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Szkolnej przestrzeni brakuje wyrazu, stała się miejscem obojętnym, 
choć mogłaby wyzwalać pozytywne emocje 

i sprzyjać nauce. Projekt PrzedSzkole Architektury służył 
jej rewitalizacji, a odpowiedzialnymi za jej kształt uczynił  

najbardziej zainteresowanych – samych uczniów, którym 
w pracy, oprócz specjalistów, pomogli rodzice i nauczyciele. 

Zadaniem kilkudziesięcioosobowej grupy licealistów z Torunia 
było zaprojektowanie oraz wykonanie sali lekcyjnej na świeżym 

powietrzu, która będzie jednocześnie miejscem wypoczynku 
i ogrodem dostępnym dla lokalnej społeczności – szkoła 

usytuowana jest w otwartym kompleksie placówek oświatowych 
jednego z postkomunistycznych osiedli. Dla uczestników projektu 
przygotowano 60 godzin warsztatów artystycznych poświęconych 
planowaniu przestrzennemu i architekturze krajobrazu. Poprzez 
działania młodzież zaspokoiła swoje twórcze potrzeby, wpłynęła 

na estetykę i funkcjonalność otocznia szkoły, usuwając 
jednocześnie z krajobrazu dzielnicy jedno z „miejsc niczyich”.   



UCZENIE PRZEZ PRZESTRZENIE – miasto/ masa/ przyczyna.
Panel zajęć wprowadzających w tematykę związaną z architekturą w przestrzeni publicznej. Młodzież poznaje podstawowe 
elementy składające się na przestrzeń miejską oraz zależności i prawa mające wpływ na obraz miasta w oczach 
jego mieszkańców. Przygotowanie merytoryczne ma pomóc w późniejszym zaprojektowaniu fragmentu przestrzeni 
przylegającej do szkolnego dziedzińca. Cały proces odbywa się pod okiem doświadczonego architekta.

PrzedSzkole
Architektury

CZĘŚĆ PIERWSZA: 



SCENARIUSZ ZAJĘĆ 1

TEMAT: PRZESTRZEŃ WSPÓLNA - rzecz ogólna.

Zajęcia wstępne, przybliżające zasady rządzące przestrzenią publiczną. Co wiemy o mieście - jak ono wygląda i jak w nim funkcjonujemy? 
Kim jest architekt krajobrazu? Przestrzeń wspólna - dla kogo i czego? Baza odpowiedzi oraz inspiracji.

UCZESTNICY

• 20 osób, młodzież licealna

CZAS

• 120 minut

ZAGADNIENIA/PROBLEMATYKA

• przestrzeń publiczna, przestrzeń wspólna, forma, funkcja, recykling, kolor, zieleń, meble miejskie

• architektura krajobrazu

• miasto jako układ zależności

CELE

• poznanie poszczególnych elementów przestrzeni publicznej

• rozwijanie umiejętności refleksyjnego spojrzenia na najbliższe otoczenie

• kształtowanie świadomości wagi ładu przestrzennego w życiu mieszkańców

• przybliżenie pracy architekta krajobrazu

• inspiracja poprzez zaprezentowanie ciekawie zaprojektowanej przestrzeni publicznej



METODY I FORMY PRACY

• praca zespołowa/ indywidualna/ w małych grupach

• prezentacja

• dyskusja

ŚRODKI DYDAKTYCZNE 

• ołówki, kolorowe pisaki, brystol w arkuszach formatu 100 x 70 cm, papier w formacie A3  

• komputer, rzutnik

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

Grupa poznaje się podczas zabawy integracyjnej. Po zabawie - dyskutujemy. Zbieramy i wymieniamy informacje na temat naszego postrzegania przestrzeni 
publicznej. Co, gdzie, jak i dlaczego ?- oto jest pytanie. Każdy ma głos- rozmawiamy o ważnych miejscach w mieście oraz o tych, które lubimy i których unikamy.

dzielimy się na grupy (odliczamy w szeregu do czterech). wyszczególniliśmy cechy przestrzeni, nad którymi będziemy pracować podczas zajęć: forma , funkcja, 
interakcja, recykling, kolor, zieleń, meble miejskie. Każda z grup łączy hasła w łańcuch trzech wybranych zagadnień (np. interakcja- zieleń- recykling) 
i następnie opisuje je w formie skojarzeń słownych oraz rysunkowych. zadanie ma na celu poznanie miasta na nowo poprzez refleksje na jego temat 
oraz badanie zależności pomiędzy elementami jego krajobrazu. Po omówieniu i zapisaniu wniosków, organizujemy Pierwszą prezentację prac grupowych.

Po wykonaniu zadania w grupach, oglądamy przygotowaną przez prowadzących prezentację dotyczącą przestrzeni publicznej. 
Ilustracje są przypisane do rozpatrywanych przez nas haseł i mają stanowić bazę inspirujących przykładów użytecznych w dalszej pracy. 

