
Budowa z kostek słomy 

- słońce i rola barw, znaczenie słońca; 

– rodzaje zbóż i odmiany, ziarna (pszenica, ryż, jęczmień, sorgo, proso, szarłat, 

miłka, kukurydza, owies, żyto, gryka) i gleby (brunatna, czerwonobrunatna, 

czarna – regury, czerwona gleba laterytowa, kasztanowa, brunatna, 

żółtoziemy, górska, mady, brązowo-szare półpustynne); 

– znaczenie zbóż (podstawa żywienia ludności, rolnictwo); 

– wykorzystanie słomy (ściany, płoty, dach, przedmioty codziennego użytku, 

ubiór, przedmioty ozdobne); 

– rodzaje mąki, rodzaje chleba; 

– młyny, rodzaje młynów, wiatraki; 

– znaczenie słomy i gliny; 

– postrzeganie nieba i ziemi; 

– budowa z użyciem słomy i gliny, drewienek; 

– budowa z kostek słomy tynkowanych gliną na świecie i w Polsce; budowa ze 

słomy, gliny, drewienek i drewna, tektury; 

– rozwój i przyczyny rozwoju budowy z kostek słomy tynkowanych gliną (w 

świetle budowy z zasobów naturalnych); 

– znaczenie budowy z kostek słomy tynkowanych gliną; 

– rozwój i przyczyny rozwoju budowy z zasobów naturalnych, naturalnego 

budownictwa i architektury naturalnej; 

– modernizacja wsi, rolnictwo i rozwój terenów rolniczych;  

– polityka zrównoważonego rozwoju, współpraca rozwojowa, 

międzynarodowa pomoc humanitarna; 

– środowisko naturalne, geografia społeczno-ekonomiczna, gospodarka; 

– edukacja: rozwojowa, globalna i wielokulturowa; 

– zdrowie: lecznictwo i ziołolecznictwo; 



– ekorozwój, ekoturyzm, ekoturystyka, ekorozwój, budownictwo socjalne, 

mieszkalne, ekobudownictwo, ekoarchitektura; 

– dziedzictwo: obrzędowość, ceremonie, wierzenia, wyroby ze słomy i gliny, 

znaczenie wyrobów ze słomy i gliny; ubiór; przedmioty religijne (obrzędowe), 

świeckie (ozdobne, dekoracyjne); symbolika barw; dziedzictwo językowe: 

stylistyka militarna, wojenno-batalistyczna (walka ze światem, złośliwymi 

duchami, tym co nieczyste); stylistyka miłosna; bajki, zaklęcia, przysłowia z 

różnych kultur;  zboże – symbol: tradycja i nowoczesność; 

– ważniejsze festiwale: Wara Art Festival, Międzynarodowy Festiwal 

Słomkarstwa 

 

1. Znaczenie słońca, kult słońca, znaczenie natury. 

2. 3. Zboża i ich rodzaje. 

4. Słoma. Użycie słomy w historii budownictwa 

5. Glina. Użycie gliny jako tynku i podłogi w historii budownictwa 

6. Miejsca budowy i obszary 

7. Symbolika słomy i gliny 

8. Od natury do kultury 

9. Aspekty językowe budowy z kostek słomy 

10. Młyny i rodzaje. Młyn  

11. Rodzaje mąki. Chleby i wypieki 

12. Jakości naturalności 

13. Barwy budowy 

14.  15. 16. Przygotowanie kostek ze słomy, gliny jako tynku, szkieletu 

drewnianego 

17. 18. Szkoła i place zabaw z kostek słomy i materiałów naturalnych 

19. Rzeźby ze słomy 

20. Elementy ze słomy 

21. Budowa domów socjalnych. 

22. Budowa domów mieszkalnych 

23. Budowa hoteli, altanek, szpitali 

24.  Zabezpieczanie budynków przed 

25. -  hałasem 

26.  - trzęsieniami ziemi 



27. - wilgocią 

28.  - huraganami 

29. Ekorozwój, polityka zrównoważonego rozwoju budownictwa 

naturalnego, ochrona środowiska naturalnego 

30. Symbolika budowy. 

 

 

 


