
Budowa z kostek słomy 

 1. Wybierz domy, budynki ze słomy i gliny z wielu kontynentów i kultur. 

Zastanówcie się, co łączy pozbawione kontekstu naturalnego budowle, 

jakie motywy, zestaw barw, techniki.  

2. Przedstaw gdzie powstały te budynki, w jakim czasie i omów ich 

historię.  

3. Wyjaśnij na jakich glebach zostały zbudowane, dlaczego i jakie 

materiały posłużyły do ich budowy.  

4. Omów przyczyny budowy ze słomy i gliny – katastrofy, kataklizmy, brak 

możliwości wykorzystania innych materiałów, wojna, bieda, ubóstwo, 

choroby ludzi i zwierząt  

5. Właściwości zbóż i słomy. Przynieś i omów właściwości zbóż i słomy. 

Przedstaw symbolikę słomy i co można z niej zrobić.  

6. Przynieś i omów właściwości gliny. Przedstaw symbolikę gliny i co 

można z niej zrobić.  

7. Przedstaw gdzie wykorzystywana jest słoma i glina. W jakich 

rzemiosłach, sztuce, życiu codziennym. Zaprezentuj przykłady.  

8. Omów jaki jest stosunek do natury w różnych kulturach, szacunek dla 

lasu i ziemi, świętości ziemi, szacunek do narzędzi i naczyń.  

9.; 10, 11 Przygotujcie kostki słomy, tynk z gliny, podłogę, szkielety 

drewniane do wypełnienia kostkami słomy.  

12. Omów aspekty zdrowotne słomy i gliny oraz aspekty symboliczne.  

15, 16. Przedmioty i wyroby ze słomy. Przygotujcie dzieła ze słomy: 

pampry, pająki, kuliste bukieciki, słomiane kule, spleciony sznur ze słomy 

i in.  

17, 18. Przedmioty i wyroby z gliny. Przygotujcie dzieła z gliny: naczynia, 

zabawki. Omów do czego nawiązują.  

19, 20. Przygotujcie lokalny wypiek. Omów tradycyjne wypieki, jakie 

towarzyszą budowie ze słomy i gliny i dlaczego.  



21. Podzielcie się na stowarzyszenia: tkaczy, rybaków, młynarzy, 

pszczelarzy, strażników lasu. Każde stowarzyszenie przygotowuje własny 

dom ze słomy i gliny i elementy ze słomy i gliny, które wykorzystuje.  

22. Omów symbolikę raju i ziemi obiecanej.  

23. Wypełniacie miasto lub wieś elementami słomianymi i glinianymi.  

24. Zastanówcie się gdzie są kostki słomy, które przygotowaliście. Omów 

gdzie i kto przechowuje kostki słomy, skąd je wziąć. Budujecie domy ze 

słomy i gliny. Komu mają służyć?  

25. Budujecie osiedle / miasto ze słomy i gliny. Komu ma służyć? Dlaczego 

je budujecie?  

26. Budujecie hotel, szpital, szpital weterynaryjny, biurowiec, altankę, 

domek letniskowy ze słomy i gliny. Dlaczego budujecie akurat ze słomy i 

gliny?  

27. Przedstaw przykład ochrony dziedzictwa budowy ze słomy i gliny i 

omów dlaczego nie chronimy tego typu budynków.  

28. Omów symbolikę budowy z kostek słomy tynkowanych gliną.  

29. Omów wady i zalety budowy ze słomy i gliny  

30. Test podsumowujący wiedzę z zakresu budowy z kostek słomy 

tynkowanych gliną.  

Dodatkowo: Budowa domu z kostek słomy:  

1. Niespodziewanie: np. w trakcie lekcji ogłoś, że z powodu pożaru trzeba 

ewakuować mieszkańców wsi. Jak wykorzystacie swoje umiejętności?  

2. Planowana: końcowa budowa z kostek słomy tynkowanych gliną. 