Po pokazie organizujemy krótkie podsumowanie oparte na wymianie „nowych” myśli pomiędzy uczestnikami.
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TEMAT: PRZESTRZENNE WYNIKI - plusy i minusy.
Otwieramy laboratorium badań nad przyszkolnym terenem. Chcemy jak najlepiej zaprojektować naszą przestrzeń, dlatego musimy poznać 
wszystkie szczegóły wybranej lokalizacji. Więcej jest zalet czy wad?  Do nanoszenia uwag wykorzystamy mapy oraz narzędzia służące 
architektom przy pracy.

UCZESTNICY
• 20 osób, młodzież licealna

CZAS

• 120 minut

ZAGADNIENIA/PROBLEMATYKA
• mapa, ciąg komunikacyjny, kwartał

• wykonywanie analiz przestrzeni na podstawie obserwacji w terenie 

CELE
• odczytywanie danych z mapy, odnalezienie się w terenie za jej pomocą 

• krytyczna ocena najbliższej przestrzeni - wyszczególnienie w punktach jej zalet i mankamentów

• zbieranie danych o przyszkolnej przestrzeni pod kątem haseł: zieleń, komunikacja, funkcja oraz forma

• rozwijanie zdolności manualnych oraz przygotowanie estetycznej prezentacji własnych pomysłów 

METODY I FORMY PRACY
• praca zespołowa/ indywidualna/ w małych grupach

• wycieczka

• prezentacja

• dyskusja



ŚRODKI DYDAKTYCZNE
• mapa analizowanego terenu w skali 1:500

• kalki A3, ołówki, cienkopisy, kolorowe kredki i pisaki, linijki, gumki

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

• Każda grupa dostaje mapę z terenem szkoły i jej okolic - 
analizuje przestrzeń na podstawie jednego, przydzielonego 
hasła ( zieleń/ komunikacja/ funkcja/ forma) i nanosi 
uwagi na mapę podczas wycieczki w teren… 

•…oraz w czasie pracy w klasie. Każda grupa prezentuje ze-
brane i naniesione na kalkę techniczną przykrywajacą mapę 
dane dotyczące swojego zagadnienia: opisuje przestrzeń 
za pomocą kolorowych pisaków, kredek; oznacza obszar 
występowania zagadnienia, jego kontekst krjobrazowy 
oraz znaczenie dla danego terenu. cały proces pracy z mapą 
ma stanowić pionierski trening.

• po wykonaniu zadania czas na nowe: na bazie omówionych 
zagadnień (każda z grup zapisuje swoje wnioski odrębnym 
kolorem) zastanawiamy się nad plusami i minusami naszego 
obszaru w kontekście całego terenu szkoły. Wyniki zapisujemy 
na dużym arkuszu papieru tak, aby tworzyły czytelny diagram. 
wspólnie omawiamy plansze, tak aby szerzej zdać sobie sprawę 
z właściwości terenu.
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TEMAT: KTO Z KIM PRZYSTAJE ? - analizy przestrzeni w skali sąsiedztwa.
Poznajemy przyszkolną przestrzeń. Wizyta na dachu budynku oraz naniesienie szczegółowych spostrzeżeń na mapę pozwalają 
na umieszczenie naszych badań w prawidłowym kontekście urbanistycznym. 

UCZESTNICY
• 20 osób, młodzież licealna

CZAS
• 120 minut

ZAGADNIENIA/PROBLEMATYKA
• szczegółowa analiza przestrzeni  miejskiej

• rozpoznawanie elementów składowych przestrzeni na mapie (forma, funkcja, zieleń, komunikacja)

CELE
• kształtowanie umiejętności syntetycznej prezentacji analiz na rysunku 

• kształtowanie umiejętności właściwego posługiwania się kalką i mapą 

• obserwacja badanego terenu z nietypowej perspektywy (dach szkoły)

• rozwijanie zdolności manualnych

METODY I FORMY PRACY
• praca zespołowa/ indywidualna/ w małych grupach

• prezentacja



ŚRODKI DYDAKTYCZNE
• mapy analizowanego terenu w skali 1:2000 i 1:5000,

• kalka A3, ołówki, gumki, kolorowe kredki i pisaki, cienkopisy, linijki.

PRZEBIEG ZAJĘĆ
Badamy kontekst urbanistyczny szkoły na wiele sposobów - jednym z nich jest wizyta na jej dachu. Obserwujemy sąsiedztwo budynku w obrębie kilku kwartałów. 
głośno nazywamy kolejne zaobserwowane zjawiska: jednolite tereny fabryczne, powtarzalne bryły osiedla, na którym znajduje się szkoła (...). 

