzadko się temu uważanie przyglądamy, 
raczej nie zastanawiając się nad sensem danego obiektu. Tym-
czasem „domologia” może być bardzo obszerną i fascynującą 
dziedziną wiedzy!

Nazywać i rozumieć podst-
awowe potrzeby każdego 
człowieka.

Dostosowywać rozwiązania 
przestrzenne do konkretnych 
potrzeb ludzkich.

Czytać domy jak ciekawą 
książkę o człowieku.

• Co domy mówią o ludzi-
ach?

• O jakich domach ludzie 
marzą i dlaczego?

• Czy domy z różnych 
czasów mogą nam coś 
powiedzieć jak działa 
społeczeństwo?

Sprawdzać jaki wpływ ma 
przestrzeń w której mieszkamy 
na styl i jakość życia

• Jakie są ograncizenia i 
możliwości zamieszkiwania 
kamienicy, bloku, domku, 
grodzonego osiedla?

Domy mogą być też nie-ludzk-
ie, czyli o potrzebach można 
rozmawiać na przykładzie 
różnych gatunków zwierząt, 
które także bywają świetnymi 
architektami

Sprawdzać czym różnią się 
od siebie domy z różnych zakąt-
ków świata.

• Jakie czynniki mają wpływ 
na to jak wyglądają domy?

• Jak są skonstruowane 
i dlaczego?

• Z jakich materiałów się je 
buduje?

Sprawdzać jak zmieniały 
się wyobrażenia o domu 
na przestrzeni wieków.

Co możemy robić zanurzając się wraz z dziećmi w 
domologii?
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INSPIRACJE

PAN TOM BUDUJE DOM

Książka choć wydana w 1938 roku wciąż pozostaje uroczą 
i zabawną relacją z budowy wymarzonego domu. W rolach 
głównych Łebski Tom i architekt Hilary Kąt. W tej historii sporo 
jest farsy, wpadek i nieporozumień, wszystko po to, pokazać 
jak długa jest droga od zgłoszenia swojej potrzeby specjaliście 
do stanu gotowości domu…

NIESZABLONOWE DOMY

Kilka lat temu na polskim rynku pojawiła się świetna książka dla 
dzieci opowiadająca o współczesnej architekturze. „D.O.M.E.K” 
to przegląd najbardziej niezwykłych domów z różnych zakąt-
ków świata. Jeśli potrzebujesz przykładów nowoczesnych re-
dakcji domu to ta książka podsuwa gotową listę przykładów. 
Znajdziesz tu m.in. dom bąblowiec, dom ufo, dom pod beczką, 
dom jajko, dom walizka i wiele innych. Choć brzmi jak żarty to 
przystępna dla dzieci i zabawna prezentacja architektonicz-
nych koncepcji na zupełnie nieszablonowe podejście do domu. 
Innym świetnym źródłem dla domologii jest lista Iconic Houses 
– zrzeszone na niej domy można przejrzeć na portalu, gdzie 
od razu nałożone są na mapę świata. 

https://www.iconichouses.org/
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ĆWICZENIE > RYSOWANE Z GŁOWY

Propozycja ćwiczenia do książeczki „Pan Tom buduje dom”. 
Jako dodatkowa aktywność podczas czytania proponuję ry-
sowanie z wyobraźni. Wykorzystuję ją przy pierwszym, najcie-
kawszym rozdziale, gdzie architekt wyciąga tekę z rysunkami 
(wśród nich są domy z różnych zakątków świata, różne typy 
struktur, domy zwierząt) i po kolei proponuje je panu Tomowi. 
Wszystkie te budowle są w książce narysowane przez Fran-
ciszkę Themerson. Teraz uwaga: nie pokazuj ilustracji dzieciom! 
Udawaj, że w ogóle ich w książeczce nie ma!

• Poproś dzieci, żeby słuchając opowieść (trzeba oczywiście 
znacznie wolniej czytać, czasem coś powtórzyć) rysowa-
ły wszystkie domy jakie uda im się wychwycić w tekście. 
Niech rysują tak jak im się wydaje. Musisz zapewnić dzieci, 
że wszyscy bawią się w zgadywanie i nie ma tu złych od-
powiedzi. Jeśli ktoś nie wie co to jest „pagoda” nie szkodzi 
niech narysuje jak coś takiego może wyglądać!

• Warto powiedzieć dzieciom, że podczas samego czytania 
nie ma czasu na dopieszczanie rysunku. Najlepiej jeśli każ-
de dziecko ma początkowo tylko jeden, czarny flamaster. 
Rysujemy kontury, staramy się oddać formę domu, a do-
piero potem po zakończeniu czytania można dać dzieciom 
dodatkowy czas, jeśli będą chciały kolorować etc… 

• Żeby uatrakcyjnić zabawę, warto dodać jakiś ciekawy 
format papieru na którym będą rysować dzieci. Świetnie 
sprawdzi się zwykły papier ale np. pocięty na kwadraty albo 
mogą to być małe białe karteczki do notatek (bez kleju) 
W ten sposób, każde dziecko otrzymuje np. 10-11 kwadra-
tów i każdy kwadrat to będzie jeden rysunek/dom.

• W ten sposób stworzycie zestaw kart! Możecie bawić się 
nimi dalej – np. ułożyć je wszystkie razem obok siebie. Zo-
baczyć, czy jakieś wyobrażenia były do siebie podobne, 
zestawić ze sobą ten sam dom w wielu różnych wyobraże-
niach dzieci. Możecie zrobić małe badanie – przy którym 
domu była największa rozbieżność jeśli chodzi o wizję? Czy 
był taki dom, przy okazji którego większość dzieci „zoba-
czyła” to samo? Możecie rozłożyć na podłodze wszystkie 
karty i pobawić się też, że kiedy wypowiesz nazwę danego 
domu dzieci muszą wyszukać wszystkie domu tego typu 
i zebrać je w innym miejscu etc…

• Gwarantuję, że dzieci będą bardzo zadowolone z własno-
ręcznie zrobionych kart. Zachęcone być może szybko za-
czną wymyślać własne gry i zabawy z kartami.

• Na koniec możesz pokazać im oryginalne ilustracje z książ-
ki!
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ĆWICZENIE > FESTIWAL POTRZEB 

To ćwiczenie można wykonać po przeczytaniu dzieciom pierw-
szego rozdziału książki „Pan Tom buduje dom”. Dzieci mogą 
odgrywać role na wzór książkowych postaci – architekta Hila-
rego Kąta i Pana Toma. Ciekawe jak w waszych parach ułoży 
się komunikacja pomiędzy użytkownikiem a projektantem…

• Poproś dzieci by dobrały się samodzielnie w pary lub użyj 
do tego dowolnych kart memory (dzieci losują kartę i szu-
kają osoby z tym samym obrazkiem). W ramach pary każde 
dziecko będzie jednocześnie architektem i klientem (albo 
Hilarym Kątem i Panem Tomem) Warto ustalić jakiś czas 
konsultacji, który odmierzysz stoperem – np. 3-5 min. 

• W rundzie pierwszej dziecko A opowiada dziecku B o swo-
ich potrzebach i wyobrażeniach o idealnym dla siebie 
domu. Dziecko B może robić sobie jakieś notatki (choćby 
rysunkowe, jeśli jest zbyt małe by szybko pisać).

• Następnie czas na zamianę, w rundzie 2 znowu jest 5 min 
by tym razem dziecko B opowiedziało dziecku A o potrze-
bach związanym z własną przestrzenią. 

• Po tych 10 min konsultacji wszystkie dzieci zabierają się do 
roboty. Muszą stworzyć projekt domu dla swojego klienta 
z pary! 

• Na koniec, wszyscy oglądają swoje projekty, w podsumo-
waniu chętni mogą opowiedzieć o czymś, co zaskoczyło ich 
w projekcie albo o pomyśle kolegi/koleżanki, który szcze-
gólnie im się podoba.

WAŻNE: Należy podjąć decyzję nad jakim projektem pracuje-
my. Ilustracje Franciszki Themerson to zwykłe rysunki poka-
zujące wygląd domów. W zależności od wieku dzieci trzeba 
zdecydować czy dzieci rysują po prostu formę budynku czy 
np. zadanie polega na narysowaniu rzutu (z uwzględnieniem 
układu pomieszczeń etc.) Dobrze jest też w ramach rozgrzewki 
przez chwilę wspólnie porozmawiać o tym na co dzieci mogą 
zwrócić uwagę mówiąc o swoich potrzebach.

WARIANTY: Można też wcześniej wymyśleć 3 fikcyjne postaci 
i zacząć ćwiczenie od przedstawienia dzieciom tych osób. Kim 
są i co jest dla nich ważne, jakie wykonują zawody etc. Można 
zróżnicować te osoby wiekowo, np. żeby pokazać, że zupełnie 
różne potrzeby są Tadeusza (samotnego pana na emeryturze), 
Karoliny (nastolatki) czy Ani i Mateusza (którzy właśnie zostali 
rodzicami bliźniaków). Dzieci mogą wybierać postać dla której 
projektują albo mogą losować. 
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Mogą też pracować w parach nad optymalnym projektem – 
być może łatwiej gdy będą mogli sobie rozmawiać o tym, jak 
zrobić dom, by był odpowiedni dla danej postaci.

Ćwiczenie z pewnością bardziej nadaje się dla dzieci starszych, 
ale z młodszymi również można ten eksperyment przeprowa-
dzić. Nawet jeśli nie do końca uda się spełnienie oczekiwań 
„klientów” będzie to dobra okazja, żeby porozmawiać o tym 
czy łatwo jest odpowiadać na czyjeś potrzeby. Przykładowe 
pytania do rozmowy z dziećmi i podsumowań:

• Kto lepiej się czuł w roli architekta, a kto w roli klienta i dla-
czego?

• Czy łatwo jest zrozumieć czego dokładnie oczekuje druga 
osoba?

• Czemu nie udało się spełnić oczekiwać drugiej osoby?

ĆWICZENIE > GRUNT TO DOBRY PLAN

Dzieci wykonują dwa projekty domu, tak jak na rysunku po-
niżej. Przestrzenie do zaprojektowania różnią się między sobą 
przede wszystkim metrażem. Zadanie główne polega na prze-
myśleniu możliwości wypełnienia tych samych funkcji miesz-
kalnych zależnie od tego czy mieszkanie jest duże czy małe. 
Dziecko ma dowolność pod kątem rozmieszczenia pomiesz-
czeń – samo decyduje o wprowadzeniu ścian działowych. Pra-
cujcie na poniższych rzutach. Możesz dowolnie zaproponować 
dla kogo to mieszkanie powstaje. Ja proponuję, aby w więk-
szym mieszkaniu ulokować rodzinę z jednym dzieckiem (trzy 
osoby), a w mniejszym parę z dwójką dzieci i babcią (pięć osób).
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ĆWICZENIE > JEDNOSTKA MIESZKALNA

Każde z dzieci otrzymuje nieco sztywniejszy kartonik, który bę-
dzie podkładką – działką na której powstaną domy. Poza kar-
tonikiem dzieci otrzymują po 2-3 arkusze białej, zwykłej kartki 
A4 (może być techniczna, ale nie musi) oraz nożyczki i klej. Za-
danie polega na tym, aby dzieci postawiły jak najprostszy dom. 
Warto też, zapewnić mieszkańca, dzieciom jest wtedy znacznie 
łatwiej, budować w konkretnej skali – w zależności od tego co 
mamy pod ręką, to mogą być małe figurki, warto wykorzystać 
w tym celu klasyczne pionki z gier planszówek. Zapytaj dzieci 
co w tym zadaniu jest trudne? Jak wyobraziły sobie najprostszy 
możliwy dom? Co według nich jest naprawdę niezbędne do 
zbudowania domu? Ćwiczenie to bierze na warsztat pytanie 
o to do czego można zredukować dom.

