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Waszym zadaniem jest stworzenie sali marzeń. 
Wspólnie z nauczycielem ustalcie, jaki jest cel tych 
zmian — być może planujecie pracę w grupach nad 
wspólnym projektem lub chcielibyście zorganizować 
spotkanie z ciekawym gościem albo szkolny turniej 
gier? A może pomyślicie o zmianach w codziennym 
układzie sali podczas lekcji? Porozmawiajcie o swoich 
pomysłach, a potem wprowadźcie je w życie 
i sprawdźcie, czy faktycznie odpowiadają 
na potrzeby grupy.

Na tym etapie:
Zbierzcie podstawowe informacje na temat swoich 
koleżanek i kolegów. Zapytajcie ich o ulubione 
aktywności i sposoby pracy. Dowiedzcie się, jakie mają 
potrzeby związane z powodem wprowadzanych zmian 
w przestrzeni, na który wspólnie się zdecydowaliście. 
Zapiszcie też dodatkowe informacje, które bezpośrednio 
nie są związane z tematem (np. ulubiony kolor), 
a mogą przydać się przy dalszej pracy.

Na tym etapie:
Sprawdźcie, jakie jest dostępne wyposażenie w sali, 
jakie są możliwości i ograniczenia związane z przestrzenią 
i sprzętem oraz czego potrzebujecie, żeby spełnić 
oczekiwania grupy. Określcie podstawowe założenia, 
o których musicie pamiętać, żeby zrealizować cel bez 
ponoszenia dodatkowych kosztów:
� miejsca siedzące dla ............ osób
� liczba dostępnych ławek w klasie ............
� liczba dostępnych krzeseł w klasie ............
Weźcie pod uwagę komfort pracy i indywidualne potrzeby 
każdej osoby, nie zapomnijcie, jak ważny jest dostęp do 
światła lub prądu. Pamiętajcie, że dysponujecie tylko 
sprzętem, który już macie!

Na tym etapie:
Wymyślcie, jak może wyglądać sala marzeń. 
Zbierzcie różne pomysły, pamiętając o tym, żeby 
odpowiadały na potrzeby i przedstawcie je w dowolnej 
formie (np. rysunku lub kolażu). Jeśli to konieczne, 
uzupełnijcie listę rzeczy niezbędnych do zrealizowania 
kreatywnych pomysłów na salę marzeń.

Na tym etapie:
Wybierzcie pomysł na zmianę w sali, który jest 
realistyczny, możliwy do wprowadzenia i najlepiej 
odpowiadający na potrzeby grupy. Wykonajcie 
potrzebne pomiary sali oraz jej wyposażenia 
i przedstawcie projekt sali marzeń w dowolnej skali. 
Zaprezentujcie innym Wasz projekt i zbierzcie opinie 
na jego temat. Na podstawie informacji zwrotnej 
wprowadźcie  w nim ulepszenia lub modyfikacje.   

Na tym etapie:
W miarę możliwości wprowadźcie zaproponowane 
zmiany w sali zgodnie z przygotowanymi projektami. 
Przetestujcie ich użyteczność i sprawdźcie, 
czy odpowiadają one na potrzeby grupy.

Gratulacje! Właśnie udowodniliście, że możecie 
zaprojektować wyjątkową salę marzeń!

ETAP 1 ETAP 2

ETAP 4ETAP 5 ETAP 3

Pomyślcie o potrzebach swoich i reszty grupy, 
zadawajcie pytania, ustalcie główne wskazówki 
do dalszej pracy.

Zastanówcie się, czym dysponujecie, a czego 
możecie potrzebować, żeby sprostać zadaniu.  

Urządźcie burzę mózgów i znajdźcie różne 
rozwiązania odpowiadające na potrzeby grupy.  

Wykorzystując dostępne materiały, przygotujcie 
przykładowe projekty pomysłów.

Sprawdźcie wybrane pomysły w praktyce.  


