
Centrum Edukacji Obywatelskiej 
 

1 

DWA BLOKI  

Posłuchaj opisu pewnego domu i postaraj się zapamiętać jak najwięcej szczegółów, ale na razie nic 

nie notuj. Uwaga: pod żadnym pozorem nie zaglądaj do poniższego opisu. Gdy nauczyciel skończy 

czytać, spisz wszystko, co zapamiętałeś na temat wyglądu domu (jeżeli wolisz, możesz wykonać 

schematyczny rysunek). Teraz podzielcie się na grupy. Nauczyciel przeczyta wam opis jeszcze 

innego domu, a waszym zadaniem będzie odtworzenie jego wyglądu – tym razem możecie ze sobą 

współpracować! 

Porównajcie efekty obu części ćwiczenia. Kiedy łatwiej było wykonać to zadanie i dlaczego? 

Nasz blok zbudowano dziewiętnaście lat temu. Ma cztery piętra. Do wysokości 

pierwszego piętra jest kremowy, między drugim i czwartym jasnożółty, a u samej góry 

niebieski. Architekt bardzo dziwnie rozmieścił w nim okna. Na parterze są tylko cztery, za 

to na pierwszym piętrze siedem, na drugim sześć, na trzecim znowu siedem, a na 

czwartym aż jedenaście. Z dachu sterczą cztery anteny i siedem wywietrzników. Do bloku 

wchodzi się przez pojedyncze, ciemnobrązowe drzwi. Tuż przy samej ziemi są też cztery 

małe okienka piwnicy. W wielu miejscach na blokach farba łuszczy się i pęka, 

pozostawiając szare plamy. Na pierwszym piętrze jest pięć takich dziur, na drugim dwie, a 

na czwartym trzy. 

 

Nasz blok zbudowano dwadzieścia dwa lata temu. Ma cztery piętra. Do wysokości 

drugiego piętra jest zielony, między drugim i trzecim piętrem ciemnobrązowy, a na 

czwartym piętrze rudy. Architekt bardzo dziwnie rozmieścił w nim okna. Na parterze jest 

tylko pięć okien, za to na pierwszym piętrze osiem, na drugim dziewięć, na trzecim aż 

jedenaście, a na czwartym znów osiem. Z dachu sterczą trzy anteny i osiem 

wywietrzników. Do bloku wchodzi się przez pojedyncze ciemnozielone drzwi. Tuż przy 

samej ziemi jest też sześć małych okienek piwnicy. W wielu miejscach na bloku farba 

łuszczy się i pęka, pozostawiając szare plamy. Na pierwszym piętrze są trzy takie dziury, 

na drugim cztery, a na trzecim dwie. 

 