Po wykonaniu zadania, możecie w rozmowie użyć dwóch przy-
kładów. Materiał wizualny znajdziesz bez problemu w Interne-
cie, w tym celu możesz wpisać w wyszukiwarce Andrea Zittel 
„A-Z West” oraz „Shigeru Ban shelter”. Artystka i badaczka 
Zittel eksperymentuje z pojęciem domu, tworząc m.in. coś, co 
nazywa jednostkami mieszkalnymi. Sprawdza do czego można 
zredukować dom – czy mógłby być przenośną, kompaktową 
kapsułą? Stworzyła kilka prototypów kabin do spania, które 
zostały przez Zittel umieszczone na pustyni w Kalifornii. Przy-

kładem z zupełnie innego porządku jest działalność japońskie-
go architekta Shigeru Ban. Znany jest z nowatorskiego użycia 
materiałów – z odzyskiwanego kartonu tworzy rury, które stają 
się następnie tanim, lekkim i szybkim w realizacji budulcem. 
Shigeru Ban zaproponował w ten sposób rozwiązanie sytuacji 
kryzysowych, wskazując jak można pomóc ludziom pozosta-
jącym bez dachu nad głową w obliczu katastrof. Z rur można 
zbudować proste, niewielkie domki, ale w połączeniu z tkaniną 
dają też możliwość postawienia konstrukcji, która daje ludziom 
namiastkę niewielkiej przestrzeni i minimalnej prywatności 
w miejscach urządzanych jako masowe noclegownie.

www.magentafoundation.org www.archdaily.com
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ĆWICZENIE > ARCHIBAJKI

Pamiętasz bajkę „Trzy świnki”? Zmagania świnek z budową od-
powiedniego domu zapewniającego im ochronę przed wilkiem 
to także świetny materiał do wykorzystania podczas warsz-
tatów. Opowieść o świnkach pozwala nam poruszyć kwestie 
materiałów do budowania i konieczności dostosowania ich 
do potrzeb użytkowników i okoliczności w jakich funkcjonują. 
Metaforycznie to historia o architektach, których konstrukcje 
zostały zweryfikowane przez rzeczywistość… 

Spróbujmy jeszcze bardziej poszerzyć tę perspektywę. W in-
nych bajkach też jest dużo architektury. Przewija się ona czę-
sto jako tło zdarzeń. Bywa bardzo charakterystyczna no i nie-
zwykła, bo w końcu w bajkach można wszystko. Pomyślałam, 
że może ciekawie jest domy z bajek „wyciągnąć”. Ktoś w końcu 
je narysował i włączył jako element fikcyjnego świata. Decyzja 
o tym, że dany bohater mieszka w drzewie, zamczysku, latar-
ni czy w grzybie nie jest przecież sprawą przypadku? Myślę, 
że bawiąc się domami z bajek można rozmawiać o tym jaki 
nastrój wyraża architektura. Czy wywołuje jakieś określone 
skojarzenia? Czy rzeczywiście mówi nam coś o mieszkańcu 
domu? Pomyśl tylko, czy ponury osiołek Kłapouchy mógłby 
mieć smutniejszy dom niż maleńki szałasik z patyków?
Projektant Federico Babina stworzył cykl plakatów „Architale”, 
który możesz zobaczyć w Internecie. Każdy plakat przedstawia 
architekturę inspirowaną jakąś bajką – jest budynek Pinokio, 
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budynek Brzydkie Kaczątko czy Czarnoksiężnik z Oz. Babino 
wyobraził sobie budowle, które mogą poprzez swoją formę, 
materiał i detale oddawać „ducha” bajki, jej atmosferę. To jest 
trudne zadanie, ale czemu by nie spróbować? Być może po-
mysły dzieci będą jeszcze ciekawsze niż Babiny?

Możecie w klasie z grupą dzieci lub indywidualnie w domu 
podjąć takie wyzwanie. Wystarczy, że będziecie mieli listę kilku 
czy kilkunastu bajek, które wszystkie dzieci znają (to ważne by 
mieć wspólne punkty odniesienia, bo dzisiaj trudno zakładać, 
że coś jest klasyką). Dzieci mogą losować bajkę i nie zdradzając 
nikomu wykonać budynek, który będzie „archibajką”. Jeśli ba-
wisz się z dzieckiem w domu, może ciągnąć każdego dnia los – 
i w ten sposób stworzyć kolekcje archibajek, które potem służą 
oczywiście jako zagadki dla członków rodziny lub innych dzieci!

 © Federico Babina
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ĆWICZENIE > DOMOWA DEBATA 

Użyj taśmę malarską do wyklejenia na podłodze, długiej wyraź-
nej linii. Wyznacza ona dwie strony, które będą służyły za miej-
sce do głosowania za wybraną opcją. Możemy za pomocą tego 
ćwiczenia przedyskutować z dziećmi masę zagadnień oraz ćwi-
czyć się wspólnie w sztuce argumentacji. Dobra rada: przygotuj 
wcześniej jakiś przedmiot, który „udziela głosu”. Może to być 
np. zabawkowy mikrofon, albo coś podłużnego – wtedy mamy 
jasną zasadę, że mówi ten, kto ma w ręku ustalony przedmiot. 

WARIANT: TAK / NIE

Wiele treści merytorycznych można przetworzyć na zestaw 
pytań. Będą to pytania, które zadasz dzieciom i wspólnie doj-
dziecie do wniosków, które zakładasz jako cel zajęć. Można 
takiej dyskusji użyć do bardzo ogólnych rozważań o archi-
tekturze i jej istocie albo w celu uczynienia dyskusji bardziej 
praktycznej niż filozoficznej – wtedy można oprzeć się właśnie 
na idei domu. Przebieg dyskusji: czytasz zdanie, a dzieci decy-
dują czy się z nim zgadzają czy nie i w zależności od decyzji/
opinii zajmują odpowiednie miejsca (lewa strona linii – TAK, 
prawa strona linii – NIE). Następnie możesz prosić o uzasad-
nienie wyboru, albo przekonanie tych, którzy usiedli po prze-
ciwnej strony taśmy.

 © Federico Babina

33



Philip Johnson, Glass House (www.archdaily.com)

 SeARCH & CMA, Villa Vals (www.home-reviews.com)

PARA 1
Przykłady zdań:
• Dom zależy tylko od klimatu, w którym jest zbudowany.
• Domy dzielą się na jednorodzinne i wielorodzinne. 
• Najstarsze ludzkie domy były częścią natury.
• Człowiek zamieszkał w jednym miejscu kiedy udało mu się 

zbudować dom z cegły. 

WARIANT: STARCIE DOMÓW

Możesz przygotować dwa zdjęcia domów, wyświetlić je na rzut-
niku albo wydrukować i zawiesić, tak aby wszystkie dzieci do-
brze je zobaczyły. Po lewej stronie linii powinny usiąść dzieci, 
które opowiadają się za jednym domem, a po prawej za drugim 
domem. Poproś o uzasadnienie wyboru i zachęć do tego, aby 
swoimi wypowiedziami spróbowały przekonać dzieci siedzące 
po przeciwnej stronie linii do swoich argumentów, przedsta-
wiając zalety domu, które wybrały. Poniżej przykładowe pary…
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Le Corbusier, Unité d’Habitation (www.99percentinvisible.org)

Bjarke Ingels Group, Klein House (www.nordicdesign.ca) Jørn Utzon, Fredensborg Housing, (www.utzon.dk)

PARA 2 PARA 3

Pezo von Ellrichshausen, Cien House, (www.99ww.gooood.cn)
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NATURA KOPALNIĄ INSPIRACJI

 „Moje laboratorium to bukowy las, morze i chmury” – powie-
dział kiedyś Jørn Utzon, twórca ikonicznej Opery w Sydney. 
Choć w potocznym sensie łatwo jest nam oddzielać od sie-
bie kulturę i naturę, zgłębiając te kwestie na polu architektu-
ry sprawa wcale nie wydaje się taka prosta. Pomyślmy o tym 
w szerokiej perspektywie czasowej: pierwszy gest architekto-
niczny to położenie kamienia na ziemi. To gest w przestrzeni, 
ale i wobec pewnego naturalnego porządku, systemu, do któ-
rego wkroczył człowiek ze swoją chęcią posiadania, odgradza-
nia, wyznaczania, budowania wzyż i wszerz. Twórcy na różne 
sposoby charakteryzują relacje pomiędzy praktyką architek-
toniczną i naturą używając takich określeń jak walka, naśla-
downictwo, uzupełnienie, nauka, czerpanie, analogia i wiele 
innych… W tej części przyglądam się architekturze w sposób 
szczególny związanej ze światem przyrody i twórcom, którzy 
naturę postrzegają jako swoją najlepszą nauczycielkę. To wła-
śnie w świecie natury istnieje całe bogactwo struktur, fenome-
nów, konstrukcji i systemów, które fascynują jako niezależne 
od człowieka byty. 

Ensamble, Tipper Rise Art Center (www.platformarchitecture.it)

Antti Lovag, Maison Bernard (www.wallpaper.com)
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Dzisiaj dużo mówi się o tym, że architektura i planowanie prze-
strzenne, powinny przywrócić człowiekowi kontakt z przyrodą 
- na nowo przemyśleć kwestie naszego użytkowania planety, 
które tylko w nielicznych przypadkach ma coś wspólnego z po-
szanowaniem środowiska naturalnego. 

Intuicyjnie część podręcznika zwrócona w stronę przyrody 
wpisuje się w szerszy nurt edukacji globalno-ekologicznej. 
Mam na myśli to, że architekturę możemy też umieścić w du-
żym zbiorze pod hasłem „wytwory i działalność człowieka”. 
Spojrzeć na nią właśnie z perspektywy organizacji przestrzeni, 
którą dzielimy z milionami innych gatunków, a którą nieustan-
nie podporządkujemy swoim interesom - ludzkiej wygodzie, 
przyjemności, zyskom… Warto przypomnieć sobie, że słowo 
ekologia wywodzi się z greckiego οἶκος (oíkos), które oznacza 
dom. To nauka o domu, o zarządzaniu domem. Żeby być odpo-
wiedzialnym mieszkańcem planety, musimy dowiedzieć się jak 
ten dom jest zbudowany, kto w nim mieszka, jakie ma zwyczaje 
i jakie relacje ustanowione są pomiędzy domownikami. Oczy-
wiście ten obszar wiedzy po wielokroć przekracza możliwości 
tego podręcznika, ale mimo wszystko chciałam go zasygnali-
zować, bo wydaje mi się, że to też jest bardzo ciekawe ujęcie 
do rozmów z dziećmi. W poniższych ćwiczeniach skupiam się 
na zagadnieniu czerpania inspiracji z natury w architekturze 
i ich wielopoziomowej relacji. 

Javier Senosiain, Casa Orgánica (www.youtube.com)

Antoni Gaudi, Sagrada Familia (www.surfacemag.com)
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ĆWICZENIE > ARCHIRÓWNANIA 

Jedno z ulubionych pytań, którymi zdarza mi męczyć dzie-
ci brzmi „skąd architekci biorą pomysły na swoje budynki?”. 
Źródła inspiracji są wszędzie, a ja zawsze powtarzam, że in-
spiracje przychodzą do nas (niezależnie od tego czy jesteśmy 
architektami czy nie) w najmniej oczekiwanym momencie. 
Często właśnie tam gdzie się tego nie spodziewamy, gdy tego 
nie oczekujemy w głowie następuje błysk. Archirównania to 
propozycja rysunkowych hybryd, które mogą doprowadzić do 
bardzo ciekawych fuzji architektury i świata przyrody. Zadanie 
polega na połączeniu domu (budynku) z czymś, co może za-
inspirować swoim kształtem, strukturą, charakterem. Przykład 
– jaki wynik otrzymamy jeśli do domu dodamy grzyba Hubę? 
Żeby dzieci trochę się rozkręciły, można wprowadzić na począ-
tek parę przykładów… 

Jean Nouvel, National Museum of Quatar (www.wallpaper.com)
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Spróbuj porozmawiać z dziećmi o przykładach – Muzeum Ka-
taru bardzo bezpośrednio kopiuje strukturę pustynnej Róży. 
Ale nie zawsze chodzi o to, żeby budynek wyglądał dokładnie 
jak rzecz z którą łączy się w równaniu. To jedna z wielu dróg. 
Inspiracja może też polegać na przechwyceniu pewnej zasa-
dy czy konstrukcji, jaką rządzi się dana rzecz. Słynne „muszle” 
Opery w Sydney konstrukcyjnie oparte są o budowę liścia ga-
tunku palmy, który przypomina wachlarz. Choć ta inspiracja 
jest bardzo silna, Opera nie wygląda przecież jak palma, praw-
da? 