Każda grupa dostaje do analizy tę samą przestrzeń (mapę całej dzielnicy miasta, w której znajduje się szkoła) i bada ją pod kątem wybranego elementu 
składowego - np. wyodrębnia trakty komunikacyjne pod względem ich wielkości, ważności oraz użyteczności i nasilenia ruchu.

po powrocie do pracowni, rozpisujemy zadanie na papierze i kalce technicznej. na mapie miasta należy odnaleźć szkołę i podwórko szkolne, wskazać zależności 
terenu pod względem zieleni, komunikacji, formy, funkcji w kontekście kilku dzielnic miasta. uczymy się starannie i przejrzyście nanieść graficzne oznacze-
nia różnorodnymi narzędziami. przygotowujemy wnioski i prezentacje grupowe. przenosimy spostrzeżenia  na osobne kalki, aby następnie nałożyć je na siebie. 
dzięki temu zabiegowi pojawia się całościowy opis terenu - kalki każdej z grup przenikają się na tle mapy. 

tworzymy pierwszy wspólny projekt,  dyskutujemy nad efektami pracy i dokładnością naniesionych obrazów.
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TEMAT: SKALOWANIE TO WYZWANIE - teoria i praktyka.
Rozparcelowanie przyszkolnej przestrzeni oraz dokładne pomiary każdej z części to podstawa do wprowadzenia grupy w pojęcie skali. 
Wyobraźnia wspomagana odniesieniami do skali przedmiotów, których rozmiar dobrze znamy, pozwoli nam lepiej zrozumieć pracę 
projektanta. 

UCZESTNICY
• 20 osób, młodzież licealna

CZAS
 • 120 minut

ZAGADNIENIA/PROBLEMATYKA
• skala, rzut, przekrój

• rysunek architektoniczny

• pomiar przestrzenny 

CELE
• wykonywanie pomiarów w terenie i nanoszenie ich na mapę

• wykonywanie rysunków w skali (rzuty i przekroje)

• rozwijanie umiejętności manualnych oraz umiejętności estetycznej prezentacji własnych pomysłów

• rozwijanie wyobraźni przestrzennej 

METODY I FORMY PRACY
• praca zespołowa/ indywidualna/ w małych grupach 

• prezentacja

• dyskusja

• wycieczka



ŚRODKI DYDAKTYCZNE

• kalka A3, papier A3, ołówki, kolorowe kredki oraz pisaki, cienkopisy, gumki, linijki, skalówki, miary komputer, rzutnik

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
 zarządzamy zbiórkę w terenie: jesteśmy zaopatrzeni w sznury, miary i materiały do sporządzenia notatek. przygotowujemy się do analizy nowych pojęć.

skala, rzut i przekrój - to zakres naszych zainteresowań. dzielimy powierzchnię na cztery części; robimy pomiary przydzielonych powierzchni oraz ich przekroje.
podczas zbiórki prowadzący krótko wyjaśnia nowe hasła - na tej podstawie zbieramy informacje o wycinkach terenu; powstanie z nich rysunek techniczny.

Grupy mają za zadanie stworzenie rysunków przydzielonej przestrzeni szkolnej (w naszym przypadku czterech części) w różnej skali oraz sporządzenie               
rzutu 1:50. Rysujemy przekroje z wstawionymi dodatkowymi elementami (drzewami, ludźmi, rowerami, samochodami), które potęgują 
wrażenie skali. zaznajamiamy się z proporcjami na bazie wyciętych z papieru modeli, które możemy przesuwać po rysunku.
Każda grupa opracowuje inny przekrój, każda z nich robi rzut innego fragmentu przestrzeni - cztery części muszą być dobrze wyrysowane                                              
pod nadzorem opiekuna, ponieważ w finale zajęć łączymy fragmenty w jedną całościową mapę i omawiamy efekt.
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TEMAT: RYSUNKI NA LUDZKĄ SKALĘ - odczyt proporcji.
Uczłowieczamy architekturę. Skala ludzka jest podstawową skalą, w jakiej postrzegamy otaczającą nas przestrzeń. Podczas warsztatów 
uczestnicy projektu kontynuują pracę z rysunkami technicznymi, wzbogacając je o sylwetki człowieka jako odnośnik do skali.

