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Kształty ukryte w architekturze  
Warsztaty dla uczniów szkół podstawowych  

  

1. IDEA  

Architektura stanowi zbiór różnych kształtów ukrytych w otaczającym nas krajobrazie. Ze względu na 

ich strukturę, możemy podzielić je na dwie grupy. Pierwsza z nich tyczy się form geometrycznych 

(trójkąt, kwadrat, prostokąt), z kolei druga organicznych (gruszka, jabłko, winogrono).  

Celem warsztatów jest pobudzenie wyobraźni u dzieci poprzez próbę dostrzeżenia kształtów  w 

otaczającym nas krajobrazie oraz budowę własnej konstrukcji. Pragniemy zaprosić dzieci do ciekawej 

zabawy, dzięki której będą mogły stać się małymi architektami!  

  

2. PROGRAM PROJEKTU  

Część wstępna:   

• Pogadanka – Czym jest architektura? Jakie możemy dostrzec w niej kształty?  

Część właściwa:   

• Prezentacja multimedialna przedstawiająca rozmaite budynki – uczniowie odnajdują 

na fotografiach kształty,  

• Tworzenie własnych konstrukcji za pomocą przyborów biurowych oraz kartonów.  

Podsumowanie:   

• Uczniowie prezentują swoje konstrukcje omawiając jakie kształty wybrali do ich 

stworzenia.   
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3. KWESTIE ORGANIZACYJNE  

Osobami prowadzącymi warsztaty będą dwie studentki gospodarki przestrzennej z Uniwersytetu 

Gdańskiego, będące członkami Studenckiego Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej.  

Planowana długość trwania jednych warsztatów 45 min.  

Organizator zapewnia materiały niezbędne do przeprowadzenia warsztatów takie jak: prezentacja 

multimedialna, taśma klejąca, blok techniczny oraz karton do zbudowania konstrukcji architektonicznej.  

Od uczniów oczekuje się posiadania własnych pisaków/flamastrów/kredek kolorowych, klejów, 

nożyczek oraz ołówków.  

Warsztaty prowadzone są bezpłatnie. Organizator wymaga zgody na zamieszczenie nośnika 

reklamowego (rollup) w miejscu prowadzenia warsztatów na czas ich trwania, a także sporządzenie 

dokumentacji fotograficznej do użytku własnego.  

4. ORGANIZATOR  

Organizatorem konkursu jest Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej, działające przy 

Uniwersytecie Gdańskim od 2013 roku. Organizacja ta skupia studentów szczególnie zainteresowanych 

tematyką m.in. planowania przestrzennego, urbanistyki oraz architektury krajobrazu. Obok organizacji 

i udziału w seminariach, konferencjach czy obozach naukowych, do zadań Koła należy również 

podejmowanie prac naukowo – badawczych oraz działalności popularyzatorskiej. Koło współpracuje z 

innymi kołami naukowymi, szkołami średnimi, uczelniami wyższymi, instytutami naukowymi w kraju 

i za granicą.  

5. DANE KONTAKTOWE:  

Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej UG  

Instytut Geografii Uniwersytetu Gdańskiego  

ul. Jana Bażyńskiego 4, 80 – 952 Gdańsk  

skngp.ug@gmail.com  

  

Koordynatorzy projektu:  

Judyta Szreiber 793 628 398 