Jørn Utzon, Opera w Sydney (sydneyexpert.com)Źródło: www.pngfly.com
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W jaki sposób można wytłumaczyć to dzieciom? Posłużę się 
przykładem podsuniętym w książce „Utzon’s Universe. Build, 
draw and learn” (wyd. Stranberg Publishing): drzewo jest zbu-
dowane z trzech części - pnia, gałęzi i liści. To jest nadrzęd-
na zasada stojąca za strukturą drzewa. Jednak to wcale nie 
znaczy, że wszystkie drzewa są identyczne, choć zbudowane 
z tych samych elementów. Wygląd drzewa zależy od otocze-
nia, warunków wzrostu, ilości słońca, cienia, miejsca, wody czy 
wiatru. Podobnie jest z architekturą, za kulisami jej powsta-
wania kryje się wiele czynników. Możemy jednak poszukiwać 
podobieństw w strukturach budynków i obiektów przyrody. 
Świetnym przykładem jest też centrum koncertowo-konferen-
cyjne Harpa w Rejkaviku. Jego fasada została zainspirowana 
kolumnami bazaltowymi, które można spotkać na Islandii. 

Henning Larsen Architects, Harpa Concert Hall (www.archdaily.com)
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A teraz do dzieła! Spróbujcie zrobić wasze własne archirówna-
nia… Poniżej podpowiadam kilka na start, możecie je „rozwią-
zać”, a następnie stworzyć własne!

ĆWICZENIE > ORGANICZNE KSZTAŁTY

Zobaczcie kilka przykładów architektury „organicznej”. Poroz-
mawiajcie o tym, czym te budynki różnią się od architektury 
mijanej przez dzieci na co dzień w Polsce. Możesz też popro-
sić dzieci aby na małych karteczkach zapisały skojarzenia – 
pierwsze słowa jakie przychodzą im do głowy gdy patrzą na te 
budynki. Następnie gdy ułożycie kartki obok siebie, być może 
łatwiej będzie wspólnie dojść do wniosków, że są to kształ-
ty czerpane z natury – „podpatrzone” u organizmów żywych, 
głównie roślin i odpowiednio przekształcone, zaadaptowane 
do świata konstrukcji. 
W wypadku maluchów można trochę uprościć i poprosić dzieci 
o podanie słów, którymi określiliby te budynki, czyli słowa od-
powiadające na pytanie: JAKI jest ten budynek? Miękki, lejący 
się, rozciągnięty, nadmuchany, pączkujący…? Po sprawdzeniu 
waszych wspólnych wrażeń możecie zrobić sobie ćwiczenie 
rysunkowe. Możesz wykorzystać słowa, które padły z ust dzie-
ci i/lub użyć poniższych poleceń. Poproś dzieci, żeby rysowały 
na jednej kartce (obok siebie) to, co przyjdzie im do głowy, ale 
z zastrzeżeniem, że szukamy tych cech/właściwości w przyro-
dzie wśród roślin, drzew, zwierząt, morskich stworów, leśnych 
skarbów etc…

?

?

?
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• narysuj coś bardzo miękkiego
• narysuj coś bardzo długiego
• narysuj coś ostrego
• narysuj coś kruchego – co łatwo rozpada się w rękach
• narysuj coś, co składa się z wielu mniejszych części

Przy okazji tematu organicznych kształtów, można wykonać 
wiele ciekawych aktywności:

1. Możecie spróbować budować makiety architektury orga-
nicznej. Temat nie jest określony, ale zawężamy mocno mate-
riał. Dzieci budują z pasków papieru. Przygotuj wcześniej kartki 
A4 i potnij je na paski wzdłuż dłuższej krawędzi. Paski mogą 
być różnych szerokości – grubsze i cieńsze… Trudność polega 
na tym, aby wyobrazić sobie zastosowanie pasków i przede 
wszystkim otworzyć się na eksperyment – sprawdzić, jak moż-
na te paski wyginać, zwijać. Oczywiście dzieci mogą te paski 
dowolnie modyfikować. Dla każdego budynku powinien być 
podkład w postaci kawałka kartonu. W innej wersji można też 
jako podkładek użyć kawałków styropianu – wówczas paski 
można mocować za pomocą szpilki wbijanej w podłoże. 
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2. Możecie pobawić się w losowanie inspiracji. Przygotuj wcze-
śniej kilka małych fotografii roślin i innych zjawisk przyrody, 
które uznasz za ciekawe. To mogą być też rysunki konturowe 
/ ryciny albo obrazki z Przykładów może być 4-5, ale wydru-
ków tyle, żeby każde dziecko wylosowało 1-2 zdjęcia (czyli 
losy powtarzają się). Zadanie polega na zbudowaniu makiety 
budynku, który będzie inspirowany danym obiektem ze z wy-
losowanego zdjęcia, czyli przykładowo budynek, który czerpie 
z kształtu i/lub struktury szyszki. Pozwól dzieciom zdecydować 
jaką funkcję będzie ten budynek pełnił, do czego najbardziej 
się nadaje ze swoim układem czy charakterem. Albo możesz 
przyjąć, że funkcja też będzie losowana – np. szpital, szkoła, 
więzienie, w zależności co chcesz osiągnąć. 

3. Temat można też potraktować bardzo dosłownie. Jeśli ma-
cie dostęp do parku, lasku w pobliżu – spróbujcie zebrać tam 
materiały z których uda się coś zbudować. Już suche, niezbyt 
duże patyki są super materiałem, który w połączeniu ze sznur-
kiem jutowym może dać zaskakujące efekty.
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ĆWICZENIE > ZAPUŚĆ KORZENIE

Domek na drzewie to jedno z przyjemniejszych marzeń dzie-
cięcych. Sama stworzyłam jako dziecko kilkadziesiąt projektów, 
które za każdym razem pokazywałam tacie z nadzieją na reali-
zację. Myślę, że zadanie wykonania projektu domku na drzewie 
może być świetną pracą domową. Jeśli mieliście okazję wcze-
śniej wprowadzić ze starszakami rzut czy przekrój– możesz 
dodatkowo skomplikować zadanie, prosząc o rysunek ogólny 
domku na drzewie, jego przekrój oraz rzut wnętrza. Jeśli ten 
temat zainteresuje cię w sposób szczególny, odsyłam koniecz-
nie do najnowszego numeru magazynu architektonicznego dla 
dzieci ukazującego się online. Pod linkiem możesz obejrzeć fil-
mik będący dowodem na to, że projektowanie domku na drze-
wie może rozrosnąć się do dużego przedsięwzięcia w wyko-
naniu dzieci, na który składa się badanie i analiza kontekstu, 
warunków, drzew czy materiałów… 

Amag! The Architecture Magazine for Children 
https://a-magazine.org/the-spirit-of-the-tree/

A może warto w ogóle przyjrzeć się też domom zwierząt? Może 
domek na drzewie (lub pod drzewem) mógłby być zainspirowa-
ny jakimś domem tworzonym przez zwierzęta? Możesz popro-
sić dzieci o to, aby znalazły w domu w Internecie i przygoto-

wały na zajęcia informację o jednym ciekawym domu zwierząt. 
Może wspólne przyjrzenie się im na zajęciach sprawi, że dzieci 
zechcą oprzeć na nich swoje pomysły? Spróbujcie poszukać 
zaskakujących konstrukcji w świecie zwierząt!
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ĆWICZENIE > W HARMONII Z NATURĄ

Przygotuj wcześniej kilka fotografii krajobrazowych. Poniżej 
podpowiadam jakiego rodzaju zdjęcia można wykorzystać, 
chodzi o ujęcia różnych typów naturalnych pejzaży. 

Każde dziecko dostaje jedną fotografię wydrukowaną na kart-
ce formatu A4. Zadaniem dziecka jest wymyślenie bryły bu-
dynku, która wpisze się w otoczenie, nawiąże jakoś do miejsca, 
w którym się znajduje – świetną inspiracją do tego zadania jest 
projekt pokojów hotelowych we włoskich Dolomitach, uloko-
wanych w lesie. 

Aby dzieci skupiły się na formie budynku - technicznie po-
winny oprócz fotografii otrzymać białą kartkę papieru (może 
być samoprzylepna, ważne by była matowa). Mogą powyci-
nać sobie jakieś kształty, poprzymierzać i spróbować ułożyć je 
na fotografii. Jeśli uznają, że koncepcja jest gotowa, przyklejają 
je na fotografię. Flamastrem na budynku (białych fragmentach) 
dorysowują detale, okna, podziały budynku.

W innym wariancie można zdecydować się na wycinanie bu-
dynków w kolorze, ale wówczas ograniczyłabym paletę kolory-
styczną – np. decydując się na 2-3 kolory do wyboru z których 
dzieci mogą wyklejać i które są kontrastowe.

Peter Pichler, Tree Houses ( www.archdaily.com)
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Przykłady zdjęć naturalnych pejzaży
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CO WIDZISZ?

„Obrazy – w równym stopniu co słowa pozwalają nam 
myśleć, śnić i próbować zrozumieć świat”

David Hockney

Choć artysta Hockney powołuje się na obrazy, a nie budyn-
ki, należy tę kategorię rozumieć bardzo szeroko. Nie chodzi 
tylko o obrazy wykonane przez artystów i wiszące w galerii. 
Obrazy to wszystko to, co przesuwa nam się przed oczami 
– widoki miasta, fotografie na ekranach smartfonów, kadry 
filmowe, wspomnienia miejsc z którymi czujemy się związa-
ni… Codzienne doświadczenia wizualne kształtują nas, nasze 
horyzonty myślowe i wyobrażenia o otaczającym nas świecie. 
Jaki związek ma ten cytat z perspektywą projektanta? Bu-
dynki, które nas otaczają i które mijamy są częścią składową 
systemu w którym funkcjonujemy. Architektura organizuje 
codzienność i to jak rozumiemy relacje społeczne, a wszyst-
ko w ramach różnych porządków. Przestrzeń nie jest nigdy 
neutralna – jej organizacja zawsze pozostaje czyjąś decyzją, 
wynikiem masy czynników – ekonomicznych, historycznych, 
społecznych. Nawet jeśli jest „pusta” to też z jakiegoś powo-
du. Architektura może być lustrem, w którym człowiek prze-
gląda się wraz ze swoją kulturą. Architektura w swojej war-

stwie zarówno praktycznej, jak i teoretycznej jest świetnym 
źródłem wiedzy historycznej, odzwierciedlając myśli, pragnie-
nia i potrzeby jej twórców czy użytkowników.  Próbuję przez 
to powiedzieć, że  architektura daje możliwość przemyślenia 
kondycji świata i człowieka. To znowu banał, ale rzecz w tym, 
że zaskakująco rzadko włącza się dzieci na poważnie w tego 
typu rozważania. Mam na myśli refleksje kulturoznawcze, 
przekrojowe, pozwalające myśleć poszczególnymi ideami czy 
fenomenami na przestrzeni wieków. Zamiast tego najczęściej 
po prostu mamy bieg przez style i sztampowe zakuwanie 
na pamięć „cech” danej epoki. Tymczasem architektura mówi 
bardzo dużo, jeśli tylko chcemy jej się uważnie przyglądać. 