UCZESTNICY
• 20 osób, młodzież licealna

CZAS
 • 120 minut

ZAGADNIENIA/PROBLEMATYKA
• plastyczne opracowanie rysunków technicznych (przekroje przez teren)

• postać ludzka w rysunkach technicznych

CELE
• kształtowanie umiejętności wykonywania ciekawych graficznie rysunków technicznych

• odczytywanie proporcji w odniesieniu do wysokości człowieka

• rozwijanie zdolności manualnych

• kształtowanie umiejętności estetycznej prezentacji własnych pomysłów

• szukanie kreatywnych rozwiązań przydzielonego zadania

METODY I FORMY PRACY
• praca zespołowa/ indywidualna/ w małych grupach

• prezentacja

• dyskusja



ŚRODKI DYDAKTYCZNE
papier A3, arkusze kolorowego papieru, brystol 100 x 70 cm, kolorowe kredki i pisaki, linijki, skalówki, gumki, nożyczki, nożyki do papieru, klej, taśma 
dwustronna

PRZEBIEG ZAJĘĆ

Grupa ma za zadanie zbadać człowieka na rysunku - nauczyć się odczytywać proporcje w przestrzeni w odniesieniu do wysokości człowieka. Architekt tłumaczy   
na czym polegają podobne zabiegi podczas profesjonalnego projektowania. zdobytą wiedzę najlepiej wykorzystać w praktyce: zajmujemy się opracowaniem 
rysunków technicznych.  Tworzymy przekroje przez szkolny teren - sami decydujemy, jakich materiałów użyć, staramy się o estetyczny, przemyślany efekt 
i ciekawą, oryginalną prezentację. To wszystko przygotowuje nas do samodzielnego projektowania - kształtuje umiejętność wizualizacji własnych pomysłów,   
która będzie bardzo pomocna podczas realizacji naszych PrzedSzkolnych planów. 
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TEMAT: RAZ, DWA, TRZY, MODELE ROBISZ TY! - praca projektowa.
W ruch idą: karton, klej i nożyki... Powstają makiety najbliższego otoczenia szkoły. Uczestnicy projektu potrafią już opisywać przestrzeń 
za pomocą płaskich rysunków. czas na trójwymiarowe modele.

UCZESTNICY
• 20 osób, młodzież licealna

CZAS
 • 120 minut

ZAGADNIENIA/PROBLEMATYKA
• szukanie kreatywnych rozwiązań problemów przestrzennych

• szukanie synergicznych połączeń pomiędzy funkcją, zielenią, komunikacją i formą w przestrzeni publicznej

CELE
•zgromadzenie pomysłów do zrealizowania w przestrzeni przed szkołą

•zdobycie umiejętności technicznych i trening zdolności manualnych

•kształtowanie umiejętności budowania makiet przestrzennych

METODY I FORMY PRACY
• praca zespołowa/ indywidualna/ w małych grupach

• prezentacja

• dyskusja



Tworzymy pierwszą projektową galerię, w której prezentujemy nasze prace; omawiamy je. 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE
arkusze kolorowego papieru, brystol i karton 100 x 70 cm, kolorowe kredki i pisaki, linijki, skalówki, gumki, nożyczki, nożyki do papieru, klej, taśma 
dwustronna, krepa, plastelina, kolorowe patyczki, wata z rafii, kolorowa rafia, kolorowy filc

przebieg zajęć:

dostajemy nowe materiały, które mają zadziałać na naszą wyobraźnię. jak zbudować małe drzewo, jak w skali przedstawić trawnik? - próbujemy na różne 
sposoby. rekonstruujemy nasz teren tematycznie. grupy dzielą się znanymi im już zagadnieniami: funkcja, zieleń, komunikacja i forma. każda z nich 
zastanawia się, jak zaprezentować swój temat, tworząc trójwymiarowe obiekty. realizacja koncepcji wymaga uważnej obserwacji poszczególnych elementów 
odtwarzanej przestrzeni. wiemy już, że warto zbudować małą postać ludzką i do niej dostosowywać wielkość reszty elementów.
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TEMAT: RAZ, DWA, TRZY, pomysły masz i ty! - praca koncepcyjna.
czas na próbę sił w roli projektanta. Dobre pomysły zrealizujemy w formie makiet. mamy jedną regułę - wyobraźnia nie zna granic!

UCZESTNICY
• 20 osób, młodzież licealna

CZAS
 • 240 minut

ZAGADNIENIA/PROBLEMATYKA
• szukanie oryginalnych elementów, które będą znakiem rozpoznawczym w krajobrazie przestrzennym

• konfrontacja wyobraźni i rzeczywistości w skali projektowej

•modelowanie elementów makiety 

CELE
•wypracowanie pomysłów na zagospodarowanie przestrzeni przed szkołą

•nakreślenie priorytetów działania podczas zagospodarowania przestrzennego przyszkolnego terenu

METODY I FORMY PRACY
• praca zespołowa/ indywidualna/ w małych grupach

• prezentacja

• dyskusja



ŚRODKI DYDAKTYCZNE
arkusze kolorowego papieru, brystol i karton 100 x 70 cm, kolorowe kredki i pisaki, linijki, skalówki, gumki, nożyczki, nożyki do papieru, klej, taśma 
dwustronna, krepa, plastelina, kolorowe patyczki, wata z rafii, kolorowa rafia, kolorowy filc., pędzle, farby akrylowe

przebieg zajęć:

do działań projektowych musimy się dobrze przygotować: zapisujemy dużą planszę z podstawowymi wartościami, które rządzą naszym krajobrazem. wypisujemy 
cechy każdego zagadnienia oraz materiały, jakich możemy użyć przy budowie. zapisujemy także, czym kierować się przy prawidłowej prezentacji.

