
   
 

   

Rekonstruirajmo…  

 

Naslov aktivnosti 
 

Rekonstruirajmo…  

 

Tema  

 

Interakcija s lokalnom baštinom, postojeća i nova 

uporaba  

Odgojno-obrazovni 

ciljevi / predviđene 

kompetencije 

• Promatrati baštinsku građevinu i njezin okoliš  

• Utvrditi i iskazati prostorne odnose u građevini 

• Promatrati i opisati način gradnje (korišteni materijal, 

stil gradnje) 

• Uspoređivati građevine s ostalim građevinama u 

okolini (male pastirske kućice, bunje…) 

• Primijeniti stečeno znanje u kreativnom uratku  

Ciljna skupina  
 

16+ 

 

Tip aktivnosti  

 

 

istraživanje, praktični rad  

Ključne riječi 

Građevinska konstrukcija, rekonstrukcija, stil gradnje, 

građevni materijali, arhitektonska baština, svakodnevni 

život, prirodni uvjeti,društveni uvjeti, povijesno razdoblje, 

odnos između prirodnih i društvenih uvjeta života 

 

 

Etapa za etapom … 

 

1.  Priprema i odlazak na teren – promatranje ostataka 

stare građevine i okoliša  

 

Prije izlaska na teren voditelj predlaže zadatke za 

usmjereno promatranje okoline: a) bilja, b) životinja,       

c) položaja i prostornih uvjeta, d) građevina i ostataka 

građevina  

 

Sudionici i voditelj izlaze na teren. Po dolasku usmjereno 

promatraju položaj građevine u odnosu na okolinu, 

fotografiraju i bilježe informacije. 

 

Proučavaju ostatke građevine. Kroz promatranje 

potrebno je zamisliti se u prostoru, razmisliti o materijalima 

i alatima koji su ljudima u prošlosti  bili na raspolaganju. 



   

Razmisliti o umijećima kojima su raspolagali, o 

potrebama ljudi i korištenju prostora. Zamišljaju izgled 

građevine u punom sjaju: raspored i izgled prozora i 

vrata, strukturu krova, drvene stolarije. S obzirom na 

prirodne uvjete potrebno je zaključiti koje je drvo 

korišteno i što se njime moglo učiniti. 

 

2. Po povratku u učionicu skupina ima zadatak za 

kreativni rad : 

napraviti nacrt za unutarnju i vanjsku rekonstrukciju 

građevine. Voditi računa o potrebama ljudi, o 

umijećima i tehnikama gradnje, o materijalima i 

alatima…  

 

 

3. Prezentacija: svaka grupa predstavlja svoj prijedlog 

(10 – 15 minuta); nakon svakog predstavljanja slijedi 

rasprava.  

 

Izvještavanje:  

 

Aktivnost je uspješna ako sudionici mogu obrazložiti svoj 

izbor: raspored prostorija, alati i materijali usklađeni su s 

vremenom, te prostornim i prirodnim uvjetima, bilo da je 

riječ o rekonstrukciji ili promišljanju nove uporabe.  

Mjesto događanja  

Vanjski prostor, obrada informacija u učionici 

Potreban materijal  Živa riječ, papir, olovka 

Trajanje   1 h teren / 1 h kreativni rad / predstavljanje 

Reference  v.  primjer villa Mirje – YCARHe radionica u Hrvatskoj  

 

Kontakt  

 

 
Udruga Brač – Hrvatska  
Osoba za kontakt: Lucija Puljak - lucijapuljak@gmail.com 
 

 

 


