
grafice? Niech każdy chętny ma szansę na własną krótką wypowiedź. Co się podoba uczniom 
w tej architekturze? Co by zmienili? Co myślą o grafice danej gry?

       Wskazówka

Prosimy uczniów, aby pomyśleli o grach, które pokazują miasta, tj. architekturę, nie akcję czy 
postaci z gry. Przy okazji znając system PEGI (patrz: materiały źródłowe) można zdiagnozować, 
czy uczniowie grają w gry dostosowane do ich wieku, a później porozmawiać z rodzicami na 
zebraniu o systemie PEGI.

II. Komputerowa rzeczywistość. Przestrzeń do…

Dzielimy klasę na cztery-pięć grup pięcioosobowych. Proponujemy zdjęcie grafiki z jednej z gier 
z serii SimCity, w których gracze budują i zarządzają wirtualnymi miastami (patrz: materiały 
źródłowe). Zaproś uczniów do uważnej obserwacji najpierw samej grafiki, a potem architektury 
na zdjęciu. Spytaj uczniów, czy znają tę grę i co niej sądzą. Następnie rozdaj uczniom wydrukowa-
ny załącznik nr 1. Powiedz, że ta kartka może stanowić miejsce do robienia notatek. Spójrzcie 
w grupach na listę miejsc. Zastanówcie się czy te miejsca pojawiają się w tej grafice? Czy w 
ogóle kiedykolwiek spotkaliście je w innych grach komputerowych?

Prosimy uczniów, aby każdy indywidualnie zastanowił się nad jedną czynnością, która sprzyja 
budowaniu relacji społecznych, relacji z innymi, dobremu życiu oraz nad jedną, której nie można 
wykonywać w przestrzeni prezentowanej na pokazywanej wyżej grafice. Podsumujcie ćwiczenie. 
Porozmawiajcie o tym, co się tam pojawiło.

      Wskazówka

Istnienie kawiarni: mogę się umówić z przyjaciółmi na kawę. Brak kawiarni: nie mam gdzie pójść 
z przyjaciółmi, nie wspieram rozwoju małego handlu, lokalnej gastronomii.

III. Impro na tle

Uczniowie powinni pozostać w tych samych grupach. Prosimy, by zastanowili się przez chwilę, 
w jaki sposób ruchowo można zaprezentować czynność sprzyjającą budowaniu relacji z poprzed-
niego ćwiczenia. Na ścianie wyświetlamy grafikę, nad którą grupa pracowała w poprzednim 
ćwiczeniu. Zadaniem uczniów będzie zaprezentowanie ruchowo wybranych wcześniej czynno-
ści.

Sposób prezentacji grupy: na tło wyświetlonej na ścianie grafiki z gry, wchodzi pierwszy uczeń, 
pokazuje swoją aktywność, po czym zastyga w rzeźbie prezentującej to działanie. Wtedy wcho-
dzi drugi uczeń, prezentuje swoją czynność, aż do zastygnięcia w rzeźbie, tak samo z kolejnymi 
osobami. Kiedy wszyscy zastygną, otrzymujemy pejzaż aktywności. „Aktorzy” wypowiadają (bez 
działania) przykłady czynności, do których ta przestrzeń nie zachęca. Na przykład: uczeń prezen-
tuje bieganie zatrzymuje się w rzeźbie i mówi: „Brakuje mi miejsca na spotkania z przyjaciółmi”. 
Po prezentacji wszystkich grup omówcie to, co się wydarzyło.

W podsumowaniu (rozmowa kierowana) można zwrócić uwagę na następujące elementy: jakie 
aktywności się pojawiły? czy architektura ma wpływ na życie ludzi? w jaki sposób? czy architektu-
ra ma wpływ na jakość relacji z innymi ludźmi? czy architektura zachęca do życia społecznego 
i wspólnych działań? W kontekście wpływu architektury, organizacji przestrzeni na jakość życia 

Jakiego miasta chcemy?
Celem zadań proponowanych w scenariuszu jest uruchomienie w młodych ludziach namy-
słu nad otaczającą ich rzeczywistością architektoniczną i społeczną oraz uświadomienie 
sobie wpływu architektury i architektury krajobrazu na jakość życia mieszkańców danej 
przestrzeni. Punkt wyjścia do rozmowy stanowi namysł nad zaletami wizji miast zawar-
tych w grach komputerowych, w wizji Ebenezera Howarda, twórcy koncepcji miasta-ogro-
du oraz w architekturze, która otacza uczniów. Ćwiczenia zwarte w scenariuszu stanowią 
także propozycję do uruchomienia myślenia o możliwości kreowania przez ludzi lepszego 
świata. 

Autorka: Aleksandra Drzazga

Uczestnicy/uczestniczki zajęć: 
od klasy VII szkoły podstawowej

Przedmiot szkolny: wiedza o społeczeń-
stwie, godzina wychowawcza, plastyka, 
język polski

Czas trwania: 4 godziny lekcyjne 

Cele:

1. Rozwijanie osobistych zainteresowań 
ucznia i integrowanie wiedzy przedmioto-
wej z różnych dyscyplin.

2. Zdobywanie umiejętności formułowa-
nia samodzielnych i przemyślanych 
sądów, uzasadniania własnych i cudzych 
sądów w procesie dialogu w grupie.

3. Łączenie zdolności krytycznego i logicz-
nego myślenia z umiejętnościami wyobra-
żeniowo-twórczymi.

4. Rozwijanie wrażliwości społecznej, 
moralnej i estetycznej.

5. Rozwijanie ekspresji twórczej w opar-
ciu o współczesne narzędzia komunikacji 
wizualnej.

Formy pracy: 

• oparte na słowie: dyskusja kierowana 
i dyskusja w grupach, burza mózgów,

• szukanie skojarzeń, swobodna wypo-
wiedź, opis obrazu/grafiki, manifest,

• oparte na obserwacji: pokaz grafiki, frag-
mentów gier komputerowych,

• oparte na działalności praktycznej: opra-
cowanie planu, projektu, przygotowanie 
filmu poklatkowego,

• działanie teatralne: rzeźba, stop-klatka, 
improwizacja.

Materiały: 

komputer, rzutnik, dostęp do Internetu, 
kartki A4, pisaki, długie paski brystolu 
dla każdego uczestnika (150 x 50 cm), 
nożyczki, mikrofon (jeśli jest taka możli-
wość), klocki LEGO w woreczkach stru-
nowych (ilość dla każdej grupy taka 
sama)

Przestrzeń: część sali ze stolikami, pusta 
ściana do wyświetlania grafiki i filmu 
poklatkowego z przestrzenią do działań 
na jej tle

Przebieg zajęć:

I. Rozgrzewka: Kadr z gry

Prosimy uczniów, aby wypisali na tablicy znane gry, w których ich zdaniem pojawia się interesują-
ca architektura miasta, zabytki. Co ciekawego jest w tej architekturze, budynkach, przestrzeni, 

można zapytać uczniów, jaką część przestrzeni w grach zajmują zieleń i tereny rekreacyjne? Czy 
są tam miejsca dla rodzin i dla seniorów? Czy tereny zielone są w centrum miasta, czy poza 
miastem?

IV. Miasto. Utopia czy wizja do realizacji?

Wyświetl uczniom listę haseł z idei miasta-ogrodu Ebenezera Howarda (załącznik nr 2). 
W grupie uczniowie powinni zastanowić się, które hasło jest im szczególnie bliskie i dlaczego 
oraz co w wizji Howarda wydaje im się realne a co nie. Gdyby połączyć miasto z SimCity, wizję 
Howarda i rzeczywistość Zielonej Góry, co warto byłoby zaczerpnąć z każdej z tych wizji? Można 
poruszyć ten temat w dyskusji z całą klasą.