szukamy! zaopatrzeni we wszystkie wiadomości i materiały, przystępujemy do pracy. kolor, akcent, drewno, metal - nowe tematy 
do przeanalizowania... projektujemy grafikę na przylegającą do naszego terenu ścianę sali gimnastycznej. zwracamy uwagę 
na konsekwentne realizowanie naszych zamysłów, tak aby uzyskać jednolitą, uporządkowaną przestrzeń.



zadajemy sobie pytanie: jak nadać nowe życie starym 
przedmiotom? opony, beczki stalowe oraz palety 
drewniane są bardzo popularne przy działaniach 
podobnych do naszych. Patrzymy na nie w nowy 
sposób. szukamy ponadto czegoś zaskakującego. 
może rury pcv lub stare cegły?  ćwiczymy myślenie 
abstrakcyjne oraz syntezę - to, co mało ciekawe, szybko 
eliminujemy.



HURA,

Zakończyliśmy pierwszą część projektu PrzedSzkole Architektury. Za nami kilkanaście godzin 
warsztatów, w czasie których rodziły się pomysły na to, jak zmienić otoczenie VII LO w Toruniu, 
by stało się bardziej przyjazne, by było wizytówką szkoły i ciekawym miejscem na mapie osiedla 
Mokre. Pomysły znalazły się na rysunkach i makietach uczestników zajęć, a te posłużyły 
architektowi, Piotrowi Maćkiewiczowi ze Stowarzyszenia Wędrowni Architekci, do stworzenia 
projektu zagospodarowania przyszkolnego terenu.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU/ FUNKCJE 

autor: Piotr Maćkiewicz



PROJEKT GOTOWY DO REALIZACJI

autor: Piotr Maćkiewicz

siedziska z gabionów

autor: Piotr Maćkiewicz

zaplecze materiałowe

autor: Piotr Maćkiewicz



umiemy:
1. rozróżniać podstawowe elementy składowe w przestrzeni publicznej,
2. dokonać analizy wybranej działki w przestrzeni miejskiej pod kątem zieleni, 
funkcji, formy i ciągów komunikacyjnych,
3. Posługiwać się mapą terenu i kalką techniczną, by wykonać analizy urbanistyczne, 

4. dokonać analiz urbanistycznych na mapie, w sąsiedztwie wybranej działki, 

5. wykonać rysunki w skali (rzuty, przekroje) na podstawie własnych pomiarów                             
w terenie, 

6. wykonać makiety przestrzeni publicznej w mieście, na podstawie własnych pomiarów 
oraz map, 
7. wymyślić ciekawe rozwiązania przestrzenne w ramach zadanych funkcji                     
oraz przedstawić swoje pomysły w formie makiet.

 

część pierwsza
PODSUMOWANIE POD BUDOWANIE - uczestnik potrafi/ uczestnik wykonał

Analiza kompozycji zieleni w sąsiedztwie szkoły



Analiza funkcji budynków w sąsiedztwie szkoły

Analiza kompozycji urbanistycznej w sąsiedztwie 
szkoły

 Analiza komunikacji w sąsiedztwie szkoły



wykonujemy/ konstruujemy:

1. Rysunkowe analizy terenu przed szkołą. Format A3, skala 1:500, rysunki na mapie i kalce 
kreślarskiej,
2. Rysunkowe analizy sąsiedztwa szkoły. Format A3, skala 1:2000, 1:5000, rysunki na kalce 
kreślarskiej,
3. Plan terenu przed szkołą w skali 1:50. Rysunek techniczny ołówkiem na brystolu. Praca podzielona 
na 4 grupy, w efekcie plan składa się z 4, łączących się ze sobą części,
4. Przekroje przez teren w skali 1:50. Technika łączona, rysunkowo- wyklejana na brystolu                              
o wymiarach 70 x25 cm,
5. Makiety terenu przed szkołą w skali 1:50 i 1:500,
6. Plansze koncepcyjne z wypisanymi pomysłami do zrealizowania na terenie przed szkołą,
7. Makiety prezentujące pomysły uczniów na zagospodarowanie przestrzeni przed szkołą,
8. Szkice koncepcyjne, które powstały w trakcie pracy nad tworzeniem makiet z pomysłami.