W tytule rozdziału wyróżniam zmysł wzroku. A przecież 
z architekturą obcujemy całym ciałem! Pochylenie się nad 
zmysłami to obszerna dziedzina refleksji nad tym jak po-
szczególne zmysły odbierają przestrzeń, budynki, faktury, 
temperaturę czy atmosferę. Sensoryczny wymiar architektury 
porusza m.in. wybitny architekt i teoretyk Juhani Pallasmaa 
(polecam zajrzeć do jego książek „Oczy skóry” czy „Myśląca 
dłoń”). W moim podręczniku skupię się na zmyśle wzroku, 
ale chcę bardzo podkreślić, że podejście wielozmysłowe jest 
szczególne ważne nie tylko w wypadku dzieci i mam nadzieję, 
że temat ten zostanie przez kogoś opracowany komplekso-
wo. Dlaczego widzenie? Zdaje sobie sprawę, że powinniśmy 
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kierować naszą uwagę na inne zmysły, jako że wzrok jest tym 
dominującym: kulturę zachodnią określa się często mianem 
wzrokocentrycznej.  Jednocześnie ramą teoretyczną dla mo-
jej pracy jest właśnie „myślenie”, które historycznie zdaje się 
być nierozerwalne z „widzeniem”. Proces myślenia od naj-
dawniejszych czasów ujmowany był w kategoriach widzenia. 
Dowodem są także wszechoobecne w języku metafory wzro-
kowe. Podsumowując – dla mnie edukacja architektoniczna 
nie może funkcjonować bez edukacji wizualnej. Proponuję 
więc połączenie elementów metody myślenia wizualnego 
z „czytaniem” obiektów architektonicznych. Ponadto do prak-
tycznych „ćwiczeń z patrzenia”  wykorzystam w tej części 
narzędzia architekta, o których pisałam na początku podręcz-
nika - skalę, rysunek i model.

ĆWICZENIE > CO WIDZISZ?

Najprostsze możliwe ujęcie tematu: przygotuj kilka fotogra-
fii budynków albo różnych przestrzeni (może też plac miejski, 
park). Jeśli zamierzacie spróbować z dziećmi kilku rundek zaba-
wy ważne żeby budynki były zróżnicowane pod kątem formy, 
funkcji, czasów w których powstały (poniżej znajdziesz moją 
propozycję). Jedno dziecko siada zwrócone twarzą do grupy 
dzieci, losuje zdjęcie i opowiada o tym co widzi. Zadaniem 
pozostałych dzieci jest rysowanie zgodnie z tym co słyszą. 
Na koniec, gdy wszyscy skończą osoba opowiadająca może 
pokazać fotografię innym dzieciom. Przyjrzyjcie się rysunkom 
i zobaczcie jak różnie dzieci interpretowały opowieść. Dzieci 
bardzo szybko wychwycą też „czego narrator/ka nie powie-
działa, jakich informacji nie otrzymały podczas rysowania” – 
zastanówcie się dlaczego? Porozmawiajcie o tym, jak różnie 
widzimy, na co zwracamy uwagę najpierw, ale też jak pewne 
cechy stają się „niezauważalne” i przezroczyste? Przykład: gdy 
dzieci opisują Statuę Wolności, na pytanie „Co widzisz?” opo-
wiadają kobietę, a nie rzeźbę. Dzieci rysujące są przekonane, 
że na fotografii jest kobieta, a nie pomnik! Dorosłym zdarza 
się dokładnie to samo, ważne by dzieci zrozumiały, że to nie 
jest błąd, a jedynie ciekawe zjawisko działania mózgu, które 
można badać. 
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WAŻNE:

• W zależności od tego jakie fotografie wybierzesz, przemyśl, 
czy potrzeba wprowadzić „zakazane” słowa. Chodzi o to, 
że jeśli zdecydujesz się na budynek, który dzieci kojarzą lub 
znają, trzeba wcześniej zastrzec, że np. osoba opowiadają-
ca nie może użyć słów „opera” i „Sydney”. Zakazane słowa 
są zabezpieczeniem przed „zepsuciem zabawy”. 

• Daj dzieciom tylko po jednym flamastrze, najlepiej ciem-
nym/czarnym i uprzedź, że rysujemy roboczo, nie koloru-
jemy, rysujemy konturowo elementy, o których mówi nam 
„opowiadacz”.

• Zdecyduj też co do jeszcze jednej zasady – czy dzieci rysują 
w całkowitej ciszy i głos ma tylko „opowiadacz” czy do-
puszczasz możliwość zadawania pytań osobie oglądającej 
fotografię. Dwie opcje dają różne efekty, dzieci chętnie do-
pytują – możecie sprawdzić te drogi i zobaczyć czy dzięki 
pytaniom rysunki będą „bliższe” oryginałowi?

• To ćwiczenie dobrze sprawdza się jako rozgrzewka. Prze-
prowadzenie jednej rundki, która zajmie pewnie ok. 5-8 
min to dobra zabawa wprowadzająca do różnych innych 
zagadnień. 

• Nawet jeśli dla dzieci opowiadanie o budynku okaże się być 
trudne – nie szkodzi, możecie wówczas potraktować ten 
test jako dowód na to, jak bardzo złożone są relacje ele-

mentów w przestrzeni czy też  jak rzadko w ogóle używamy 
języka do ich opisu – nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni 
etc…

Poniżej kilka propozycji budynków do opowiadania.

Filharmonia w Szczecinie ( www.archinea.pl)
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Tempietto w Rzymie ( commons.wikimedia.org) 

Muzeum w Bilbao ( www.verybilbao.com) 

Taj Mahal ( en.wikipedia.org) 
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ĆWICZENIE > OGLĄD RZECZY

Spróbuj wprowadzić różne typy rysunków jakimi posługuje się 
architekt poprzez ćwiczenie z oglądania przedmiotów. Chodzi 
o to, by rysować obok siebie trzy widoki danej rzeczy:
• z góry (odpowiadający rzutowi)
• z boku (odpowiadający rysunkowi fasady)
• „od środka” (odpowiadający przekrojowi)

Przygotuj przedmioty codziennego użytku, które łatwo będzie 
można potraktować jako przedmiot obserwacyjny w klasie czy 
innej sali. Najpierw poproś by dzieci rysowały z góry, z boku 
i „od środka” – ten ostatni widok trzeba sobie wyobrazić jako 
przekrojenie czegoś na pół – chyba że można tego dokonać 
używając np. warzyw czy owoców. Dopiero później pokaż 
dzieciom trzy różne typy rysunków architektonicznych (przy-
kład rzutu, fasady, przekroju). Możesz poprosić aby połączyły 
rysunki architektoniczne z widokami rzeczy, które same nary-
sowały. 

Jakich przedmiotów użyć? Wszystko zależy co akurat masz 
pod ręką, ale może to być:

• kubek z uchem

ĆWICZENIE > NIELUDZKIE PERSPEKTYWY

Weźmy na warsztat miejski park albo inne miejsce, które uzna-
cie za ciekawe. To może być zadanie do przemyślenia i wy-
konania w terenie, albo takie, do którego dzieci przygotują 
się na zewnątrz a następnie dopracują w klasie czy w domu. 
Znowu – raczej trudne, ale bardzo ciekawe! Weźcie kartki A3 
i narysujcie dwie prostopadłe linie tak, aby kartka została po-
dzielona na cztery takie same pola. Spróbujcie narysować jak 
różne zwierzęta widzą park? W każdym polu będzie widok in-
nej postaci. Proponuję, aby patrzącym był:

• PTAK (w locie)
• MRÓWKA (wędrująca po ziemi wśród traw i opadniętych 

liści)
• KRET (wędrujący podziemnymi korytarzami)
• WIEWIÓRKA (siedząca na czubku wysokiego drzewa) 

• pomarańcza, papryka, jabłko, a może brokuł? (wydają się 
najciekawsze do rysowania wnętrza/przekroju)

• zabawkowy samochodzik lub inna figurka człekopodobna
• muszla albo szyszka
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Oto cztery zupełnie odmienne perspektywy na tę samą prze-
strzeń. Na koniec możesz poprosić dzieci o rozcięcie kartek 
wzdłuż narysowanych linii, tak, aby każde pole-widok były od-
dzielną kartką. Możecie ułożyć kartki i pogrupować wg zwie-
rząt - porównać różne pomysły na to jak małe zwierzęta widzą 
park w zależności od swojego „położenia”. Możecie zgadywać 
np. po skończeniu rysunków dzieci wymieniają się powstałymi 
„zestawami” czterech widoków i trzeba rozszyfrować czyjąś wi-
zję dopasowując rysunek do zwierzęcia. Porozmawiajcie o tym 
czy to zadanie sprawiło trudność? Jeśli tak to dlaczego? Czy 
w świecie ludzi jest podobnie, że mają zupełnie inne widoki? 
Może uda Wam się przywołać jakiś przykład potwierdzający, 
że ludzie także mogą widzieć inaczej tę samą przestrzeń? 
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ĆWICZENIE > RODZINY BUDYNKÓW

Jedną z zabaw, która pozwoliła mi spojrzeć na architekturę 
nieco inaczej było poproszenie dzieci o „skatalogowanie” ar-
chitektury. Rzecz opiera się na klasyfikacji – przyglądaniu się 
fotografiom, dostrzeganiu wspólnych cech czy ogólnych sko-
jarzeń związanych z klimatem budynków. Z młodszymi dzieć-
mi nie trzeba koniecznie mówić o grupowaniu – można użyć 
prostszej do zrozumienia kategorii – rodzin budynków! Dzieci 
w małych zespołach 2-3 osobowych otrzymały zestawy 20 
niewielkich fotografii architektury, można powiedzieć, że for-
mat tych zdjęć trochę przypominał karty. Ich zadaniem było 
stworzenie grup (rodzin) według dowolnego, własnego klucza. 
Na paskach papieru pisały nazwę grupy i przyporządkowały do 
niej budynki.  

To zadanie jest trochę jak porządkowanie zbioru rzeczy. Dobrze 
jeśli dzieci mają ten sam zestaw budynków, bo można rozłożyć 
potem powstałe „mapy” obok siebie i porównać. Sprawdzić 
jak nazwy kategorii różnią się od siebie, jak zostały skojarzone, 
według jakiego klucza. Dzieci zaskakują swoimi spostrzeże-
niami, a ich myśl bywa nieszablonowa, właśnie dlatego, że nie 
mają jeszcze uporządkowanych dobrze tych pojęć i rozróżnień 
jakie mamy jako dorośli np. podziałów na publiczne i prywatne, 
sakralne i świeckie etc… Dlatego wymyślają takie kategorie, 

na które nigdy bym nie wpadła, dla przykładu ja natknęłam się 
na grupę „Francja-elegancja” a w niej znalazła się na przykład 
opera paryska i wenecka bazylika Santa Maria della Salute. 
Barokowość i przepych detalu został przez dzieci włożony 
do szuflady czegoś, co przede wszystkim wywołuje wrażenie 
elegancji, co rzeczywiście pokryło się z historycznym stylem 
obydwu budynków. Innym razem opera w Sydney trafiła do tej 
samej grupy co gdański stadion Arena – a to dlatego że łączyła 
ich pewna „miękkość” form, przez co rodzina została nazwana 
„Zaokrąglone”. 
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Myślę, że w tym ćwiczeniu istotne są dwie rzeczy:

• Po pierwsze można wspólnie z dziećmi prześledzić, jak 
rozmawiając o tych kategoriach naturalnie poruszacie się 
po takich zagadnieniach – jak forma budynku, jego cha-
rakter, styl architektoniczny, funkcja jaką spełnia, materiał 
z jakiego jest wykonany, ogólne wrażenie np. monumen-
talności, swojskości, domowości… Przy okazji powołania 
do życia rodziny, dziecko musiało odnieść się do któregoś 
z tych cech/kryteriów i uczynić go kluczem porządkującym.