Kolejny etap ćwiczenia to uruchomienie myślenia o wizji lepszego życia i świata. Prosimy 
uczniów, by indywidualnie zastanowili się nad następującymi pytaniami: 

• czy lepszy świat to lepiej zaplanowane, zbudowane miasta?  

• czy lepiej zaplanowane miasta, na przykład wizja miasta-ogrodu to utopia (należy ewentualnie 
wyjaśnić ten termin), czy raczej wizja możliwa do zrealizowania?

• które konkretne elementy z wizji Howarda wydają się uczniom realne do zrealizowania, 
a które wydają się niemożliwe i dlaczego?

Rozkładamy na podłodze pasek brystolu z górną krawędzią wyciętą w kształcie dachów domów. 
Będzie to mapa myśli uczniów wokół tematu wizji idealnego miasta. Prosimy uczniów o wypisa-
nie na szablonie haseł dotyczących idealnego miasta, które przychodzą im do głowy z połącze-
nia trzech wizji miasta (SimCity, E. Howarda i Zielonej Góry). Chodzi o takie hasła, idee i inspiracje, 
które są ważne w tworzeniu idealnego miasta przyszłości. Po zapisaniu haseł, uczniowie podcho-
dzą do mapy myśli i czytają zapisane hasła. Podczas omówienia na forum klasy pytamy: co 
pojawiło się w tej mapie myśli? co jest najważniejsze? kto powinien usłyszeć te hasła? kto jest 
odpowiedzialny za wizję miasta?

      Wskazówka

Podążajmy za wypowiedziami uczniów naprowadzając ich pytaniami a nie stwierdzeniami (np.: 
czy ktoś jeszcze ma wpływ na wizję przestrzeni w której żyjemy? jak możecie wpływać na prze-
strzeń wokół Was?)

V. Projekt idealnego miasta

1. Idea zamknięta w klockach

a) Rozdajemy uczniom, pozostającym w  tych samych grupach, kartki i pisaki, i zapraszamy by 
podeszli do szablonu domów/mapy myśli z poprzedniego ćwiczenia. Każdy uczeń wybiera trzy 
najważniejsze według niego idee spośród wszystkich, które pojawiły się na szablonie i zapisuje 
je na kartce. Po namyśle decyduje i wybiera z trzech zapisanych idei, jedną najważniejszą, ideę 
napędzającą wizję budowy lub przemiany miasta. Uczniowie w grupie, w której dotychczas pra-
cowali, czytają na głos swoje główne idee, następnie wybierają jedną wspólną dla całej grupy, 
ideę, z inspiracji której mogłoby powstać ich idealne miasto.

b) Rozdajemy uczniom pewną ilość klocków LEGO i białą kartkę. Prosimy, aby zbudowali 
z klocków konstrukcję przestrzenną, która ilustruje główną ideę ich wizji miasta i ustawili na 
kartce. Wszyscy uczniowie oglądają konstrukcje swoich kolegów, a na kartce, na której stoi 
budowla, każdy kto ma ochotę może zapisać swoją propozycję idei, którą zobaczył w tej budow-
li. 

c) Porozmawiajcie o tym ćwiczeniu. Co jest ważne przy otrzymywaniu informacji na temat swoje-
go pomysłu od innych? Czy przy budowaniu miasta powinno się brać pod uwagę opinię różnych 
osób, w tym mieszkańców?

2. Projektowanie idealnego miasta

Rozdaj uczniom kartki i pisaki. Powiedz im, żeby zaplanowali i/lub naszkicowali na kartce plan 
idealnego miasta. Niech pomyślą o różnych potrzebach mieszkańców, o tym, czego im, ich 
bliskim albo seniorom brakuje w mieście. Przypomnij o wizjach i ideach poruszanych wcześniej.

3. Prezentacja projektów

 Po zakończeniu pracy poproście jednego z uczniów, by sfotografował wszystkie prace oraz 
zmontował z nich film poklatkowy (wiele telefonów komórkowych ma taką funkcję).

VI. Manifest młodego wizjonera

Jeśli marzysz o lepiej urządzonym świecie, zrób go sobie sam – Ebenezer Howard

Uczniowie pozostają w grupach takich jak poprzednio. Korzystając z różnych myśli i idei, które 
pojawiły się podczas warsztatu, wybierzcie te, które uważacie w grupie za najważniejsze. W opar-
ciu o nie napiszcie w grupie manifest (należy ewentualnie wyjaśnić ten termin) złożony z nie 
więcej niż ośmiu zdań.

W trakcie pracy grup nad manifestem poproś autora filmu poklatkowego o plik z filmem. Zapisz 
plik w komputerze, sprawdź, czy działa, wyświetl go na ścianie. W razie trudności możesz popro-
sić uczniów o pomoc. Manifesty zostaną wygłoszone na tle filmu poklatkowego złożonego ze 
wszystkich projektów.

      Wskazówka

Każdy członek grupy powinien móc zgłosić swoje pomysły. Wybrane idee mają być ważne dla 
grupy, ale z poszanowaniem pomysłów wszystkich członków grupy. Grupa sama powinna 
wybrać formę prezentacji manifestu na tle filmu. Jeśli możesz, zaproponuj do prezentacji mikro-
fon.

Podsumowanie

Podsumujcie prezentacje manifestów. Spróbujcie wspólnie odpowiedzieć na pytanie, które 
zadawał sobie Howard: Co wybiorą ludzie? W dyskusji wokół pytania Howarda można poruszyć 
następujące kwestie: jakie powinno być miasto jutra? od czego możemy zacząć? co już robimy, 
by zawalczyć o lepszy świat?

Materiały źródłowe:

Dla osoby prowadzącej zajęcia:

1. System PEGI - europejski system oceniania gier komputerowych, link: 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pan_European_Game_Information

2. SimCity, link: https://pl.wikipedia.org/wiki/SimCity_(seria)

3. Ebenezer Howard, Miasta-ogrody jutra, Centrum Architektury, 2015 Inspiracja do zadania Idea 
zamknięta w klockach: Lego-Logos Jarosława Marka Spychały, link:
 https://www.facebook.com/legologos

Do wykorzystania na zajęciach:

Grafika SimCity, z SimCity 5 – test procesorów i kart graficznych, link: 
https://pclab.pl/zdjecia/artykuly/focus/2013/simcity5/simcity5_03.jpg

Pliki do druku (pdf):

załącznik nr 1 do zadania Komputerowa rzeczywistość. Przestrzeń do…

załącznik nr 2 do zadania Miasto. Utopia czy wizja do realizacji?
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grafice? Niech każdy chętny ma szansę na własną krótką wypowiedź. Co się podoba uczniom 
w tej architekturze? Co by zmienili? Co myślą o grafice danej gry?

       Wskazówka

Prosimy uczniów, aby pomyśleli o grach, które pokazują miasta, tj. architekturę, nie akcję czy 
postaci z gry. Przy okazji znając system PEGI (patrz: materiały źródłowe) można zdiagnozować, 
czy uczniowie grają w gry dostosowane do ich wieku, a później porozmawiać z rodzicami na 
zebraniu o systemie PEGI.