Makieta zależności 
funkcjonalnych w najbliższym 
sąsiedztwie budynku szkoły 
i przestrzeni 
PrzedSzkola Architektury

Makieta rozłożenia funkcji 
w przestrzeni 
PrzedSzkola Architektury, 
propozycja uczniów



Makieta form 
elementów i ich ustawienia 
w przestrzeni 
PrzedSzkola Architektury, 
propozycja uczniów

wzór posadzki 
oraz analiza sposobu poruszania 
się ludzi po terenie 
PrzedSzkola Architektury

Makieta zależności 
kompozycyjno - wysokościowych 
w sąsiedztwie nowoprojektowanej 
przestrzeni przed szkołą



część druga

PrzedSzkolenie w terenie- pracownia na świeżym powietrzu

PrzedSzkole
Architektury

Panel zajęć plenerowych, mających na celu realizację 
projektu wypracowanego przez uczestników w pierwszej 
części PrzedSzkola Architektury. prace budowlane to szansa 
na ciekawe wykorzystane energii młodzieży oraz wyzwolenie 
w niej poczucia, że można wiele zmienić w najbliższym 
otoczeniu.Przemiana niepozornego trawnika w centrum 
szkolnego życia ma stać się pretekstem do budowania relacji 
z otoczeniem. cały proces angażuje szkolną społeczność: 
uczniów, nauczycieli i rodziców.



zadanie 1.

SWOJĄ DROGĄ - ułóż wzór z cegieł na trawniku/ 3 x 4 godz./ 20 osób

materiały: cement, cegły klinkierowe, piasek, woda, wiadra, szpadle, rękawiczki do prac polowych, gumowe młotki, sznurek, paliki

Zaczynamy od  wyznaczenia wzoru na trawniku. Wytyczamy linie za pomocą  palików i rozpiętego pomiedzy nimi sznurka. Następnie kopiemy rów 
na wyznaczonym liniami obszarze. Standardowy wymiar cegły wynosi 24/12/6 cm. Do wykonania wzoru używamy cegły klinkierowej. Będziemy ją 
układać w wykopie w taki sposób, aby bok 12 cm był zagłębiony w ziemi. Z tego względu głębokość wykopu wynosić będzie ok. 18-20 cm. Do wykonania 
wykopu używamy szpadla lub kilofu (w przypadku twardego gruntu). Jako warstwę podkładową, na której będziemy układać cegły, wykonujemy 
podsypkę piaskowo - cementową w proporcji 4 : 1. Podsypka powinna być lekko wilgotna. Układamy ją na dole wykopu na wysokości ok 6 cm, 
wyrównujemy drewnianą łatą oraz kontrolujemy poziomicą. Na tak przygotowanym podłożu układamy cegły. W przypadku wykonywania prostej 
linii, zaczynamy od ułożenia po 1 cegle na obu końcach wykopu. Pomiędzy cegłami rozwijamy sznurek, który ma wyznaczać boczną linię układanego 
wzoru i pomoże nam nie zboczyć z obranego kursu. Przy układaniu cegieł regularnie sprawdzamy rozkład poziomicą. Po ułożeniu cegieł w wykopie 
umacniamy  i wyrównujemy teren - ostukujemy cegły gumowym młotkiem oraz zasypujemy boki wykopu pozostałą z prac ziemią. Rada: warto 
umieścić ziemię z wykopu w taczce, wtedy sprawnie i szybko wykorzystamy ją do zasypania ceglanych boków. 

• wyrównywanie cegieł w zaprawie gumowym 
młotkiem

• mieszanie zaprawy: cement/piasek/woda



• wyznaczanie poziomu toru cegieł za pomocą sznurka

• gotowy wykop - możemy układać cegły

gotowe!

• dokładne pogłębianie wykopu



zadanie 2.

Wzór na pole - ułóż na trawniku wzór wypełniony piaskiem lub żwirem/ 4 godz./20 osób

materiały: wkręty, płyty mfp, agrowłóknina, sznurek, szpadle, taczki, piła, miara, żwir, piasek

Wyznaczamy zaprojektowany wzór na trawniku za pomocą sznurka rozpiętego pomiędzy palikami. następnie wykonujemy wykop, używając 
szpadli i kilofów. Wykop powinien mieć głębokość ok 20 cm. Dno wykopu wyrównujemy i wykładamy agrowłókniną, aby zapobiec zarastaniu wzoru 
niepożądaną roślinnością.  Boki wykopu zabezpieczamy skręconymi ze sobą kawałkami płyty mfp (twardszej i odporniejszej na warunki zewnętrzne 
niż płyta mdf). Następnie zasypujemy całość  piaskiem lub żwirem i powstaje oryginalny podział przestrzeni w ogrodzie. 

• po zasypaniu wzoru piaskiem w łatwy sposób wyrównujemy powierzchnię

• plac budowy zaczyna dzielić się na wyraźne pola



• obręcze z płyt mfp pieczołowicie wkopujemy w ziemię

• wykop uformowany i podziwiany

• gotowe!