• Po drugie takie odczytywanie to nauka o typach, zakłada-
nie, że istnieje coś takiego jak „charakter” budynku, któ-
ry podobnie jak u ludzi gwarantuje różnorodność. To co 
wydaje mi się być jeszcze ciekawsze to testowanie relacji 
pomiędzy formą/”charakterem” a funkcją budynku. Mówiąc 
bardzo prosto – na ile to, co dzieje się w środku budynku 
i do czego jest on przeznaczony możemy odczytać z fasady, 
skojarzyć jego przeznaczenie z ogólnym klimatem.

Co dalej? Po dokonanej akcji grupowania można kontynuować 
pracę z typologią architektury na wiele różnych sposobów:

• NOWY CZŁONEK RODZINY
Możecie zrobić projekty budynków, które dołączą do powsta-

łych rodzin. Możesz poprosić dzieci by spośród wszystkich 
rodzin (również tych stworzonych przez inne dzieci) wybrały 
sobie na przykład jedną lub trzy ulubione – takie, które najbar-
dziej im się spodobały, zaskoczyły je etc. Zadaniem jest nary-
sowanie budynku, który mógłby do tych rodzin dołączyć. 
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• ATLASY ARCHITEKTURY
Możecie też zrobić atlasy architektury! Wykorzystaj w tym 
celu atrakcyjny dla dzieci format składania i nacinania papie-
ru, który sprawia, że kartka jest plakatem składającym się do 
wersji prawdziwej książeczki. Nadają się do tego kartki A4, A3, 
A2 – wszystko zależy jakiego rozmiaru atlas chcecie zrobić, 
instrukcje znajdziesz łatwo w Interncie szukając hasła „zine 
poster”. Niech atlasy będą maksymalnie subiektywne! Dzieci 
mogą robić je zainspirowane tym, co wydarzyło się wcześniej 
(zaprezentować w atlasie rodziny) ale równie dobrze mogą też 
opowieść zupełnie inną historię poprzez kolaż - łączenie frag-
mentów budynków, zestawianie je w nowych konfiguracjach.

• POZDROWIENIA ARCHITEKTONICZNE
Proponuję też zrobienie przestrzennej „pocztówki” – to bar-
dzo prosty pop-up, ale za to efektowny i dający dużo radości. 
Możesz ten pomysł wykorzystać przy każdym innym tema-
cie. Wszystko opiera się na harmonijce złożonej z kartki A5 
lub A4, do której dzieci mogą przyklejać zdjęcia budynków 
lub tylko ich fragmenty, znowu kolażując je ze sobą. To może 
być po prostu fajna zabawa w komponowanie poszczegól-
nych „planów” pocztówki od najbliższego do najdalszego. Je-
śli czujesz, że chcesz tu „dodać” jakiś komponent możesz też 
jakoś określić tematycznie pocztówkę – na przykład, że jest 
to widok na miasto przyszłości, miasto przepychu, miasto mi-

nimalistów… Na fotografii pokazuję „pocztówkę”, która została 
stworzona z fragmentów budynków i abstrakcyjnych kształtów 
wyciętych z papieru, ale można tę formułę poszerzać w bardzo 
różne kierunki – umieszczać wraz z budynkami mieszkańców, 
zieleń, drzewa, czy też inne elementy wchodzące w skład tkan-
ki miejskiej. 
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ĆWICZENIE > FASADA NA NOWO

Nawet jeśli nie posługujesz się programami graficznymi, mo-
żesz spokojnie przygotować sobie materiał do tego ćwiczenia 
używając choćby przeglądarki zdjęć! W najprostszej wersji fo-
tografie można przyciąć czy odpowiednio wykadrować. Pod-
czas warsztatów w Hali Gwardii zaproponowałam dzieciom 
trzy różne fragmenty fasady, choć były one częścią dokładnie 
tej samej ryciny. Ciekawe, że w zależności od tego na które 
elementy się zdecydowałam, dzieci kontynuowały rysunek fa-
sady widząc trochę inaczej „charakter” tego budynku. U części 
dzieci fasada hali podryfowała w stronę eleganckiego pałacu, 
u innych obronnej twierdzy lub lekkiego pawilonu. Zakres mo-
dyfikacji tego ćwiczenia jest nieograniczony – można przecież 
wyciąć z fotografii czy rysunków kilka małych fragmentów 
w nieregularnych kształtach typu – np. okna, mały fragment 
dachu i zobaczyć w jaki sposób fasada zostanie przez dzieci 
wykreowana.
Co jeśli zupełnie nie masz możliwości przygotowania tych ma-
teriałów na komputerze?
Możesz zrealizować to ćwiczenie w sposób bardziej manualny 
i wcale nie straci ono na wartości. Wystarczy, że będziesz miała 
1-2 fotografie budynków i potniesz je na kawałki (tak jakbyś 
chciał/a zrobić trudne puzzle). Następnie rozdaj dzieciom te 
kawałki – wystarczy nawet po jednym fragmencie. Poproś by 

dzieci na białą kartkę przykleiły sobie swój kawałek w dowol-
nymi miejscu, a następnie kontynuowały projekt za pomocą 
rysunku. A może z poprzednich ćwiczeń zostały jakieś resztki 
– np. przy okazji wycinania, robienia kolaży przez dzieci, wy-
korzystaj je do tego działania. 
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ĆWICZENIE > BUDOWANIE WYSTAWY

Przygotuj sztywne prostokątne kartony o takich samych wy-
miarach. Nie muszą być duże, ważne, aby każde dziecko miało 
ten sam rozmiar – minimalnie niech będzie to A4. Do budo-
wania potrzebne będą kawałki kartonów lub techniczne, białe 
kartki. 
Karton, który otrzymało każde dziecko to powierzchnia podło-
gi – sala muzealna. Zadaniem dzieci będzie wcielenie się w rolę 
projektantów wystawy. Chodzi tym razem o zaaranżowanie 
przestrzeni na wiele różnych sposobów. To ćwiczenie ma wiele 
wariantów – modyfikuj je w zależności od wieku dzieci i oswo-
jenia z tematyką.

WYSTAWA DO ZBUDOWANIA: WARIANTY

1. Z maluchami można wcześniej zrobić eksponaty, na przykład 
rzeźby z plasteliny albo obrazy w mikrowersjach (wtedy do-
brze przygotować wcześniej małe, białe kwadraty i prostokąty 
na których dzieci wykonają obrazy, dające się potem pokazać 
na wystawie, polecam też wyklejać je z samoprzylepnego pa-
pieru kolorowego). Równie dobrze, można bawić się w wysta-
wę „natury” i wówczas możecie skarbów na ekspozycję poszu-
kać na spacerze. Nie zapomnijcie o ludzikach (zwiedzających), 
które moją komtemplować patyk lub żołędzia – przy zachowa-

niu pewnej skali, mogą być to dla niego dość monumentalne 
obiekty.

Dzieci następnie aranżują swoje wystawy – pomyślcie o tym 
jak eksponować, poniżej pytania pomocnicze:
• Jakiego wsparcia potrzebują obiekty – ścianek, postumen-

tów, półek?
• Czy jakieś obiekty będą wisieć na ścianach, a może będą 

zwieszane z sufitu w dowolnych miejscach sali?
• Czy warto podzielić salę na jakieś mniejsze pomieszczenia, 

pokoje, kąciki, do których zwiedzający mogą wchodzić lub 
krążyć jak po labiryncie?

• Czy potrzeba ustawić w sali ławki do siedzenia a może po-
myśleć o innych miejscach na odpoczynek? 

2. Jeśli chodzi o dzieci starsze – podrzuć im „materiał” eks-
pozycyjny, najprościej mogą to być pocięte pocztówki, repro-
dukcje dzieł, zdjęcia z gazet… Poproś o zbudowanie wystaw, 
może lepiej będzie im się pracowało w parach? Następnie 
poproś, aby swój model „zapisały” w formie rzutu. Ostatnim 
poleceniem może być narysowanie jeszcze kilku innych rzu-
tów, będących kombinacjami tego, jak można przestrzeń sali 
wystawowej aranżować.
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3. Można też proces przeprowadzić na odwrót: zacząć 
od wspólnej pracy w parach na rzutami, czyli wymyśleniu jak 
największej ilości rozwiązań. Można to jednak zrobić jedy-
nie w sytuacji pewności, że uczestnicy sprawie poruszają się 
w konwencji rzutu. Nie musisz od początku mówić, że będą 
budować projekty – niech dzieci wymyślają zaskakujące opcje, 
nie myśląc zbytnio nad możliwościami realizacji. Dopiero po-
tem zaproś ich do wybrania jednej z propozycji i zbudowania 
modelu. A może w procesie podejmowania decyzji okaże się, 
że najlepiej byłoby połączyć ze sobą dwa pomysły, wyciągnąć 
z nich najlepsze cechy? Zachęć dzieci do szukania jak najlep-
szych dróg. 

4. Poniżej podrzucam przykładową planszę z kilkoma rozwią-
zaniami tej przestrzeni. Możesz jej użyć, pokazać dzieciom i za-
pytać, które z tych rysunków chciałyby zrealizować. Uczestnicy 
ćwiczenia mogą też wylosować rzut do zbudowania. Z pewno-
ścią niezależnie od wariantu czy dokonanej modyfikacji tego 
ćwiczenia, plansza ta przyda się choćby jako inspiracja – żeby 
dzieci miały okazję zobaczyć jak różne drogi można wybrać 
i czuły się „ośmielone” do eksperymentowania. Przy okazji ry-
sowania rzutów, rozdaj dzieciom podobną planszę z pustymi 
prostokątami do wypełnienia.
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Na ile sposobów można wstawić ściany w muzeum? Wystawa jako eksperymentalna przestrzeń do ćwiczeń.
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W ŚWIECIE KONSTRUKCJI

W tej części zebrałam pomysły na ćwiczenia wokół narzę-
dzi takich jak moduł i model. Staram się tu pokazać, że poza 
oswajaniem, patrzeniem i projektowaniem budynków czy 
myśleniem o ich formie bardzo istotna jest sprawa pochyle-
nia się nad konstrukcjami w ogóle. Zależy mi na nieskrępowa-
nym eksperymentowaniu: wychodzeniu poza utarte schema-
ty czy pozbycie się pewnych założeń, które często uparcie 
zakleszczają się w naszych głowach. Strategię, na której 
zbudowane są te ćwiczenia, sygnalizowałam na początku 
przy okazji omawiania modułu – samodzielnego wymyślania 
sobie „klocków”. Wierzę, że to niezliczone możliwości jakie 
daje sytuacja myślenia o częściach, z których zbudujemy ca-
łość to idealny moment edukacyjny – dzieci uczą się niejako 
same. Nie ma żadnej wiedzy danej, przekazanej czy obowią-
zującej, są jedynie obiektywne warunki fizyczne i właściwo-
ści kartonu lub kartki – materii, która można stawiać małym 
rączkom opór i nie chcieć działać tak, jak sobie to wymyślą. 
Proces uczenia się przebiega w wyniku eksperymentowania 
– sprawdzania różnych rozwiązań, popełniania błędów, wy-
ciągania wniosków. Konstruowanie i myślenie o strukturach 
to trening myślenia przestrzennego, który daje jednocześnie 
świetny wycisk wyobraźni!

Bjarke Ingels Group, Serpentine Pavilion ( www.dezeen.com)
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ĆWICZENIE – JAK ZROBIĆ MODUŁ?