II. Komputerowa rzeczywistość. Przestrzeń do…

Dzielimy klasę na cztery-pięć grup pięcioosobowych. Proponujemy zdjęcie grafiki z jednej z gier 
z serii SimCity, w których gracze budują i zarządzają wirtualnymi miastami (patrz: materiały 
źródłowe). Zaproś uczniów do uważnej obserwacji najpierw samej grafiki, a potem architektury 
na zdjęciu. Spytaj uczniów, czy znają tę grę i co niej sądzą. Następnie rozdaj uczniom wydrukowa-
ny załącznik nr 1. Powiedz, że ta kartka może stanowić miejsce do robienia notatek. Spójrzcie 
w grupach na listę miejsc. Zastanówcie się czy te miejsca pojawiają się w tej grafice? Czy w 
ogóle kiedykolwiek spotkaliście je w innych grach komputerowych?

Prosimy uczniów, aby każdy indywidualnie zastanowił się nad jedną czynnością, która sprzyja 
budowaniu relacji społecznych, relacji z innymi, dobremu życiu oraz nad jedną, której nie można 
wykonywać w przestrzeni prezentowanej na pokazywanej wyżej grafice. Podsumujcie ćwiczenie. 
Porozmawiajcie o tym, co się tam pojawiło.

      Wskazówka

Istnienie kawiarni: mogę się umówić z przyjaciółmi na kawę. Brak kawiarni: nie mam gdzie pójść 
z przyjaciółmi, nie wspieram rozwoju małego handlu, lokalnej gastronomii.

III. Impro na tle

Uczniowie powinni pozostać w tych samych grupach. Prosimy, by zastanowili się przez chwilę, 
w jaki sposób ruchowo można zaprezentować czynność sprzyjającą budowaniu relacji z poprzed-
niego ćwiczenia. Na ścianie wyświetlamy grafikę, nad którą grupa pracowała w poprzednim 
ćwiczeniu. Zadaniem uczniów będzie zaprezentowanie ruchowo wybranych wcześniej czynno-
ści.

Sposób prezentacji grupy: na tło wyświetlonej na ścianie grafiki z gry, wchodzi pierwszy uczeń, 
pokazuje swoją aktywność, po czym zastyga w rzeźbie prezentującej to działanie. Wtedy wcho-
dzi drugi uczeń, prezentuje swoją czynność, aż do zastygnięcia w rzeźbie, tak samo z kolejnymi 
osobami. Kiedy wszyscy zastygną, otrzymujemy pejzaż aktywności. „Aktorzy” wypowiadają (bez 
działania) przykłady czynności, do których ta przestrzeń nie zachęca. Na przykład: uczeń prezen-
tuje bieganie zatrzymuje się w rzeźbie i mówi: „Brakuje mi miejsca na spotkania z przyjaciółmi”. 
Po prezentacji wszystkich grup omówcie to, co się wydarzyło.

W podsumowaniu (rozmowa kierowana) można zwrócić uwagę na następujące elementy: jakie 
aktywności się pojawiły? czy architektura ma wpływ na życie ludzi? w jaki sposób? czy architektu-
ra ma wpływ na jakość relacji z innymi ludźmi? czy architektura zachęca do życia społecznego 
i wspólnych działań? W kontekście wpływu architektury, organizacji przestrzeni na jakość życia 

Przebieg zajęć:

I. Rozgrzewka: Kadr z gry

Prosimy uczniów, aby wypisali na tablicy znane gry, w których ich zdaniem pojawia się interesują-
ca architektura miasta, zabytki. Co ciekawego jest w tej architekturze, budynkach, przestrzeni, 

można zapytać uczniów, jaką część przestrzeni w grach zajmują zieleń i tereny rekreacyjne? Czy 
są tam miejsca dla rodzin i dla seniorów? Czy tereny zielone są w centrum miasta, czy poza 
miastem?

IV. Miasto. Utopia czy wizja do realizacji?

Wyświetl uczniom listę haseł z idei miasta-ogrodu Ebenezera Howarda (załącznik nr 2). 
W grupie uczniowie powinni zastanowić się, które hasło jest im szczególnie bliskie i dlaczego 
oraz co w wizji Howarda wydaje im się realne a co nie. Gdyby połączyć miasto z SimCity, wizję 
Howarda i rzeczywistość Zielonej Góry, co warto byłoby zaczerpnąć z każdej z tych wizji? Można 
poruszyć ten temat w dyskusji z całą klasą.

Kolejny etap ćwiczenia to uruchomienie myślenia o wizji lepszego życia i świata. Prosimy 
uczniów, by indywidualnie zastanowili się nad następującymi pytaniami: 

• czy lepszy świat to lepiej zaplanowane, zbudowane miasta?  

• czy lepiej zaplanowane miasta, na przykład wizja miasta-ogrodu to utopia (należy ewentualnie 
wyjaśnić ten termin), czy raczej wizja możliwa do zrealizowania?

• które konkretne elementy z wizji Howarda wydają się uczniom realne do zrealizowania, 
a które wydają się niemożliwe i dlaczego?

Rozkładamy na podłodze pasek brystolu z górną krawędzią wyciętą w kształcie dachów domów. 
Będzie to mapa myśli uczniów wokół tematu wizji idealnego miasta. Prosimy uczniów o wypisa-
nie na szablonie haseł dotyczących idealnego miasta, które przychodzą im do głowy z połącze-
nia trzech wizji miasta (SimCity, E. Howarda i Zielonej Góry). Chodzi o takie hasła, idee i inspiracje, 
które są ważne w tworzeniu idealnego miasta przyszłości. Po zapisaniu haseł, uczniowie podcho-
dzą do mapy myśli i czytają zapisane hasła. Podczas omówienia na forum klasy pytamy: co 
pojawiło się w tej mapie myśli? co jest najważniejsze? kto powinien usłyszeć te hasła? kto jest 
odpowiedzialny za wizję miasta?

      Wskazówka

Podążajmy za wypowiedziami uczniów naprowadzając ich pytaniami a nie stwierdzeniami (np.: 
czy ktoś jeszcze ma wpływ na wizję przestrzeni w której żyjemy? jak możecie wpływać na prze-
strzeń wokół Was?)

V. Projekt idealnego miasta

1. Idea zamknięta w klockach

a) Rozdajemy uczniom, pozostającym w  tych samych grupach, kartki i pisaki, i zapraszamy by 
podeszli do szablonu domów/mapy myśli z poprzedniego ćwiczenia. Każdy uczeń wybiera trzy 
najważniejsze według niego idee spośród wszystkich, które pojawiły się na szablonie i zapisuje 
je na kartce. Po namyśle decyduje i wybiera z trzech zapisanych idei, jedną najważniejszą, ideę 
napędzającą wizję budowy lub przemiany miasta. Uczniowie w grupie, w której dotychczas pra-
cowali, czytają na głos swoje główne idee, następnie wybierają jedną wspólną dla całej grupy, 
ideę, z inspiracji której mogłoby powstać ich idealne miasto.

b) Rozdajemy uczniom pewną ilość klocków LEGO i białą kartkę. Prosimy, aby zbudowali 
z klocków konstrukcję przestrzenną, która ilustruje główną ideę ich wizji miasta i ustawili na 
kartce. Wszyscy uczniowie oglądają konstrukcje swoich kolegów, a na kartce, na której stoi 
budowla, każdy kto ma ochotę może zapisać swoją propozycję idei, którą zobaczył w tej budow-
li. 

c) Porozmawiajcie o tym ćwiczeniu. Co jest ważne przy otrzymywaniu informacji na temat swoje-
go pomysłu od innych? Czy przy budowaniu miasta powinno się brać pod uwagę opinię różnych 
osób, w tym mieszkańców?

