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DOM MOICH MARZEŃ 
Opowieści architektury – edycja jedenasta 

 

Zagadnienie pytanie uwagi cel sposób przekazu 
Wprowadzenie 
Architektura 
Miasto 
Otoczenie, środowisko 
Budynek 

Co to jest architektura? 
Co to jest miasto? 
Osiedle, otaczająca zieleń 
Co to jest budynek? 
 

przestrzeń 
domy, plac, ulica 
praca, rodzina, ochrona przed warunkami 
zewnętrznymi 

Wyjaśnienie dzieciom, co to jest 
otaczająca przestrzeń, porównanie dzieł 
stworzonych przez naturę i człowieka, 
szanowanie ich i ochrona, zrozumienie 
przez dzieci, do czego służy budynek 

opowiadanie 
pytania 
rozmowa 

Funkcja budynków Jakie mogą być budynki? 
Dla zwierząt? 
Dla ludzi? dla rodziny? 
 
Dla grup społecznych lub zawodowych?  

 
mrowisko, buda, gniazdo… 
Eskimosi, Amazonia, Afryka, Chiny, 
Polska  
sportowcy, urzędnicy, lekarze.. 

Wytłumaczenie dzieciom, że każda 
istota w każdym rejonie ziemi 
potrzebuje schronienia i wykorzystuje je 
na swój sposób, zwrócenie uwagi na 
estetykę i wygląd budynków 

pytania 
rozmowa 
rysunek na tablicy 

Dom Na czym stanie dom? 
Czemu służy? 
Kto projektuje dom? 
Kto go buduje? 
Kogo potrzebuje do pomocy? 

 Wyjaśnienie podstaw budowy domu, 
jego projektowania. Poznanie przez 
dzieci, kto jest zaangażowany w proces 
powstawania domu, podkreślenie roli 
architekta 

pytania 
rozmowa 
rysunek na tablicy 

Elementy domu i ogrodu Co powinien mieć dom? 
Na czym polega związek domu z 
ogrodem? 

Pomieszczenia – pokój dzienny, kuchnia, 
łazienka, garderoba… wielkości i 
proporcje pomieszczeń; 
urządzenie ogrodu 

Przybliżenie dzieciom funkcji, które 
spełniają poszczególne pomieszczenia 
w domu 

pytania 
rozmowa 
rysunek na tablicy 
 
 

Etap budowy Jaka jest kolejność? po zatwierdzeniu przez urzędnika 
projektu: 
piwnica, parter… 
mury, stropy, schody… 
posadzki, malowanie… 

Przybliżenie dzieciom materiałów, z 
których zbudowany jest dom i ich 
usytuowania w domu 

pytania 
rozmowa 
rysunek na tablicy 

Architekt na budowie Dlaczego architekt przychodzi na 
budowę? 
Kogo sprawdza? 
Kto buduje dom? 
Kto projektuje ogród? 

 
 
murarze, stolarze, malarze, ślusarze, 
szklarze, instalatorzy: 
woda, prąd… 

Zrozumienie przez dzieci, dlaczego tyle 
osób musi być zatrudnionych przy  
powstaniu domu,  

pytania 
rozmowa 
 

Urządzenie domu Dlaczego nie lubimy surowych wnętrz? 
Czy dom ma być „przytulny”? 

meble, oświetlenie; 
pokój dzienny, kuchnia, łazienki 
obrazy, dywany… 
 
 

Wyjaśnienie, dzieciom, jaką wagę 
należy przyłożyć do urządzenia domu 

pytania 
rozmowa 
rysunek na tablicy 

Podsumowanie Dom – architekt – miasto Propozycja przygotowania rysunku domu 
na konkurs. 
Kuszenie nagrodami i wystawą. 
Odbiór prac po tygodniu. 
 

Podkreślenie dziedzictwa 
architektonicznego i na koniec 
sprawdzenie, co dzieci wyniosły z lekcji, 
co zrozumiały… 

opowiadanie 
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Terminy: 
 
wrzesień 2022r.  – spotkanie organizacyjne dla prowadzących prelekcje (siedziba Izby Architektów w Rzeszowie) 
10 - 28 październik  2022r. – prelekcje architektów w szkołach ( w miarę możliwości ) lub prelekcje prowadzących zajęcia w szkołach 
31 październik – 18 listopad 2022r.  – realizacja prac konkursowych przez dzieci 
do 25 listopad 2022r.   – termin złożenia prac konkursowych w siedzibie Izby Architektów w Rzeszowie 
28 listopad - 02 grudzień 2022r – obrady sądu konkursowego w siedzibie Izby Architektów w Rzeszowie 
styczeń 2023r.   – wystawa nagrodzonych i wyróżnionych prac z wręczeniem nagród laureatom konkursu 
 
 
Uwagi organizacyjne dla prowadzących prelekcje: 
 

Prace  konkursowe  należy  wykonać  na  formacie  A3  - poziomo 
 
 
Należy uzgodnić z przedstawicielami szkół lekcję (np. plastyki), na której dzieci będą mogły przygotować projekty „Dom moich marzeń”.  
Projekty te należy wykonać na bristolu, kartonie lub arkuszu lepszej jakości papieru białego w formacie 420 x 297mm (A3) ustawionych poziomo. 
 
Wszystkie prace konkursowe należy podpisać w dolnej partii rysunku : 

 z lewej strony – nazwa szkoły, numer szkoły, miejscowość 
 z prawej strony – imię i nazwisko autora pracy, klasa 

 
Oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) załączone na odwrocie strony pracy konkursowej. 

 

UWAGA! naklejanie wszystkich danych na pracy prosimy wykonać w sposób trwały aby móc poprawnie zidentyfikować autora oraz szkołę. 

Jurorami sądu konkursowego są osoby biorące udział we wcześniejszych prelekcjach. Prace złożyć należy w siedzibie PKOIA RP, ul. Rynek 8 w Rzeszowie. 
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Harmonogram: 
 
19 - 23 wrzesień 2022r. - wypisanie pism do szkół z kartą zgłoszeniową 
wrzesień 2022r.  – spotkanie organizacyjne dla prowadzących prelekcje (siedziba Izby Architektów w Rzeszowie)  
19 - 23 wrzesień 2022r. - wysyłanie zgłoszeń do szkół drogą e-mail z potwierdzeniem odczytu wiadomości 
26 - 30 wrzesień 2022r. - potwierdzenie telefoniczne otrzymania zgłoszeń przez szkoły 
do 07 październik 2022r. - zgłoszenie szkoły 
10 - 28 październik  2022r. – prelekcje architektów w szkołach ( w miarę możliwości ) lub prelekcje prowadzących zajęcia w szkołach 
31 październik – 18 listopad 2022r.  – realizacja prac konkursowych przez dzieci 
do 25 listopada 2022r.   – termin złożenia prac konkursowych w siedzibie Izby Architektów w Rzeszowie 
28 listopad - 02 grudzień 2022r. – obrady sądu konkursowego w siedzibie Izby Architektów w Rzeszowie 
05  - 31 grudzień 2022r. - przygotowanie oraz druk kalendarza i dyplomów 
styczeń 2023r.   – wystawa nagrodzonych i wyróżnionych prac z wręczeniem nagród laureatom konkursu. 
 
 
  