• wytyczone pola tworzą nowy podział przestrzeni na naszej działce



zadanie 3.

co z ciebie wyrośnie ?- stwórz Donice z rur PCV i zasadź rośliny/ 2× 4 godz./ 20 osób

materiały: rury pcv, ziemia ogrodnicza, keramzyt, szpadle, łopatki ogrodnicze, farba w aerozolu, sadzonki roślin

Kupujemy rury PCV o różnych średnicach: od 16 do 40 cm. Tniemy  je na wysokość 1-1,5 m. Docięte rury malujemy farbą w aerozolu. pod każdą donicę 
Wykonujemy wykop o głębokości ok 30 cm. Wsadzamy przygotowane wcześniej rury do wykopów i ustawiamy tak, aby miały różny poziom. Następnie 
zasypujemy je ziemią pozyskaną z wykopu, wrzucając najpierw żwir, kamienie lub gruz, aby były stabilne. Należy zostawić ok 30 cm od góry 
na nasadzenia. Wolną przestrzeń wypełniamy w pierwszej kolejności keramzytem dla utrzymania wilgoci, a następnie ziemią uniwersalną 
do roślin. Przygotowane do zasadzenia rośliny wkładamy w uformowany wcześniej dołek, uzupełniamy ziemię i podlewamy. 

• donice  z rur gotowe - czas na roślinne zamieszanie

• warto zapytać ogrodnika o rośliny odpowiednie do naszych warunków



• po umieszczeniu sadzonki w podłożu, należy dokładnie ją podlać

• donice z rur czekają na rośliny wraz z warstwą keramzytu i dobrą ziemią w środku

•w wysokich donicach dobrze wyglądają gatunki o zwieszających się łodygach

•gotowe!



zadanie 4. 

ponad to! - konstruujemy Hamaki/ 2 godz./ 20 osób

materiały: profile stalowe, szpadle, łopaty, zaprawa betonowa, farba do metalu, siatka budowlana, gruba, syntetyczna lina

wykonujemy Stelaż do hamaków z zespawanych profili stalowych. Po wykonaniu stelaża w zakładzie spawalniczym, osadzamy go w gruncie                 
na głębokość 40 - 50 cm. W tym celu pod każdą z podpór stelaża wykonujemy otwór za pomocą świdra. Zalewamy otwór zaprawą betonową. W świeżej 
zaprawie umieszczamy stelaż i czekamy 1 - 2 dni. Następnie malujemy stelaż akrylową farbą do metalu o zastosowaniu zewnętrznym. Po wyschnięciu 
farby montujemy elastyczną siatkę zabezpieczającą, która będzie pełnić rolę hamaka. Siatkę do stelaża przymocowujemy za pomocą grubego, 
kolorowego sznura syntetycznego, pozwalającego na łatwy montaż i demontaż siedziska. 

•stelaże gotowe do malowania/ spawanie konstrukcji zleć specjaliście

•lubimy towarzyską funkcję naszych hamaków!



zadanie 5. 

wygoda chęci do nauki doda – rozmieść Siedziska z pieńków/ 4 godz./ 20 osób)

materiały: pnie drzew, łopaty, szpadle, kilofy

Nietuzinkowe i ekologiczne siedzisko? Pnie drzew idealnie spełnią się w tej roli. Aby pozyskać  drewno, warto zwrócić się do nadleśnictwa. 
Przy wyborze pieńków decydujemy się na twarde gatunki drewna, które dobrze znoszą warunki atmosferyczne: na przykład dąb. Wygodne siedzisko 
powinno mieć wysokość ok 40 cm. Z tego względu tniemy pień na odcinki o długości 60 cm. 20 cm drewna zostaje wkopane w ziemię. Ubijamy grunt 
wokół siedzisk, aby były stabilne i.. wypoczywamy.

•mamy swoje sposoby na transport pni po terenie budowy

•starannie osadzamy pień w ziemi



zadanie 6. 

jeden ruch, wzory buch - zmaluj wzór na przylegających do terenu powierzchniach: chodniku oraz ścianie/ 2 godz./ 20 osób

materiały: farba chlorokauczukowa, farba w aerozolu, pędzle, brystol do szablonów, taśma papierowa, miotła

planujemy podobne wzory w różnych miejscach naszej budowy - nadajemy niewykorzystanym powierzchniom jednolity, dekoracyjny charakter. 
Do malowania po chodniku używamy specjalnej, trwałej farby chlorokauczukowej. Dokładnie oczyszczamy i zamiatamy powierzchnię, która będzie 
malowana; wyznaczamy wzory za pomocą taśmy malarskiej. Nanosimy farbę dwuwarstwowo przy użyciu pędzla, zwracając szczególną uwagę na rady 
z opakowania dotyczące warunków i bezpieczeństwa użytkowania. Powtarzamy wzór na ścianie budynku przylegającego do naszego terenu. Za pomocą 
szablonów dodajemy drobne, proste i powtarzalne tapety urozmaicające jednolite pola koloru na ścianie.  