2. Projektowanie idealnego miasta

Rozdaj uczniom kartki i pisaki. Powiedz im, żeby zaplanowali i/lub naszkicowali na kartce plan 
idealnego miasta. Niech pomyślą o różnych potrzebach mieszkańców, o tym, czego im, ich 
bliskim albo seniorom brakuje w mieście. Przypomnij o wizjach i ideach poruszanych wcześniej.

3. Prezentacja projektów

 Po zakończeniu pracy poproście jednego z uczniów, by sfotografował wszystkie prace oraz 
zmontował z nich film poklatkowy (wiele telefonów komórkowych ma taką funkcję).

VI. Manifest młodego wizjonera

Jeśli marzysz o lepiej urządzonym świecie, zrób go sobie sam – Ebenezer Howard

Uczniowie pozostają w grupach takich jak poprzednio. Korzystając z różnych myśli i idei, które 
pojawiły się podczas warsztatu, wybierzcie te, które uważacie w grupie za najważniejsze. W opar-
ciu o nie napiszcie w grupie manifest (należy ewentualnie wyjaśnić ten termin) złożony z nie 
więcej niż ośmiu zdań.

W trakcie pracy grup nad manifestem poproś autora filmu poklatkowego o plik z filmem. Zapisz 
plik w komputerze, sprawdź, czy działa, wyświetl go na ścianie. W razie trudności możesz popro-
sić uczniów o pomoc. Manifesty zostaną wygłoszone na tle filmu poklatkowego złożonego ze 
wszystkich projektów.

      Wskazówka

Każdy członek grupy powinien móc zgłosić swoje pomysły. Wybrane idee mają być ważne dla 
grupy, ale z poszanowaniem pomysłów wszystkich członków grupy. Grupa sama powinna 
wybrać formę prezentacji manifestu na tle filmu. Jeśli możesz, zaproponuj do prezentacji mikro-
fon.

Podsumowanie

Podsumujcie prezentacje manifestów. Spróbujcie wspólnie odpowiedzieć na pytanie, które 
zadawał sobie Howard: Co wybiorą ludzie? W dyskusji wokół pytania Howarda można poruszyć 
następujące kwestie: jakie powinno być miasto jutra? od czego możemy zacząć? co już robimy, 
by zawalczyć o lepszy świat?

Materiały źródłowe:

Dla osoby prowadzącej zajęcia:

1. System PEGI - europejski system oceniania gier komputerowych, link: 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pan_European_Game_Information

2. SimCity, link: https://pl.wikipedia.org/wiki/SimCity_(seria)

3. Ebenezer Howard, Miasta-ogrody jutra, Centrum Architektury, 2015 Inspiracja do zadania Idea 
zamknięta w klockach: Lego-Logos Jarosława Marka Spychały, link:
 https://www.facebook.com/legologos

Do wykorzystania na zajęciach:

Grafika SimCity, z SimCity 5 – test procesorów i kart graficznych, link: 
https://pclab.pl/zdjecia/artykuly/focus/2013/simcity5/simcity5_03.jpg
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grafice? Niech każdy chętny ma szansę na własną krótką wypowiedź. Co się podoba uczniom 
w tej architekturze? Co by zmienili? Co myślą o grafice danej gry?

       Wskazówka

Prosimy uczniów, aby pomyśleli o grach, które pokazują miasta, tj. architekturę, nie akcję czy 
postaci z gry. Przy okazji znając system PEGI (patrz: materiały źródłowe) można zdiagnozować, 
czy uczniowie grają w gry dostosowane do ich wieku, a później porozmawiać z rodzicami na 
zebraniu o systemie PEGI.

II. Komputerowa rzeczywistość. Przestrzeń do…

Dzielimy klasę na cztery-pięć grup pięcioosobowych. Proponujemy zdjęcie grafiki z jednej z gier 
z serii SimCity, w których gracze budują i zarządzają wirtualnymi miastami (patrz: materiały 
źródłowe). Zaproś uczniów do uważnej obserwacji najpierw samej grafiki, a potem architektury 
na zdjęciu. Spytaj uczniów, czy znają tę grę i co niej sądzą. Następnie rozdaj uczniom wydrukowa-
ny załącznik nr 1. Powiedz, że ta kartka może stanowić miejsce do robienia notatek. Spójrzcie 
w grupach na listę miejsc. Zastanówcie się czy te miejsca pojawiają się w tej grafice? Czy w 
ogóle kiedykolwiek spotkaliście je w innych grach komputerowych?

Prosimy uczniów, aby każdy indywidualnie zastanowił się nad jedną czynnością, która sprzyja 
budowaniu relacji społecznych, relacji z innymi, dobremu życiu oraz nad jedną, której nie można 
wykonywać w przestrzeni prezentowanej na pokazywanej wyżej grafice. Podsumujcie ćwiczenie. 
Porozmawiajcie o tym, co się tam pojawiło.

      Wskazówka

Istnienie kawiarni: mogę się umówić z przyjaciółmi na kawę. Brak kawiarni: nie mam gdzie pójść 
z przyjaciółmi, nie wspieram rozwoju małego handlu, lokalnej gastronomii.

III. Impro na tle

Uczniowie powinni pozostać w tych samych grupach. Prosimy, by zastanowili się przez chwilę, 
w jaki sposób ruchowo można zaprezentować czynność sprzyjającą budowaniu relacji z poprzed-
niego ćwiczenia. Na ścianie wyświetlamy grafikę, nad którą grupa pracowała w poprzednim 
ćwiczeniu. Zadaniem uczniów będzie zaprezentowanie ruchowo wybranych wcześniej czynno-
ści.

Sposób prezentacji grupy: na tło wyświetlonej na ścianie grafiki z gry, wchodzi pierwszy uczeń, 
pokazuje swoją aktywność, po czym zastyga w rzeźbie prezentującej to działanie. Wtedy wcho-
dzi drugi uczeń, prezentuje swoją czynność, aż do zastygnięcia w rzeźbie, tak samo z kolejnymi 
osobami. Kiedy wszyscy zastygną, otrzymujemy pejzaż aktywności. „Aktorzy” wypowiadają (bez 
działania) przykłady czynności, do których ta przestrzeń nie zachęca. Na przykład: uczeń prezen-
tuje bieganie zatrzymuje się w rzeźbie i mówi: „Brakuje mi miejsca na spotkania z przyjaciółmi”. 
Po prezentacji wszystkich grup omówcie to, co się wydarzyło.

W podsumowaniu (rozmowa kierowana) można zwrócić uwagę na następujące elementy: jakie 
aktywności się pojawiły? czy architektura ma wpływ na życie ludzi? w jaki sposób? czy architektu-
ra ma wpływ na jakość relacji z innymi ludźmi? czy architektura zachęca do życia społecznego 
i wspólnych działań? W kontekście wpływu architektury, organizacji przestrzeni na jakość życia 

Przebieg zajęć:

I. Rozgrzewka: Kadr z gry

Prosimy uczniów, aby wypisali na tablicy znane gry, w których ich zdaniem pojawia się interesują-
ca architektura miasta, zabytki. Co ciekawego jest w tej architekturze, budynkach, przestrzeni, 

można zapytać uczniów, jaką część przestrzeni w grach zajmują zieleń i tereny rekreacyjne? Czy 
są tam miejsca dla rodzin i dla seniorów? Czy tereny zielone są w centrum miasta, czy poza 
miastem?