To jest ćwiczenie otwarte. A właściwie pewna treść, która 
może być testowana, rozwijana i modyfikowana we wszyst-
kich innych zadaniach i zabawach. Na fotografiach możesz 
zobaczyć styropianowe kostki, które były moim wymarzonym 
materiałem do pracy, ale zrobienie ich zajęło mi sporo wysiłku 
i czasu, a to tylko jedna z wielu możliwości. Za pomocą mate-
riału ilustracyjnego spróbuję pokazać jak z papieru i kartonu 
tworzyć sobie podstawowe „klocki” do budowania. Ważne jest 
by mówić dzieciom o tym, że rozwiązań jest wiele, nie ma tu 
ekspertów i każde z nich może odkryć nowe drogi do konstru-
owania modułu. Wprowadzając pojęcie modułu najlepiej jeśli 
odniesiesz się do klocków Lego, albo innych – w zależności od 
tego co masz pod ręką. Pokaż dzieciom Serpentine Pavilion 
(na fotografii) – jego niezwykła, dynamiczna forma, prezentuje 
się zawsze inaczej w zależności od miejsca z jakiego oglądamy 
obiekt, a oparta jest o prostopadłościenny, „pusty w środku” 
moduł. 

Najprościej zacząć pewnie od prostych figur geometrycznych. 
Paski papieru można składać w trójkąty, kwadraty, prostokąty 
koła. Łączyć je można klejem, taśmą, zszywaczem biurowym…
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Można też składać je w kształty nieregularne, zginać pasek w 
dowolnych, niemal przypadkowych miejscach, a nawet zaginać 
papier „krzywo”, czyli pod dowolnym pod kątem. Co prawda 
nie otrzymamy w ten sposób nigdy identycznych modułów, 
ale pokazuję jako przykład, że przy okazji takiej „metody”, także 
można otrzymać ciekawe rezultaty!

Na początku podręcznika zachęcałam do tego, żeby ciąć kar-
tony na mniejsze kawałki. Poniżej pokazuję jak robię to sama. 
Dzieci znajdą wiele sposobów na ich połączenie, ale chciała-
bym pokazać jeszcze jeden prosty sposób niewymagający do-
datkowych substancji klejących – wystarczą nożyczki. Karton 
nacina się lekko, a w nacięcie wpycha się kolejny element.
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W rozdziale poświęconym naturze pisałam o tym, że organicz-
ne kształty budynków najlepiej wyzwolić poprzez używanie 
pasków papieru. Jest jeszcze jeden materiał, który łączy w so-
bie cechy kartki papieru (swobodne wyginanie się i wybrzusza-
nie) z cechami kartonu (sztywność i grubość). To tektura falista 
dająca nieskończenie wiele możliwości zarówno do tworzenia 
modułów, jak i stawiania ścian oraz budowania „lejących się” 
struktur.
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MODUŁ KLUCZEM DO SUKCESU LEGO

Od drewnianej kaczki, przez plastikowe figurki po klocki z któ-
rych zbudować można nowy, kompletny świat. Czy wiesz co 
było zupełnie przełomowe w historii LEGO? Moment, w któ-
rym twórcy zrozumieli, że potrzebny jest system! Na zdjęciu 
jeden z pierwszych zestawów, który był wyrazem jego poszu-
kiwania: makieta małego wycinka świata do zabawy. Tylko, że 
klocki stoją jeszcze na kartonowych planszach, a dużo elemen-
tów jest gotowych (samochody, figurki, drzewa). To jeszcze nie 
jest to...

ĆWICZENIE – JAK TO ZBUDOWAĆ?

Każde dziecko lub para staje przed wyzwaniem wzniesienia 
trzech różnych „typów” konstrukcji. Zadanie polega na budo-
waniu, w którym do przemyślenia jest optymalne dopasowanie 
materiału do rodzaju wznoszonego obiektu. Budulec i kon-
struowanie jakie umożliwia staje się głównym problemem do 
rozwiązania. O jakie typy konstrukcji chodzi?

• WIEŻA – czyli możliwość budowania wzwyż. Ta konstrukcja 
wymaga prawdopodobnie największej ilości eksperymen-
tów – ważne, żeby dzieci się nie poddawały! Wydaje mi 
się, że wcześniejsze wprowadzenie modułu może odegrać 
sporą rolę podczas eksperymentowania i szukania „stabil-
nej” struktury. 

Kolejnym olśnieniem jest moment kiedy pojedynczy klocek 
staje się cegiełką, częścią większej całości, to nic innego jak 
architektoniczny moduł! Z czasem system organizują też za-
sady - wszystkie elementy muszą przyczepiać się do siebie, 
wszystko można dowolnie modyfikować. W ten sposób system 
daje nieskończenie wiele możliwości, dzięki czemu nieustannie 
przybywa na świecie małych konstruktorów i budowniczych.
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• MOST – konstrukcja łącząca dwa brzegi rzeki. Szerokość 
rzeki możesz narzucić (wycinając niebieski pasek z papieru 
lub możecie wyznaczyć jedną wspólną, długą rzekę na pod-
łodze przy pomocy taśmy papierowej. Ustawicie na niej go-
towe mosty, a wcześniej dzieci będą mogły sobie sprawdzić 
jak szeroki powinien być most. Na Wikipedii znalazłam tak-
że proste grafiki, którą pokazują typy mostów – być może 
pomogą w wymyśleniu konstrukcji.

• HALA – budynek o dużej powierzchni z jednym dużym po-
mieszczeniem, może być to hala sportowa, koncertowa lub 
targowa. Spróbujcie projektować halę na planie prostokąta 
albo na planie koła lub jego wielokrotności.

Przykładowe materiały do budowania konstrukcji: kartki tech-
niczne i rysunkowe, różnej grubości kartony i tekturki. klej, ta-
śma dwustronna, sznurek, patyczki drewniane lub papierowe 
słomki, wykałaczki, plastelina….

By Themightyquill - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.
org/w/index.php?curid=24825433
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Golden Gate (www.patch.com)

Most Świętokrzyski (https://jkusak.flog.pl) Hala Targowa we Wrocławiu ( https://madameedith.com/podroze/hala-targowa-we-
-wrocawiu/)
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Hala Stulecia we Wrocławiu ( https://www.wroclaw.pl/hala-stulecia1) 

Tokyo Skytree Tower ( https://www.britannica.com/topic/Tokyo-Sky-Tree) Svaneke Water Tower ( https://mikkelhede.dk/arkitektur/joern-utzon-svaneke-wa-
ter-tower)
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ĆWICZENIE – MASZ ZLECENIE!

To zadanie wykonywałam z dziećmi przy użyciu styropiano-
wych, białych sześcianów, które przygotowałam tnąc materiał 
przy pomocy maszyny. Łączyliśmy je wykałaczkami i patyczka-
mi do szaszłyków. Oczywiście sprawdzą się tu też najprostsze 
drewniane klocki w takim kształcie albo jakiś zrecyklingowany 
materiał. Na Allegro można zamówić też sześcienne kostki z 
pociętych gąbek materacowych – nadają się więc do wielo-
krotnego użytku. Ważne by w miarę możliwości zadbać o mo-
dułowość, czyli dostarczyć dzieciom jednakowych „klocków”.

ROZGRZEWKA
Ogranicz liczbę klocków, na przykład do 6-8. Poproś dzieci, 
aby każde z nich ułożyło jak największą liczbę kombinacji, czyli 
możliwych układów z tych 6-8 klocków. Chodzi o rozruszanie 
się, więc, niekoniecznie trzeba je na tym etapie łączyć. Poproś 
dzieci by sprawdziły jak wiele układów uda mi się znaleźć. 

ZLECENIE
Rozdaj dzieciom kartonowe „działki”. Zadanie będzie ciekaw-
sze jeśli skomplikujesz trochę ich kształty. Kwadraty i prosto-
kąty mogą zbyt nudne, z resztą działki zwłaszcza w centrum 
miasta rzadko tak wyglądają. Niech będą czasem trójkątne albo 

wąskie i podłużne, kombinuj z nieregularnymi kształtami. 
Każde dziecko ma przed sobą działkę, a wraz z nią otrzymuje 
swoje „zlecenie”. Są  cztery typy zleceń, które rzecz jasna w 
zależności od wielkości grupy będą się powtarzały, co też jest 
w porządku i na korzyść całego procesu, ponieważ możecie 
sprawdzić, jak ten sam „problem” projektowy rozwiążą różne 
dzieci. Oczywiście praca może też przebiegać w parach.
Oto treść zleceń do wylosowania:

ZLECENIE 1
Od strony niebieskiej krawędzi wieje mocny wiatr. Klient 
chciałby ogród bez wiatru. 
Ustaw ściany budynku tak, by go osłonić. 
Nie może być zbyt wysoki, maksymalna wysokość budynku to 
4 moduły.

ZLECENIE 2
Musisz zabudować jak najmniejszą powierzchnię działki (zie-
mię) i wykorzystać ją na tereny zielone (ogród). Oznacza to, 
że jak najmniej modułów powinno dotykać ziemii. Czy uda Ci 
się wymyśleć taki układ, by niewiele modułów potrzymywało 
pozostałe?
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ZLECENIE 3
Budynek możliwie jak najwyższy, ale jednocześnie na dachach 
modułów powinno znajdować się jak najwięcej ogrodów. Po-
szukajcie rozwiązania, które sprawi, że otrzymacie jak najwięk-
szą powierzchnię terenów zielonych na dachu.

ZLECENIE 4 
Zabudowa działki powinna mieć charakter kilku budynków, 
pomiędzy którymi łatwo można się przemieszczać. Budynek z 
wewnętrznym zielonym podwórkiem – parkiem, który jedno-
cześnie musi być dostępny dla mieszkańców miasta.

WAŻNE
• Określenie „niebieska krawędź” to obejście wskazywania 

na strony świata, co byłoby kłopotliwe. Możesz przykleić 
pasek taśmy papierowej albo zaznaczyć tę jedną krawędź 
kropkami etc…

• Kształt działek może uwzględniać specyfikę zleceń i ich 
wytyczne – na przykład do zlecenia nr 2 warto dołożyć 
działkę niewielką, może właśnie wąska i długą albo o nie-
regularnym kształcie. 

• Do puli materiałów koniecznie dołóż coś, czym będzie 
można zaznaczyć wyraźnie na modelu tereny zielone, to 
może być zielony papier samoprzylepny oraz coś do stwo-
rzenia roślin. 

• Nie zapomnij o ludzikach lub innych postaciach reprezen-
tujących użytkowników działek.

Przy okazji prezentowania skończonych modeli, porozmawiaj-
cie o tym, co było w tym zadaniu trudne. Zestawcie ze sobą 
odpowiedzi na te same zlecenia. 
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ĆWICZENIE > WYZWANIA 

Zaproponuj dzieciom zrobienie czterech projektów w postaci 
rysunków. Może być na czterech oddzielnych kartkach A4 lub 
w mniejszej skali, pracując na jednej kartce A3 podzielonej na 
cztery części. Cztery projekty odpowiadają czterem dość nie-
tradycyjnym ujęciom architektury. 
Są to próby przekroczenia takich cech budynków do których 
jesteśmy przyzwyczajeni i które przez setki lat zdawały się być 
nie do podważenia.

Jak mogą brzmieć polecenia, czyli treści wyzwań?
Zaprojektuj:
• Budynek, który nie dotyka ziemi.
• Budynek, który może się przemieszczać.
• Budynek, który znajduje się prawie w całości pod ziemią. 
• Budynek, w którym można łatwo dokonywać zmian, prze-

kształcać go. 

Następnie po krótkich prezentacjach dzieci wybierają jeden 
z projektów po to, by na jego podstawie stworzyć makietę. 
Poproś dzieci, aby w toku zastanawiania się nad realizacją wy-
zwania pomyślały też jednocześnie czy dana cecha może od 
razu podyktować funkcje budynków. Spróbujcie od omówienia 
wspólnego 2-3 przykładów. 

