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Poznajecie? Tak, właśnie! Zaczynamy dzisiejszą podróż z Warszawy,
stolicy Polski. Na zdjęciu są kamienicy Starego Miasta, które zostały
odbudowane po drugiej Wojnie Światowej. Kamienice to europejski
wynalazek dla mieszkańców zatłoczonych miast Europy.    



To jest dom, który rozpozna pewnie każde dziecko. Igloo można
było zobaczyć na Grenlandii i kanadyjskiej Arktyce. Były one
tymczasowym schronieniem dla myśliwych w ciągu zimy. Domy
wykorzystywano również jako sezonowe schronienie dla małych
rodzin. Czasem budowano duże igloo, w których organizowano
narady, ceremonie, zawody sportowe, śpiewy i tańce. Może
wydawać się to dziwnym, ale w takim domu ze śniegu jest
naprawdę ciepło.    



A oto jurta - dom budowany ze skór lub z wojłoku (filcu gorszej
jakości). Takie domy wciąż możemy zobaczyć w stepowej części
Rosji, Kazachstanie oraz Mongolii. Jest to dom, który można złożyć i
rozstawić na nowym miejscu, ponieważ mieszkają w jurcie
pastuchowie, które wypasają owiec i koni. To oznacza, że od czasu
do czasu muszą opuścić zamieszkałe tereny i poszukać nowych
pastwisk dla swoich zwierząt. 



Slamsy możemy spotkać w Ameryce Południowej, Afryce czy
Indiach. Są to bardzo zatłoczone części miasta, w których mieszka
się w skrajnej biedzie. Obecnie większość budynków w slumsach to
prowizoryczne konstrukcje zbudowane z tego, co mieszkańcy
zdołali znaleźć (np. desek, skrzynek, blachy falistej). Często slumsy
są pozbawione utwardzonych dróg, elektryczności, kanalizacji oraz
bieżącej wody.



Pueblo - domy w Arizonie i Nowym Meksyku na Południu Stanów
Zjednoczonych. Są to domy plemienia Indian, które też nazywają się
pueblo (w języku hiszpańskim oznacza to wieś).
Tradycyjne domy budują z kamienia, belek oraz niewypalanej
prostokątnej cegły zrobionej z suszonej na słońcu gliny zmieszanej
ze słomą. Wznoszone są tarasowo (czyli jeden na drugim), a na
wyższe piętra i na dachy, które są płaskie, wchodzi się
po drabinach.



Tradycyjne domy Rosji są całkowicie z drewna. Miejscowi
mieszkańce nazywają ich izbami. Takie domy małą małe okna i piec
na węgiel - wszystko po to, żeby utrzymać ciepło podczas surowych
zim.



Typowe dla Północnej Afryki domy z cegły. Taka cegła zazwyczaj nie
jest wypalana w piecu, lecz suszona na słońcu.



Domy plemienia Masajów z kolei zobaczymy w Kenii i Tanzanii. Są
one tymczasowym schronieniem, ponieważ Masaje często zmienia
miejsce zamieszkania. Manyatta zbudowana jest z drewnianych
tyczek powbijanych w ziemię, które przeplatane są mniejszymi
gałązkami. Dom ma kształt owalu i pokryty jest mieszanką z błota,
zwierzęcych odchodów oraz trawy. Konstrukcja służy jako
schronienie nie tylko dla mieszkańców ludu, ale również dla
zwierząt hodowlanych.



Domy plemienia Korowajów, które możemy zobaczyć tylko             
 w Papua-Nowej Gwinei, powstały w trosce o bezpieczeństwo,
ponieważ domy budowane na ziemi były narażane na ataki innych
plemion. 



Typowe domki jednorodzinne w Stanach Zjednoczonych. Są to całe
osiedla domów wybudowanych w identyczny sposób. Takie uliczki
możemy zobaczyć w amerykańskich filmach familijnych, na przykład
IT Stivena Spilberga.   



Czasem wizytówką regionów i państw nie jest kształt lub materiały, z
których powstały domy, lecz ich kolor. Takie białe budynki możemy
często spotkać w Afryce (na zdjęciu przedstawiona jest Tunezja). Jak
myślicie dlaczego ludzie postanowili pomalować całe miasto na
biało? 



Jeszcze jednym przykładem "kolorowej wizytówki architektonicznej"
jest Meksyk z jego niesamowicie żywymi kolorami.