IV. Miasto. Utopia czy wizja do realizacji?

Wyświetl uczniom listę haseł z idei miasta-ogrodu Ebenezera Howarda (załącznik nr 2). 
W grupie uczniowie powinni zastanowić się, które hasło jest im szczególnie bliskie i dlaczego 
oraz co w wizji Howarda wydaje im się realne a co nie. Gdyby połączyć miasto z SimCity, wizję 
Howarda i rzeczywistość Zielonej Góry, co warto byłoby zaczerpnąć z każdej z tych wizji? Można 
poruszyć ten temat w dyskusji z całą klasą.

Kolejny etap ćwiczenia to uruchomienie myślenia o wizji lepszego życia i świata. Prosimy 
uczniów, by indywidualnie zastanowili się nad następującymi pytaniami: 

• czy lepszy świat to lepiej zaplanowane, zbudowane miasta?  

• czy lepiej zaplanowane miasta, na przykład wizja miasta-ogrodu to utopia (należy ewentualnie 
wyjaśnić ten termin), czy raczej wizja możliwa do zrealizowania?

• które konkretne elementy z wizji Howarda wydają się uczniom realne do zrealizowania, 
a które wydają się niemożliwe i dlaczego?

Rozkładamy na podłodze pasek brystolu z górną krawędzią wyciętą w kształcie dachów domów. 
Będzie to mapa myśli uczniów wokół tematu wizji idealnego miasta. Prosimy uczniów o wypisa-
nie na szablonie haseł dotyczących idealnego miasta, które przychodzą im do głowy z połącze-
nia trzech wizji miasta (SimCity, E. Howarda i Zielonej Góry). Chodzi o takie hasła, idee i inspiracje, 
które są ważne w tworzeniu idealnego miasta przyszłości. Po zapisaniu haseł, uczniowie podcho-
dzą do mapy myśli i czytają zapisane hasła. Podczas omówienia na forum klasy pytamy: co 
pojawiło się w tej mapie myśli? co jest najważniejsze? kto powinien usłyszeć te hasła? kto jest 
odpowiedzialny za wizję miasta?

      Wskazówka

Podążajmy za wypowiedziami uczniów naprowadzając ich pytaniami a nie stwierdzeniami (np.: 
czy ktoś jeszcze ma wpływ na wizję przestrzeni w której żyjemy? jak możecie wpływać na prze-
strzeń wokół Was?)

V. Projekt idealnego miasta

1. Idea zamknięta w klockach

a) Rozdajemy uczniom, pozostającym w  tych samych grupach, kartki i pisaki, i zapraszamy by 
podeszli do szablonu domów/mapy myśli z poprzedniego ćwiczenia. Każdy uczeń wybiera trzy 
najważniejsze według niego idee spośród wszystkich, które pojawiły się na szablonie i zapisuje 
je na kartce. Po namyśle decyduje i wybiera z trzech zapisanych idei, jedną najważniejszą, ideę 
napędzającą wizję budowy lub przemiany miasta. Uczniowie w grupie, w której dotychczas pra-
cowali, czytają na głos swoje główne idee, następnie wybierają jedną wspólną dla całej grupy, 
ideę, z inspiracji której mogłoby powstać ich idealne miasto.

b) Rozdajemy uczniom pewną ilość klocków LEGO i białą kartkę. Prosimy, aby zbudowali 
z klocków konstrukcję przestrzenną, która ilustruje główną ideę ich wizji miasta i ustawili na 
kartce. Wszyscy uczniowie oglądają konstrukcje swoich kolegów, a na kartce, na której stoi 
budowla, każdy kto ma ochotę może zapisać swoją propozycję idei, którą zobaczył w tej budow-
li. 

c) Porozmawiajcie o tym ćwiczeniu. Co jest ważne przy otrzymywaniu informacji na temat swoje-
go pomysłu od innych? Czy przy budowaniu miasta powinno się brać pod uwagę opinię różnych 
osób, w tym mieszkańców?

2. Projektowanie idealnego miasta

Rozdaj uczniom kartki i pisaki. Powiedz im, żeby zaplanowali i/lub naszkicowali na kartce plan 
idealnego miasta. Niech pomyślą o różnych potrzebach mieszkańców, o tym, czego im, ich 
bliskim albo seniorom brakuje w mieście. Przypomnij o wizjach i ideach poruszanych wcześniej.

3. Prezentacja projektów

 Po zakończeniu pracy poproście jednego z uczniów, by sfotografował wszystkie prace oraz 
zmontował z nich film poklatkowy (wiele telefonów komórkowych ma taką funkcję).

VI. Manifest młodego wizjonera

Jeśli marzysz o lepiej urządzonym świecie, zrób go sobie sam – Ebenezer Howard

Uczniowie pozostają w grupach takich jak poprzednio. Korzystając z różnych myśli i idei, które 
pojawiły się podczas warsztatu, wybierzcie te, które uważacie w grupie za najważniejsze. W opar-
ciu o nie napiszcie w grupie manifest (należy ewentualnie wyjaśnić ten termin) złożony z nie 
więcej niż ośmiu zdań.

W trakcie pracy grup nad manifestem poproś autora filmu poklatkowego o plik z filmem. Zapisz 
plik w komputerze, sprawdź, czy działa, wyświetl go na ścianie. W razie trudności możesz popro-
sić uczniów o pomoc. Manifesty zostaną wygłoszone na tle filmu poklatkowego złożonego ze 
wszystkich projektów.

      Wskazówka

Każdy członek grupy powinien móc zgłosić swoje pomysły. Wybrane idee mają być ważne dla 
grupy, ale z poszanowaniem pomysłów wszystkich członków grupy. Grupa sama powinna 
wybrać formę prezentacji manifestu na tle filmu. Jeśli możesz, zaproponuj do prezentacji mikro-
fon.

Podsumowanie

Podsumujcie prezentacje manifestów. Spróbujcie wspólnie odpowiedzieć na pytanie, które 
zadawał sobie Howard: Co wybiorą ludzie? W dyskusji wokół pytania Howarda można poruszyć 
następujące kwestie: jakie powinno być miasto jutra? od czego możemy zacząć? co już robimy, 
by zawalczyć o lepszy świat?

Materiały źródłowe:

Dla osoby prowadzącej zajęcia:

1. System PEGI - europejski system oceniania gier komputerowych, link: 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pan_European_Game_Information

2. SimCity, link: https://pl.wikipedia.org/wiki/SimCity_(seria)

3. Ebenezer Howard, Miasta-ogrody jutra, Centrum Architektury, 2015 Inspiracja do zadania Idea 
zamknięta w klockach: Lego-Logos Jarosława Marka Spychały, link:
 https://www.facebook.com/legologos

Do wykorzystania na zajęciach:

Grafika SimCity, z SimCity 5 – test procesorów i kart graficznych, link: 
https://pclab.pl/zdjecia/artykuly/focus/2013/simcity5/simcity5_03.jpg
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załącznik nr 1 do zadania Komputerowa rzeczywistość. Przestrzeń do…
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grafice? Niech każdy chętny ma szansę na własną krótką wypowiedź. Co się podoba uczniom 
w tej architekturze? Co by zmienili? Co myślą o grafice danej gry?

       Wskazówka

Prosimy uczniów, aby pomyśleli o grach, które pokazują miasta, tj. architekturę, nie akcję czy 
postaci z gry. Przy okazji znając system PEGI (patrz: materiały źródłowe) można zdiagnozować, 
czy uczniowie grają w gry dostosowane do ich wieku, a później porozmawiać z rodzicami na 
zebraniu o systemie PEGI.