Luźne podpowiedzi:
• budynek elastyczny mógłby być muzeum lub galerią, sztu-

ka współczesna jest zaskakująca – przebiera różne formy i 
rozmiary, dlatego budynek mógłby mieć regulowane wiel-
kości i wysokości sal…

• budynek mobilny mógłby być ratunkiem dla ludzi, którzy 
zostają w wyniku tragedii pozbawieni dachu nad głową…

• budynek zawieszony na przykład nad lasem, lub rzeką 
mógłby być pensjonatem albo szpitalem, którego pacjen-
ci dochodzą do zdrowia w przyjemnych okolicznościach 
przyrody…
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ĆWICZENIE > JAK BUDOWAĆ BEZ ŚCIAN?

Na koniec jeszcze jedna propozycja, którą możecie spróbować 
wykonać w dwóch skalach. Jako mały model oraz jako działa-
nie w terenie w skali 1:1. 

Model – spróbuj też budować z dziećmi z małych skrawków 
tkanin. Stare pocięte prześcieradło albo inny materiał, może 
uda się zrecyklingować jakiś elastyczny rodzaj, który można 
naciągać. Z czego budować? Najlepiej mieć jako podkładkę 
grubszy karton (np. przekładka tekturowa) albo kawałek gąb-
ki, czy styropianu. Idealnym podłożem będzie takie, w które 
można wbić szpilkę. Do tego przydadzą się patyczki, sznurek, 
taśma. Szpilki posłużą do tego, aby przymocować materiał w 
„podłożu”.

Tak budować można też na szkolnym boisku, w parku, w lesie. 
Wcale nie zaśmiecając tych miejsc, bo po skończonej zabawie 
„budynek” po prostu szybko się zwija i nie ma po nim śladu, 
a materiały można jeszcze ponownie użyć. W wersji plenero-
wej ważne są trzy elementy – duże kawałki tkanin (im większe 
powierzchnie tym więcej możliwości), sznurek jutowy i śledzie 
namiotowe (niewielki koszt zakupów Internetowych)

Ta zabawa nie należy do najprostszych, ale wiąże się z ogromną 
przyjemnością. Jej atutem jest dodatkowo świetna synchro-
nizacja umiejętności dziecka i dorosłego, naprawdę daje pole 
do współpracy z rodzicami! Sznurek można zaczepiać o drze-
wa, ogrodzenia i naprężać przywiązując do wbitego w ziemię 
śledzia. W ten sposób powstają podziały diagonalne, co tro-
chę zaczyna komplikować, bo wydawałoby się nie zgadza się 
z naszym wyobrażeniem ściany! Jednocześnie takie wariacje 
pozwalają wyczarować niezwykłe domki, schronienia, wielo-
boczne namioty i mini-labirynty!

Sznurek i śledzie pozwalają na stworzenie pewnego szkieletu 
konstrukcji, wyznaczenia ram konstrukcji, to coś w rodzaju fun-
damentów. Następnie szkielet wystarczy wypełnić tkaninami 
zgodnie z tym co dyktuje wyobraźnia. Wykonaliśmy to zadanie 
z dziećmi w szkole i okazał się to proces wymagający sporej 
determinacji!
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 CO W PAKIECIE?

W ramach zebrania treści, które być może rozproszyły się w 
tym podręczniku w czytelnym tylko dla autorki układzie – pro-
ponuję podsumowanie w formie listy 15 tematów warsztato-
wych. Sformułowałam je chcąc sprawozdać wszelkie działania i 
przemyślenia składające się na projekt „Architektura: ćwiczenia 
z myślenia”. Pomyślane są przeze mnie jako temat jednego spo-
tkania z dziećmi lub warsztatu, ale jednocześnie są to zagad-
nienia, które niekoniecznie dają się wyczerpać w 90 minut, dla-
tego śmiało można je rozbudowywać na bloki zajęć. Roboczo 
nazywam sobie to programem „archi-akademii” dla dzieci, któ-
rą mogłabym zrealizować – a jednocześnie zapraszam cię do 
miksowania, modyfikowania, zestawiania tematów - ten worek 
jest bez dna, ale warto sobie te różne kierunki uzmysłowić, by 
zdecydować od czego zacząć przygodę z architekturą i wybrać 
co dla ciebie jest najbardziej interesuje. 

1. Domologia! O zamieszkiwaniu i jednostkach mieszkal-
nych. 
Co to jest dom? Czy zawsze znaczy to samo? W jaki sposób 
dom wpływa na styl życia? Jak domy zmieniały się w historii? 
Dom jako lustro. Dom a funkcjonalność i potrzeby użytkow-
ników. 
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2. Festiwal potrzeb: przegląd domów świata.
Czym różnią się od siebie domy z odległych zakątków świata? 
Co wpływa na to jak wygląda dom? Architektura bez projek-
tantów. Czynniki klimatyczne, kulturowe, ekonomiczne.

3. Proces projektowy, czyli architektura nie spada z nieba.
Jak się robi budynki? Od czego zależy architektura? Jakie czyn-
niki są istotne w projektowaniu? Co robi architekt, jakie czekają 
go wyzwania? Skąd bierze pomysły?

4. Grunt to dobry plan! Projektujemy wnętrza.
Podejmujemy wyzwanie zaaranżowania różnych przestrzeni – 
bardzo małych i dużych, także niestandardowych. Sprawdzamy 
czym różni się przestrzeń do mieszkania, od przestrzeni do 
pracy, nauki czy rozrywki.

5. Projektowanie od kuchni: narzędzia architekta.
Ćwiczenia i zabawy wokół skali, modelu, rzutu i przekroju. 

6. Konstrukcje modułowe 
Co to  jest moduł? Do czego służy? Jakie ma znaczenie w 
architekturze? Sprawdzimy w jaki sposób moduł ułatwia kon-
struowanie.

7. Wycieczki wyobraźni i przyszłość budowana z marzeń
Utopie, myślenie futurystyczne, śmiałe eksperymenty, niemoż-
liwe konstrukcje.

8. Architektura i natura – przyroda jako kopalnia inspiracji
Budynki i konstrukcje inspirowane światem przyrodniczym – 
roślinami, domami zwierząt i innymi naturalnie występującym 
strukturami.

9. Muzeum w budowie
Ćwiczenia przestrzenne - projektowanie wystawy. Szukanie 
optymalnych rozwiązań ekspozycyjnych, makietowanie róż-
nych wersji układów architektonicznych.

10. Nieludzka architektura 
Projektujemy ZOO analizując potrzeby różnych gatunków 
zwierząt. Dostosowujemy skalę i wielkość struktur do ich 
mieszkańców, uwzględniamy zasoby naturalne – zieleń, zbior-
niki wodne, wzniesienia…

11. Architektura i czas
Architektura jako lustro czasów/źródło historyczne. Co budyn-
ki mówią nam o czasach w których powstały? Jak motywacje, 
wierzenia, style rządzenia, życia i marzenia odbijają się w hi-
storycznej architekturze?
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12. Treści przestrzenne: alfabet architektury 
Co mówią budynki? Czy w budynkach ukryte są jakieś zna-
czenia? Czy architekturę można czytać jak książkę? Co to jest 
architektoniczny język? Detale architektoniczne.

13. Typy i charaktery
Relacje pomiędzy wyglądem budynków (forma) a sposobami 
użytkowania i przeznaczeniem (funkcja). Ćwiczenia związane 
z typologią, tworzeniem kategorii, porównywaniem, uważna 
obserwacja i wnioskowanie.

14. Przepis na miasto
Z czego składa się miasto? Miasto jako organizm, całość, struk-
tura wzajemnie powiązanych czynników. Problemy współcze-
snych miast. 

15. Po co ludziom plac? Badanie przestrzeni wspólnych
Funkcje przestrzeni publicznych na przykładzie placu.
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ARCHIKSIĄŻKI

Przy okazji niemal każdego tematu, książki są niczym struk-
tury wsparcia, a historie to zawsze świetny punkt wyjścia do 
twórczych działań. Jeśli szukasz ciekawych książek dla dzieci 
o architekturze, poniżej przygotowałam listę publikacji, które 
ukazały się na polskim rynku. Jest w czym wybierać, można 
sięgnąć po opowieści, atlasy, książki aktywnościowe pełne za-
dań. Jedne z nich są poświęcone zawodowi architekta i jego 
dylematom, inne koncentrują się bardziej na tematyce miej-
skiej, zagadnieniach związanych z przestrzenią publiczną, nie 
brakuje też tak zwanej domologii!

• M. Happach, „Architekturki. Powojenne budynki warszaw-
skie”, wyd. Muzeum Powstania Warszawskiego

• A. Beaty, „Ignaś Kitek, architekt”, wyd. Kinderkulka
• M. Jeleńska „Archistoria. Opowieść o architekturze”, wyd. 

Muchomor 
• A. Szczyguła, J. Głaz „Wspólne nie znaczy niczyje”, wyd. 

NCK
• J. Rzezak, „Kazik mieszka w mieście”, wyd. Nasza Księgarnia
• F. Viva, „Młody Frank, Architekt”, wyd. Kocur Bury
• A.V.S. Tavernier „Monumentalne. Cuda i rekordy architek-

tury”, wyd. Dwie Siostry
• A i D. Mizielińscy „D.O.M.E.K”, wyd. Dwie siostry

• R. Innocenti, J.P.Lewis „Dom”, wyd. Bona
• R. Toyka, „Uwaga, budowa! Jak projektuje się i buduje dom”, 

wyd. Media Rodzina
• J. Łozińska „Ale miasta!”, wyd. Wytwórnia
• G. Cherry „Atlas miast”, wyd. Nasza Księgarnia
• D. Nassar „Zwierzęta architekci”, wyd. Esteri
• S. Chutnik „Ancymapa”, wyd. Muzeum PW
• E. Carson „Domy”, wyd. Wilga
• T. Brzozowski „Miastonauci”, wyd. Babaryba
• Z. Fruba, H. Faryna Paszkiewicz „Dziwny dom nad Wisłą”, 

wyd. Bęc Zmiana
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Wartości Formy Otwartej

Podręcznik chciałabym zamknąć krótkim tekstem poświęconym 
czemuś co ukształtowało mnie jako edukatorkę. Przez kilka lat 
miałam przyjemność przy różnych okazjach obcować ze spuści-
zną Oskara i Zofii Hansenów. Muzeum, w którym pracowałam 
sprawowało opiekę nad domem własnym pary architektów w 
Szuminie. Po kilku latach dom znalazł się w kolekcji Muzeum, 
a w międzyczasie w Warszawie pokazywaliśmy też wystawę 
poświęconą Hansenom. Myśl hansenowska pochłaniała moją 
uwagę przez dłuższy czas – szukałam w niej nie tylko tego, co 
w odważne i niezwykłe w kontekście architektury, ale też tego, 
co inspiruje na poziomie myślenia o edukacji w ogóle. Wydaje 
mi się, że z Formy Otwartej można czerpać garściami i na nowo 
definiować sobie czym jest uczenie się. 

W swojej działalności artystyczno-architektonicznej, a w wy-
padku Oskara, również dydaktycznej, Hansenowie rozwijali 
teorię Formy Otwartej. Choć teoria ta umocowana jest w my-
śleniu o architekturze i przestrzeni, jest tak naprawdę znacznie 
szerszym projektem, odnoszącym się do codziennego życia. To 
rodzaj postawy wobec świata i problemów z którymi Hanseno-
wie próbowali się mierzyć. Myśląc o Formie Otwartej w kon-
tekście edukacji można byłoby wskazać na bardzo konkretny 
wymiar - Hansena występującego w roli dydaktyka kształcące-

go studentów Akademii Sztuk Pięknych według autorskich me-
tod. Jest jednak jeszcze drugi poziom myślenia dotyczący skali 
makro – hansenowskich postulatów kształtowania człowieka 
kreatywnego i zdolnego do krytycznej refleksji, a także świa-
domego struktur organizujących świat i życie na Ziemii. To jest 
właśnie ten poziom, który interesuje mnie najbardziej. Zanim 
o tym szerzej, spróbuje możliwie krótko wyjaśnić czym Forma 
Otwarta jest. To rodzaj takiego myślenia o architekturze, który 
pozostawia margines dla kreatywności użytkownika, tworzy 
ramy dla indywidualnej ekspresji człowieka. Jest to architektu-
ra w jakimś sensie elastyczna, która podaje się modyfikacjom, 
zgodnie z potrzebami użytkownika i zmianami jakie zachodzą 
w jego życiu. Budynek to pewna rama – stworzenie odpowied-
nich warunków wyjściowych. Dopiero człowiek jako taki, jego 
działanie w przestrzeni i czasie, jego codzienność jest właściwą 
treścią budynków. Posługując się terminem hansenowskim – 
architektura stanowić ma jedynie „tło zdarzeń”. Przesuwamy 
zatem ciężar naszej uwagi z autorytetu i indywidualizmu archi-
tekta, na rzecz użytkowników. W takim ujęciu każdy człowiek 
staje się z założenia aktywną i twórczą jednostką.