•mały, wygodny szablon pozwala na dobrą kontrolę kompozycji wzoru

•podkład wykonujemy farbą elewacyjną



•ceglany, pasiasty wzór z podłoża kontynuujemy na ścianie farbą 
w tym samym kolorze

•przy okazji odświeżamy zakurzone i smutne szkolne ławki

•malowanie farbą chlorokauczukową wymaga cierpliwości, ale efekt jest trwały

•proste, powtarzalne wzory urozmaicają i rozweselają przestrzeń



zadanie 7.

 klasa pod obłokami – zbuduj Siedziska oraz altanę/ 10 godz./ 20 osób 

materiały: gabiony, kamień ozdobny, zaprawa betonowa, pręty stalowe, drewno klejone, deski, łopaty, szpadle, wkręty, olej do drewna, pędzle, taczka

Wyrównujemy teren pod konstruowanie siedzisk gabionowych. wymierzamy pole podstawy, Zdejmujemy ok 5 cm warstwy ziemi i wyrównujemy podłoże 
grabiami. W miejscach, gdzie będą stały słupy z gabionów, robimy fundament na głębokość ok 50 cm. Wywierconą świdrem dziurę zalewamy betonem 
a następnie wsadzamy pręt stalowy o  średnicy 1,5 - 2 cm, tak aby wystawał ponad powierzchnię na wysokość min. 1,2 m. Na tak przygotowany stelaż 
nakładamy kosze gabionowe. Dół koszy zasypujemy żwirem oraz wyrównujemy do poziomu. cierpliwie wypełniamy gabiony kamieniami ozdobnymi.

drewno zabezpieczamy olejem. Siedziska gabionowe okładamy płytami z drewna klejonego, przymocowanymi do koszy za pomocą stalowej taśmy 
z oczkami. Taśmę przekładamy przez siatkę koszy gabionowych i przywiercamy za pomocą wkrętów do deski pełniącej rolę siedziska. Aby ukryć  
połączenia taśmą, mocujemy na bokach desek listwy maskujące. 

Altanę budujemy z łat z drewna klejonego. Mocujemy łaty do słupów gabionowych, przekładając je przez kratkę koszy. Następnie skręcamy je ze sobą 
przy użyciu wkrętów ocynkowanych. sadzimy rośliny pnące. 

•montujemy siedziska - pamiętamy, aby równomiernie rozłożyć kamień
   pod drewnem i zachować poziom desek

•zaczynamy od zaprawy - grunt to stabilna konstrukcja



•uff, wypełniamy! 

•kamień ozdobny nie może być zbyt drobny, aby nie wypadał z gabionowej siatki

•gotowe!



Finisz!
doigraliśmy się i świętujemy. zaprosiliśmy ciekawych gości: pedagogów i uczniów z sąsiednich szkół, władze osiedla oraz wielu innych przyjaciół.

•materiały promocyjne



wernisaż!
fot. Małgorzata Replińska

•goście



•PrzedSzkolne święto uczciliśmy 
warsztatami

•doniczki czekają na malowanie

•praca wre



•grunt to ciekawe narzędzie - 
farba w aerozolu, to jest to

•jest pomysł!

•do doniczek wsadzamy roślinę              
i wkładamy do sznurkowego wieszaka



•szkoła z nowej perspektywy

•dyskusja z innej perspektywy

•gabiony -  perspektywa wygodnych 
lekcji na świeżym powietrzu



•Wielka Zasadzka - warsztat 
ogródkowy: sadzimy rośliny                 
na reprezentacyjnym trawniku 
szkolnym; razem - nauczyciele,       
rodzice i uczniowie

•szanujemy zieleń

•przesadzamy



•zieleni się

•mamy nowe obiekty do twórczej 
obserwacji

•kształty i zapachy pobudzają 
wyobraźnię gości



•podkład muzyczny bardzo 
sympatyczny

•warsztat przypinkowy zawsze 
zabawowy

•do czterech razy sztuka



•wiemy już, jak to się robi

•gabion z bliska

•trzymamy rękę na ogródkowym pulsie



•uśmiech 1!

•uśmiech 2!

•uśmiech 3!



oto my - od prawej:

Pani koordynator Magda Tyczyńska

Pani dyrektor 7lo Genowefa Malicka 

Pani plastyk Agata Wilkowska

Pan Architekt Piotr Maćkiewicz

pozdrawiamy!

Materiał jest dostępny na  licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska.