II. Komputerowa rzeczywistość. Przestrzeń do…

Dzielimy klasę na cztery-pięć grup pięcioosobowych. Proponujemy zdjęcie grafiki z jednej z gier 
z serii SimCity, w których gracze budują i zarządzają wirtualnymi miastami (patrz: materiały 
źródłowe). Zaproś uczniów do uważnej obserwacji najpierw samej grafiki, a potem architektury 
na zdjęciu. Spytaj uczniów, czy znają tę grę i co niej sądzą. Następnie rozdaj uczniom wydrukowa-
ny załącznik nr 1. Powiedz, że ta kartka może stanowić miejsce do robienia notatek. Spójrzcie 
w grupach na listę miejsc. Zastanówcie się czy te miejsca pojawiają się w tej grafice? Czy w 
ogóle kiedykolwiek spotkaliście je w innych grach komputerowych?

Prosimy uczniów, aby każdy indywidualnie zastanowił się nad jedną czynnością, która sprzyja 
budowaniu relacji społecznych, relacji z innymi, dobremu życiu oraz nad jedną, której nie można 
wykonywać w przestrzeni prezentowanej na pokazywanej wyżej grafice. Podsumujcie ćwiczenie. 
Porozmawiajcie o tym, co się tam pojawiło.

      Wskazówka

Istnienie kawiarni: mogę się umówić z przyjaciółmi na kawę. Brak kawiarni: nie mam gdzie pójść 
z przyjaciółmi, nie wspieram rozwoju małego handlu, lokalnej gastronomii.

III. Impro na tle

Uczniowie powinni pozostać w tych samych grupach. Prosimy, by zastanowili się przez chwilę, 
w jaki sposób ruchowo można zaprezentować czynność sprzyjającą budowaniu relacji z poprzed-
niego ćwiczenia. Na ścianie wyświetlamy grafikę, nad którą grupa pracowała w poprzednim 
ćwiczeniu. Zadaniem uczniów będzie zaprezentowanie ruchowo wybranych wcześniej czynno-
ści.

Sposób prezentacji grupy: na tło wyświetlonej na ścianie grafiki z gry, wchodzi pierwszy uczeń, 
pokazuje swoją aktywność, po czym zastyga w rzeźbie prezentującej to działanie. Wtedy wcho-
dzi drugi uczeń, prezentuje swoją czynność, aż do zastygnięcia w rzeźbie, tak samo z kolejnymi 
osobami. Kiedy wszyscy zastygną, otrzymujemy pejzaż aktywności. „Aktorzy” wypowiadają (bez 
działania) przykłady czynności, do których ta przestrzeń nie zachęca. Na przykład: uczeń prezen-
tuje bieganie zatrzymuje się w rzeźbie i mówi: „Brakuje mi miejsca na spotkania z przyjaciółmi”. 
Po prezentacji wszystkich grup omówcie to, co się wydarzyło.

W podsumowaniu (rozmowa kierowana) można zwrócić uwagę na następujące elementy: jakie 
aktywności się pojawiły? czy architektura ma wpływ na życie ludzi? w jaki sposób? czy architektu-
ra ma wpływ na jakość relacji z innymi ludźmi? czy architektura zachęca do życia społecznego 
i wspólnych działań? W kontekście wpływu architektury, organizacji przestrzeni na jakość życia 

Przebieg zajęć:

I. Rozgrzewka: Kadr z gry

Prosimy uczniów, aby wypisali na tablicy znane gry, w których ich zdaniem pojawia się interesują-
ca architektura miasta, zabytki. Co ciekawego jest w tej architekturze, budynkach, przestrzeni, 

można zapytać uczniów, jaką część przestrzeni w grach zajmują zieleń i tereny rekreacyjne? Czy 
są tam miejsca dla rodzin i dla seniorów? Czy tereny zielone są w centrum miasta, czy poza 
miastem?

IV. Miasto. Utopia czy wizja do realizacji?

Wyświetl uczniom listę haseł z idei miasta-ogrodu Ebenezera Howarda (załącznik nr 2). 
W grupie uczniowie powinni zastanowić się, które hasło jest im szczególnie bliskie i dlaczego 
oraz co w wizji Howarda wydaje im się realne a co nie. Gdyby połączyć miasto z SimCity, wizję 
Howarda i rzeczywistość Zielonej Góry, co warto byłoby zaczerpnąć z każdej z tych wizji? Można 
poruszyć ten temat w dyskusji z całą klasą.

Kolejny etap ćwiczenia to uruchomienie myślenia o wizji lepszego życia i świata. Prosimy 
uczniów, by indywidualnie zastanowili się nad następującymi pytaniami: 

• czy lepszy świat to lepiej zaplanowane, zbudowane miasta?  

• czy lepiej zaplanowane miasta, na przykład wizja miasta-ogrodu to utopia (należy ewentualnie 
wyjaśnić ten termin), czy raczej wizja możliwa do zrealizowania?

• które konkretne elementy z wizji Howarda wydają się uczniom realne do zrealizowania, 
a które wydają się niemożliwe i dlaczego?

Rozkładamy na podłodze pasek brystolu z górną krawędzią wyciętą w kształcie dachów domów. 
Będzie to mapa myśli uczniów wokół tematu wizji idealnego miasta. Prosimy uczniów o wypisa-
nie na szablonie haseł dotyczących idealnego miasta, które przychodzą im do głowy z połącze-
nia trzech wizji miasta (SimCity, E. Howarda i Zielonej Góry). Chodzi o takie hasła, idee i inspiracje, 
które są ważne w tworzeniu idealnego miasta przyszłości. Po zapisaniu haseł, uczniowie podcho-
dzą do mapy myśli i czytają zapisane hasła. Podczas omówienia na forum klasy pytamy: co 
pojawiło się w tej mapie myśli? co jest najważniejsze? kto powinien usłyszeć te hasła? kto jest 
odpowiedzialny za wizję miasta?

      Wskazówka

Podążajmy za wypowiedziami uczniów naprowadzając ich pytaniami a nie stwierdzeniami (np.: 
czy ktoś jeszcze ma wpływ na wizję przestrzeni w której żyjemy? jak możecie wpływać na prze-
strzeń wokół Was?)

V. Projekt idealnego miasta

1. Idea zamknięta w klockach

a) Rozdajemy uczniom, pozostającym w  tych samych grupach, kartki i pisaki, i zapraszamy by 
podeszli do szablonu domów/mapy myśli z poprzedniego ćwiczenia. Każdy uczeń wybiera trzy 
najważniejsze według niego idee spośród wszystkich, które pojawiły się na szablonie i zapisuje 
je na kartce. Po namyśle decyduje i wybiera z trzech zapisanych idei, jedną najważniejszą, ideę 
napędzającą wizję budowy lub przemiany miasta. Uczniowie w grupie, w której dotychczas pra-
cowali, czytają na głos swoje główne idee, następnie wybierają jedną wspólną dla całej grupy, 
ideę, z inspiracji której mogłoby powstać ich idealne miasto.

b) Rozdajemy uczniom pewną ilość klocków LEGO i białą kartkę. Prosimy, aby zbudowali 
z klocków konstrukcję przestrzenną, która ilustruje główną ideę ich wizji miasta i ustawili na 
kartce. Wszyscy uczniowie oglądają konstrukcje swoich kolegów, a na kartce, na której stoi 
budowla, każdy kto ma ochotę może zapisać swoją propozycję idei, którą zobaczył w tej budow-
li. 

c) Porozmawiajcie o tym ćwiczeniu. Co jest ważne przy otrzymywaniu informacji na temat swoje-
go pomysłu od innych? Czy przy budowaniu miasta powinno się brać pod uwagę opinię różnych 
osób, w tym mieszkańców?

