
Świat w Twojej głowie

W naszych głowach przez całe życie tworzą się tzw. mapy wyobrażeniowe, stanowiące uprosz-
czoną reprezentację naszego najbliższego otoczenia, miasta, kraju, a nawet całego świata.

Inspirujące pytania

• Dlaczego nie gubimy się w drodze do szkoły, pracy czy sklepu, udając się tam bez mapy? 
• Na ile poprawnie potrafimy wskazać na mapie odległe miejsca, nawet takie, w których 

nigdy nie byliśmy? 

Narzędzia i materiały

• mapa Polski z zaznaczonymi 9 miastami*
• mapa Polski bez konturów, z zaznaczonymi  

2 z 9 miast*
• kawałek kartonu lub tektury
• 7 pinezek lub szpilek
* w załączniku

Wykonanie

1. Wydrukuj mapy z załącznika i wytnij je wzdłuż ramek. 
2. Na kartonie połóż kompletną mapę, a na niej tę pozbawioną konturów.

Sprawdź to!

1. Wbij pinezki w miejsca, w których według Ciebie znajdują się: Poznań, Wrocław, Gdańsk, 
Łódź, Szczecin, Lublin, Bydgoszcz. 

2. Następnie wyjmij pinezki i ułóż obie mapy obok siebie. Porównaj umiejscowienie śladów 
po pinezkach z rzeczywistym rozmieszczeniem miast. 



Co dalej?

1. Powtórz eksperyment w innej skali:

• używając mapy swojej miejscowości;
• używając mapy Europy lub świata.

2. W którym wypadku lepiej Ci poszło wskazywanie miejsc?
3. Pracując z całą klasą, możesz użyć rzutnika, wyświetlając na ścianie powiększony obraz 

dowolnej mapy.

O co tu chodzi?

Dlaczego potrafimy poruszać się w przestrzeni, nie gubiąc się? W naszej głowie przez całe życie 
tworzą się tzw. mapy wyobrażeniowe (mentalne). Powstają one nie tylko wtedy, gdy poruszamy 
się na co dzień po naszym domu, osiedlu czy mieście, ale również wtedy, gdy słuchamy opowie-
ści czy oglądamy mapy (nawet mapy prognozy pogody). Mapy wyobrażeniowe są zniekształco-
ne. Nie odzwierciedlają dokładnie rzeczywistości, a jedynie odbijają nasze wyobrażenia o tym, 
jak wygląda świat. Reprezentacje dobrze znanych nam miejsc są bardziej szczegółowe niż tych, 
o których wiemy mniej. Mamy także tendencję do wyolbrzymiania odległości dzielących nas od 
miejsc, które znajdują się za granicą lub wywołują w nas negatywne emocje.



 

 

TRZEBA DOPASOWAĆ MIEJSCE OBU MAP, ŻEBY WYDRUKOWANE DWUSTRONNIE NA GRUBEJ KARTCE A4 BYŁY ZGIĘTE DO A5, JAK ZESZYT. MAPY SĄ WTEDY 

UMIEJSCOWIONE „POD SOBĄ” ZWIEDZAJĄCY NA PUSTEJ MAPIE ZAZNACZA SZPILKĄ GDZIE MU SIĘ WYDAJE ŻE JEST DANE MIASTO, A POTEM OTWIERA KARTKĘ JAK ZESZYT I 

WIDZI ORYGINALNĄ MAPĘ 

 

 

 

 

 



Zaznacz: Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Poznań, Lublin, Łódź i Wrocław. 

 