Przekonanie o wrodzonej zdolności do kreacji - co może prze-
cież realizować się w rozmaity sposób i w wielu dziedzinach 
życia jest dla nas, ludzi zajmujących się edukacją dość oczywi-
stym rozpoznaniem. Moje rozumienie bycia człowiekiem „twór-
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czym” jest bardzo szerokie, nie odnosi się jedynie do zdolności 
kreacyjnych czy manualnych. Traktuję je jako pojęcie zbierają-
ce szereg kompetencji. Człowiek twórczy samodzielnie myśli 
i interpretuje. Zadaje pytanie i wątpi. Niezależnie od sytuacji 
czy problemu jest zdolny do proponowania różnorodnych roz-
wiązań, niekoniecznie tych najprostszych. Pytanie właściwie 
dotyczy tego jak tworzyć sytuacje czy też warunki, by twórczy 
pierwiastek w człowieku uruchomić? Ujmując to jeszcze ina-
czej, co należy robić, aby człowiek mógł ćwiczyć się w używa-
niu swoich twórczych zasobów? Czym mogłaby być otwarta 
forma edukacji? I wreszcie – w jaki sposób szkoła, muzeum, 
dom może być tym miejscem, które zamiast nauczać kształci 
swoich użytkowników?

Wyobraźmy sobie taki przekład – my jako ludzie, odpowie-
dzialni za programy edukacyjne, jako rodzice i opiekunowie 
dostarczamy ramę. Jest to rama, która nie daje niczego w po-
staci gotowej, skończonej, opracowanej. To rama czekająca na 
wypełnienie treścią – ludzką aktywnością. A także relacjami, 
emocjami, doświadczeniami. Jednocześnie najlepiej, gdy tych 
ram jest dużo. Mogą być wówczas wielokrotnie wypełniane, 
na rozmaite sposoby, z różnych, ludzkich perspektyw, tak, żeby 
można było je razem ze sobą zestawiać. Można wtedy widzieć 
jak wiele jest rozwiązań, a każdy z nas zupełnie inaczej widzi i 
interpretuje świat. Zastanawiając się nad tym czym rama ma 

być i jak ją rozumieć, chciałabym wskazać na parę zasad, które 
zbliżą nas do bardziej konkretnych postulatów. W odniesieniu 
do tego, co umieściłam w tej publikacji jest to spięcie najważ-
niejszych elementów metodycznych w pracy z dziećmi. To tylko 
cztery punkty-hasła – a jednak wiele zmieniają jako wyznacz-
niki pewnych wartości i sygnał skupienia się na nieco innych, 
miękkich kompetencjach dzieci.

Proces zamiast efektu

Końcowe efekty pracy dzieci i to, co są w stanie podczas warsz-
tatów stworzyć jest ważne, ale nie można zapominać o ogrom-
nym znaczeniu samego procesu. Sztuka nawet w wykonaniu 
profesjonalistów to nie jest tylko poryw geniuszu czy kwestia 
talentu. Wręcz przeciwnie - twórczość to raczej rozwiązywa-
nie problemów i podejmowanie decyzji, wymagające wielu 
prób i błędów. To eksperymentowanie z ideami lub w bardziej 
fizycznym sensie – materią. W szkole dzieci rozliczane są z 
efektów, wysokie noty otrzymują za prace „poprawnie” wyko-
nanie. Nieudolności czy niedostosowanie się do wzoru trak-
towane są często jak porażka. Tymczasem my dorośli, wiemy 
już, że uczymy się przez całe życie. Wiemy, że potrzebujemy 
zarówno sukcesów, jak i porażek. Dlatego wydaje mi się, że 
warto pozwolić sobie na błędy, a czasem wręcz prowokować 
je – żeby nieustannie pokazywać, że to one nas uczą. Z moich 
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obserwacji wynika, że dzieci, które funkcjonują już w systemie 
szkolnym, (zwłaszcza dziewczynki) niechętnie podejmują ryzy-
ko wychodzenia poza bezpieczne, estetyczne rozwiązania. Le-
piej jest wykonać coś, co będzie ładne i konwencjonalne, wtedy 
na pewno się spodoba, niż wyrazić lub opowiedzieć o tym, 
co naprawdę podpowiada wyobraźnia. Dziecięce aktywności 
nie zawsze muszą być zwieńczone spektakularnym efektem. 
Mogą to być działania, które pozwalają dzieciom coś odkrywać, 
sprawdzać, być zanurzonym w procesie. Zachęcajmy dzieci do 
poszukiwań: do podejmowania prób i nieprzywiązywania się 
do jednej możliwości. Rzecz w tym, by dziecko miało okazję 
przekonać się, że działanie w twórczym procesie wymaga pracy 
i zaangażowania.

Otwarte układy treści

Forma Otwarta zakłada, że to człowiek i jego działania wypeł-
niają architekturę, są jej treścią. W naszym modelu edukacyjnym 
nie stawiajmy na gotowy i zamknięty układ treści, który mamy 
do przekazania. Możemy zamiast tego proponować ramy, które 
uczestnicy działań wypełniają swoimi przemyśleniami. Nie ma 
dobrych i złych odpowiedzi – wiedzę generujemy wspólnie na 
bazie doświadczeń, przemyśleń, obserwacji. Jestem przekona-
na, że w procesie kształcenia kluczową rolę pełni osoba, która 
nie tyle dostarcza informacji, ale zadaje odpowiednie pytania i 

stymuluje samodzielne myślenie dzieci. Świat bardzo się zmie-
nił w dobie przyśpieszenia technologicznego. Współczesność 
wymusza na nas rozwijanie innych umiejętności – w gąszczu 
informacji i przytłoczeni bodźcami musimy ćwiczyć siebie i na-
sze dzieci w byciu czujnym i krytycznym. Tiziano Terzani powie-
dział kiedyś, że podstawową funkcją myślenia, jest wątpienie. 
Dlatego, jedyne co może nas uchronić przed wszechobecnymi 
manipulacjami to zdolność do stawiania sobie pytań oraz od-
waga i determinacja do szukania odpowiedzi. 

Narzędzia zamiast instrukcji

Hansen jako dydaktyk Akademii Sztuk Pięknych nie uczył stu-
dentów sztuki, ale języka plastycznego. Dostarczajmy narzędzi 
– pokazujmy jak ich używać, jakie dają możliwości, a następnie 
pozostawmy swobodę działania. W tej publikacji narzędziami 
były rysunek, moduł, model – ale to nie tylko sfera wizual-
na. Narzędziami bywa język sam w sobie, narracja, rozmaite 
opowieści. A także dzieła sztuki. Chętnie odnoszę się do tych, 
które mają moc objaśniania świata. Prezentują jego złożoność 
z nieznanej nam perspektywy. Zestawianie odmiennych punk-
tów widzenia realizujące się w twórczości to jeden z najważ-
niejszych celów edukacyjnych. Dlatego nic jest tu na 100%. 
Każde z dzieci ma swoje wrażenia i przemyślenia, a wspólnie 
dociekamy, stawiamy pytania, możemy też gdybać i rozmawiać 
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o tym co udało się dostrzec w dziele sztuki. Dokładnie to samo 
można powiedzieć o architekturze. Starałam się pokazać, że 
architektura sama w sobie jest rodzajem edukacyjnego narzę-
dzia. Czymś, czego można używać do procesów myślowych i 
twórczych.

Minimalizm środków

Hansenowie wypracowali bardzo ciekawe pojęcie „uczytelnia-
nia” dotyczące otoczenia, elementów natury czy przestrzeni 
osiedla. Najprostszy przykładem, który pozwala szybko zrozu-
mieć uczytelnianie są działania Hansena we własnym ogródku. 
Mur będący tłem dla drzewka morelowego Hansen przema-
lowywał na głęboki błękitny kolor, po to, by podkreślić barwy 
owoców, po to drzewko stało się na tym tle bardziej czytelne 
i w konsekwencji piękniejsze. Dlatego ten uczytelniający gest 
artysty – oznacza tyle, że nie zawsze powstaje coś materialne-
go, wcale nie potrzebujemy zawsze dokładać nowych rzeczy. 
Czasem wystarczy gest, który wydobywa coś, co już jest nam 
dane, co jest na wyciągnięcie ręki. Ten minimalizm środków jest 
zupełnie nową jakością w działaniach z dziećmi i młodzieżą. 
Ćwiczenie idei, konstrukcji, konceptów staje się bardziej inte-
resujące niż dostarczanie finalnego „dzieła”. O zasadzie „mniej 
znaczy więcej” pisałam już na początku tej publikacji, ma ona co 
najmniej kilka konotacji m.in. ekologiczną czy metodyczną, po-

zwalając też odciąć się na chwilę od „natłoku rzeczy”. Uczmy się 
z dziećmi gestów! Gestów małych i większych, które zmieniają 
coś w postrzeganiu świata i problemów. Gest uczytelnienia 
może sprawić, że zrozumiemy zasadę stojąca za konstrukcją, 
budynkiem, usługą, naszą relacją z drugim człowiekiem!

Jeśli dla kogoś zabrzmi to jak edukacyjny manifest, nie będę 
się tego wypierać. 

ARCHIKORONACJA

Jestem przekonana, że podczas warsztatów wyłoni się wielu 
kandydatów i kandydatek o tytuł na króla lub królowej architek-
tury. Trudy należy nagradzać, dlatego, jeśli zachcesz dokonać 
uroczystej koronacji uczestników warsztatów, zamieszczam tu 
gotowe szablony. Aby wykonać archi-korony wystarczy je wy-
ciąć, przygotować gumkę (ze sklepu pasmanterii) i przymoco-
wać ją do papiery przy pomocy zszywacza biurowego.
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„Architektura: ćwiczenia z myślenia” to podręcznik, który powstał jako część projektu o tym samym tytule w ramach 
stypendium MKiDN w 2019 roku. Na projekt złożyła się kilku miesięczna praca badawcza oraz seria warsztatów, 
które przeprowadziłam we współpracy z różnymi partnerami. 

Chciałabym podziękować za możliwość odbycia stypendium Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego a 
także wszystkim partnerom, którzy poświęcili mi swój cenny czas i wykazali się otwartością we współpracy. 

Patronat nad projektem objął Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki.
Partnerzy projektu: Szkoła Podstawowa nr 231, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Muzeum Architektury 
we Wrocławiu, Hala Gwardii, ZODIAK Warszawski Pawilon Architektury, studio projektowe Lokalny oraz pracownia 
architektoniczna Aleksander Wadas Studio. 

Wszystkie niepodpisane fotografie i materiały graficzne są mojego autorstwa. 

Zapraszam do zadawania pytań, wyrażania opinii a także do współpracy.

Informacje o autorce podręcznika: www.katarzynawitt.com
Kontakt mailowy: archidzieci@kolektor.co
Facebook: www.facebook.me/archdzieci
Instagram: @_kolektor