2. Projektowanie idealnego miasta

Rozdaj uczniom kartki i pisaki. Powiedz im, żeby zaplanowali i/lub naszkicowali na kartce plan 
idealnego miasta. Niech pomyślą o różnych potrzebach mieszkańców, o tym, czego im, ich 
bliskim albo seniorom brakuje w mieście. Przypomnij o wizjach i ideach poruszanych wcześniej.

3. Prezentacja projektów

 Po zakończeniu pracy poproście jednego z uczniów, by sfotografował wszystkie prace oraz 
zmontował z nich film poklatkowy (wiele telefonów komórkowych ma taką funkcję).

VI. Manifest młodego wizjonera

Jeśli marzysz o lepiej urządzonym świecie, zrób go sobie sam – Ebenezer Howard

Uczniowie pozostają w grupach takich jak poprzednio. Korzystając z różnych myśli i idei, które 
pojawiły się podczas warsztatu, wybierzcie te, które uważacie w grupie za najważniejsze. W opar-
ciu o nie napiszcie w grupie manifest (należy ewentualnie wyjaśnić ten termin) złożony z nie 
więcej niż ośmiu zdań.

W trakcie pracy grup nad manifestem poproś autora filmu poklatkowego o plik z filmem. Zapisz 
plik w komputerze, sprawdź, czy działa, wyświetl go na ścianie. W razie trudności możesz popro-
sić uczniów o pomoc. Manifesty zostaną wygłoszone na tle filmu poklatkowego złożonego ze 
wszystkich projektów.

      Wskazówka

Każdy członek grupy powinien móc zgłosić swoje pomysły. Wybrane idee mają być ważne dla 
grupy, ale z poszanowaniem pomysłów wszystkich członków grupy. Grupa sama powinna 
wybrać formę prezentacji manifestu na tle filmu. Jeśli możesz, zaproponuj do prezentacji mikro-
fon.

Podsumowanie

Podsumujcie prezentacje manifestów. Spróbujcie wspólnie odpowiedzieć na pytanie, które 
zadawał sobie Howard: Co wybiorą ludzie? W dyskusji wokół pytania Howarda można poruszyć 
następujące kwestie: jakie powinno być miasto jutra? od czego możemy zacząć? co już robimy, 
by zawalczyć o lepszy świat?

Materiały źródłowe:

Dla osoby prowadzącej zajęcia:

1. System PEGI - europejski system oceniania gier komputerowych, link: 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pan_European_Game_Information

2. SimCity, link: https://pl.wikipedia.org/wiki/SimCity_(seria)

3. Ebenezer Howard, Miasta-ogrody jutra, Centrum Architektury, 2015 Inspiracja do zadania Idea 
zamknięta w klockach: Lego-Logos Jarosława Marka Spychały, link:
 https://www.facebook.com/legologos

Do wykorzystania na zajęciach:

Grafika SimCity, z SimCity 5 – test procesorów i kart graficznych, link: 
https://pclab.pl/zdjecia/artykuly/focus/2013/simcity5/simcity5_03.jpg
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grafice? Niech każdy chętny ma szansę na własną krótką wypowiedź. Co się podoba uczniom 
w tej architekturze? Co by zmienili? Co myślą o grafice danej gry?

       Wskazówka

Prosimy uczniów, aby pomyśleli o grach, które pokazują miasta, tj. architekturę, nie akcję czy 
postaci z gry. Przy okazji znając system PEGI (patrz: materiały źródłowe) można zdiagnozować, 
czy uczniowie grają w gry dostosowane do ich wieku, a później porozmawiać z rodzicami na 
zebraniu o systemie PEGI.

II. Komputerowa rzeczywistość. Przestrzeń do…

Dzielimy klasę na cztery-pięć grup pięcioosobowych. Proponujemy zdjęcie grafiki z jednej z gier 
z serii SimCity, w których gracze budują i zarządzają wirtualnymi miastami (patrz: materiały 
źródłowe). Zaproś uczniów do uważnej obserwacji najpierw samej grafiki, a potem architektury 
na zdjęciu. Spytaj uczniów, czy znają tę grę i co niej sądzą. Następnie rozdaj uczniom wydrukowa-
ny załącznik nr 1. Powiedz, że ta kartka może stanowić miejsce do robienia notatek. Spójrzcie 
w grupach na listę miejsc. Zastanówcie się czy te miejsca pojawiają się w tej grafice? Czy w 
ogóle kiedykolwiek spotkaliście je w innych grach komputerowych?

Prosimy uczniów, aby każdy indywidualnie zastanowił się nad jedną czynnością, która sprzyja 
budowaniu relacji społecznych, relacji z innymi, dobremu życiu oraz nad jedną, której nie można 
wykonywać w przestrzeni prezentowanej na pokazywanej wyżej grafice. Podsumujcie ćwiczenie. 
Porozmawiajcie o tym, co się tam pojawiło.

      Wskazówka

Istnienie kawiarni: mogę się umówić z przyjaciółmi na kawę. Brak kawiarni: nie mam gdzie pójść 
z przyjaciółmi, nie wspieram rozwoju małego handlu, lokalnej gastronomii.

III. Impro na tle

Uczniowie powinni pozostać w tych samych grupach. Prosimy, by zastanowili się przez chwilę, 
w jaki sposób ruchowo można zaprezentować czynność sprzyjającą budowaniu relacji z poprzed-
niego ćwiczenia. Na ścianie wyświetlamy grafikę, nad którą grupa pracowała w poprzednim 
ćwiczeniu. Zadaniem uczniów będzie zaprezentowanie ruchowo wybranych wcześniej czynno-
ści.

Sposób prezentacji grupy: na tło wyświetlonej na ścianie grafiki z gry, wchodzi pierwszy uczeń, 
pokazuje swoją aktywność, po czym zastyga w rzeźbie prezentującej to działanie. Wtedy wcho-
dzi drugi uczeń, prezentuje swoją czynność, aż do zastygnięcia w rzeźbie, tak samo z kolejnymi 
osobami. Kiedy wszyscy zastygną, otrzymujemy pejzaż aktywności. „Aktorzy” wypowiadają (bez 
działania) przykłady czynności, do których ta przestrzeń nie zachęca. Na przykład: uczeń prezen-
tuje bieganie zatrzymuje się w rzeźbie i mówi: „Brakuje mi miejsca na spotkania z przyjaciółmi”. 
Po prezentacji wszystkich grup omówcie to, co się wydarzyło.

W podsumowaniu (rozmowa kierowana) można zwrócić uwagę na następujące elementy: jakie 
aktywności się pojawiły? czy architektura ma wpływ na życie ludzi? w jaki sposób? czy architektu-
ra ma wpływ na jakość relacji z innymi ludźmi? czy architektura zachęca do życia społecznego 
i wspólnych działań? W kontekście wpływu architektury, organizacji przestrzeni na jakość życia 

Przebieg zajęć:

I. Rozgrzewka: Kadr z gry

Prosimy uczniów, aby wypisali na tablicy znane gry, w których ich zdaniem pojawia się interesują-
ca architektura miasta, zabytki. Co ciekawego jest w tej architekturze, budynkach, przestrzeni, 

można zapytać uczniów, jaką część przestrzeni w grach zajmują zieleń i tereny rekreacyjne? Czy 
są tam miejsca dla rodzin i dla seniorów? Czy tereny zielone są w centrum miasta, czy poza 
miastem?

IV. Miasto. Utopia czy wizja do realizacji?

Wyświetl uczniom listę haseł z idei miasta-ogrodu Ebenezera Howarda (załącznik nr 2). 
W grupie uczniowie powinni zastanowić się, które hasło jest im szczególnie bliskie i dlaczego 
oraz co w wizji Howarda wydaje im się realne a co nie. Gdyby połączyć miasto z SimCity, wizję 
Howarda i rzeczywistość Zielonej Góry, co warto byłoby zaczerpnąć z każdej z tych wizji? Można 
poruszyć ten temat w dyskusji z całą klasą.

Kolejny etap ćwiczenia to uruchomienie myślenia o wizji lepszego życia i świata. Prosimy 
uczniów, by indywidualnie zastanowili się nad następującymi pytaniami: 

• czy lepszy świat to lepiej zaplanowane, zbudowane miasta?  

• czy lepiej zaplanowane miasta, na przykład wizja miasta-ogrodu to utopia (należy ewentualnie 
wyjaśnić ten termin), czy raczej wizja możliwa do zrealizowania?

• które konkretne elementy z wizji Howarda wydają się uczniom realne do zrealizowania, 
a które wydają się niemożliwe i dlaczego?

Rozkładamy na podłodze pasek brystolu z górną krawędzią wyciętą w kształcie dachów domów. 
Będzie to mapa myśli uczniów wokół tematu wizji idealnego miasta. Prosimy uczniów o wypisa-
nie na szablonie haseł dotyczących idealnego miasta, które przychodzą im do głowy z połącze-
nia trzech wizji miasta (SimCity, E. Howarda i Zielonej Góry). Chodzi o takie hasła, idee i inspiracje, 
które są ważne w tworzeniu idealnego miasta przyszłości. Po zapisaniu haseł, uczniowie podcho-
dzą do mapy myśli i czytają zapisane hasła. Podczas omówienia na forum klasy pytamy: co 
pojawiło się w tej mapie myśli? co jest najważniejsze? kto powinien usłyszeć te hasła? kto jest 
odpowiedzialny za wizję miasta?

      Wskazówka

Podążajmy za wypowiedziami uczniów naprowadzając ich pytaniami a nie stwierdzeniami (np.: 
czy ktoś jeszcze ma wpływ na wizję przestrzeni w której żyjemy? jak możecie wpływać na prze-
strzeń wokół Was?)

V. Projekt idealnego miasta

1. Idea zamknięta w klockach

a) Rozdajemy uczniom, pozostającym w  tych samych grupach, kartki i pisaki, i zapraszamy by 
podeszli do szablonu domów/mapy myśli z poprzedniego ćwiczenia. Każdy uczeń wybiera trzy 
najważniejsze według niego idee spośród wszystkich, które pojawiły się na szablonie i zapisuje 
je na kartce. Po namyśle decyduje i wybiera z trzech zapisanych idei, jedną najważniejszą, ideę 
napędzającą wizję budowy lub przemiany miasta. Uczniowie w grupie, w której dotychczas pra-
cowali, czytają na głos swoje główne idee, następnie wybierają jedną wspólną dla całej grupy, 
ideę, z inspiracji której mogłoby powstać ich idealne miasto.

b) Rozdajemy uczniom pewną ilość klocków LEGO i białą kartkę. Prosimy, aby zbudowali 
z klocków konstrukcję przestrzenną, która ilustruje główną ideę ich wizji miasta i ustawili na 
kartce. Wszyscy uczniowie oglądają konstrukcje swoich kolegów, a na kartce, na której stoi 
budowla, każdy kto ma ochotę może zapisać swoją propozycję idei, którą zobaczył w tej budow-
li. 

c) Porozmawiajcie o tym ćwiczeniu. Co jest ważne przy otrzymywaniu informacji na temat swoje-
go pomysłu od innych? Czy przy budowaniu miasta powinno się brać pod uwagę opinię różnych 
osób, w tym mieszkańców?

2. Projektowanie idealnego miasta

Rozdaj uczniom kartki i pisaki. Powiedz im, żeby zaplanowali i/lub naszkicowali na kartce plan 
idealnego miasta. Niech pomyślą o różnych potrzebach mieszkańców, o tym, czego im, ich 
bliskim albo seniorom brakuje w mieście. Przypomnij o wizjach i ideach poruszanych wcześniej.

3. Prezentacja projektów

 Po zakończeniu pracy poproście jednego z uczniów, by sfotografował wszystkie prace oraz 
zmontował z nich film poklatkowy (wiele telefonów komórkowych ma taką funkcję).

VI. Manifest młodego wizjonera

Jeśli marzysz o lepiej urządzonym świecie, zrób go sobie sam – Ebenezer Howard

Uczniowie pozostają w grupach takich jak poprzednio. Korzystając z różnych myśli i idei, które 
pojawiły się podczas warsztatu, wybierzcie te, które uważacie w grupie za najważniejsze. W opar-
ciu o nie napiszcie w grupie manifest (należy ewentualnie wyjaśnić ten termin) złożony z nie 
więcej niż ośmiu zdań.

W trakcie pracy grup nad manifestem poproś autora filmu poklatkowego o plik z filmem. Zapisz 
plik w komputerze, sprawdź, czy działa, wyświetl go na ścianie. W razie trudności możesz popro-
sić uczniów o pomoc. Manifesty zostaną wygłoszone na tle filmu poklatkowego złożonego ze 
wszystkich projektów.

      Wskazówka

Każdy członek grupy powinien móc zgłosić swoje pomysły. Wybrane idee mają być ważne dla 
grupy, ale z poszanowaniem pomysłów wszystkich członków grupy. Grupa sama powinna 
wybrać formę prezentacji manifestu na tle filmu. Jeśli możesz, zaproponuj do prezentacji mikro-
fon.

Podsumowanie

Podsumujcie prezentacje manifestów. Spróbujcie wspólnie odpowiedzieć na pytanie, które 
zadawał sobie Howard: Co wybiorą ludzie? W dyskusji wokół pytania Howarda można poruszyć 
następujące kwestie: jakie powinno być miasto jutra? od czego możemy zacząć? co już robimy, 
by zawalczyć o lepszy świat?

Materiały źródłowe:

Dla osoby prowadzącej zajęcia:

1. System PEGI - europejski system oceniania gier komputerowych, link: 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pan_European_Game_Information

2. SimCity, link: https://pl.wikipedia.org/wiki/SimCity_(seria)

3. Ebenezer Howard, Miasta-ogrody jutra, Centrum Architektury, 2015 Inspiracja do zadania Idea 
zamknięta w klockach: Lego-Logos Jarosława Marka Spychały, link:
 https://www.facebook.com/legologos

Do wykorzystania na zajęciach:

Grafika SimCity, z SimCity 5 – test procesorów i kart graficznych, link: 
https://pclab.pl/zdjecia/artykuly/focus/2013/simcity5/simcity5_03.jpg

Pliki do druku (pdf):

załącznik nr 1 do zadania Komputerowa rzeczywistość. Przestrzeń do…

załącznik nr 2 do zadania Miasto. Utopia czy wizja do realizacji?
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