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Scenariusz warsztatów międzykulturowych
dla klas 1-3 szkół podstawowych
Izabela Orłów
Fundacja dla Wolności
Warszawa 2021
Projekt „Międzykulturowa prawa strona Wisły” finansowany jest z funduszy Biura Edukacji m.st. Warszawy.

Opis warsztatu
Warsztat zaczyna się od ćwiczeń integrujących i poprawiających
atmosferę w grupie oraz rozmów o śniadaniu. Dzieci wspólnie w
klasie tworzą owsiankę złożoną ze składników pochodzących z
różnych stron świata. To staje się pretekstem do dyskusji o przemieszczaniu się i globalnych zależnościach oraz o powodach
migracji ludzi. W tej części warsztatu dzieci zapoznają się także
z różnymi środkami transportu, także tymi mniej oczywistymi
dla ludzi w Polsce, i uczą się przez zabawę ruchową. Środki
transportu są punktem wyjścia do rozmowy o różnorodności
ludzkich wytworów i sposobów życia. Dalsza część warsztatu
dotyczy spotkania z Innym w swojej okolicy - dzieci tworzą
komiks, opowiadający o tym, dokąd zaprosiłyby cudzoziemca
i wspólnie z nauczycielką/em zastanawiają się nad już obecnymi
przejawami wielokulturowości w swoim otoczeniu. Warsztat
kończy ćwiczenie o emocjach, podsumowujące refleksje z całych
zajęć.

cele

Informacja dla prowadzącego
Czas zajęć:
Warsztat można realizować w ciągu 1-4 kolejnych dni lekcyjnych.
Metody pracy:
Dyskusja, praca plastyczna - plakat/komiks, interpretacja tekstów wizualnych,
zabawa ruchowa, praca z mapą.
Formy pracy:
Indywidualna, w parach i grupowa.

Cele ogólne:
 Pokazanie globalnych powiązań między różnymi miejscami na świecie
oraz różnorodności środowiska lokalnego;
 Wzmocnienie kapitału społecznego i kulturowego dzieci,
 Przełamywanie stereotypów i
kształtowanie postawy szacunku,
zrozumienia, akceptacji i poszanowania innych kultur .

podstawa
programowa

Cele szczegółowe:
 zapoznanie się z krajami pochodzenia cudzoziemców w Polsce,
 nauka wykorzystywania swoich zasobów, oraz dzielenia się nimi,
 pokazanie różnorodności środowiska lokalnego Warszawy,
 umiejętność dostrzegania różnic i podobieństw między kulturami,
 nauka radzenia sobie w nietypowych sytuacjach,
 przeprowadzenie dyskusji w bezpiecznym i nie oceniającym otoczeniu,
 podjęcie przez uczniów refleksji na temat komunikacji z osobami z innych
kultur.
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Podstawa programowa

spis ćwiczeń

1.W zakresie kształcenia ogólnego:
a. wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy,
solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji,
wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych,
sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);
b. wzmacnianie poczucia tożsamości
narodowej, regionalnej i etnicznej;

indywidualnej,

kulturowej,

c. formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku
dla godności innych osób;
d. rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;
e. rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;
f. ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności;
g. rozbudzanie
do nauki;

ciekawości

poznawczej

uczniów

oraz

motywacji

h. wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie
takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat;
i.

kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość;

j.

poszukiwanie, porządkowanie, krytyczna analiza oraz wykorzystanie
informacji z różnych źródeł.

2. W zakresie umiejętności:
a. sprawne komunikowanie się w języku polskim oraz w językach obcych
nowożytnych;
b. sprawne wykorzystywanie narzędzi matematyki w życiu codziennym,
a także kształcenie myślenia matematycznego;
c. poszukiwanie, porządkowanie, krytyczna analiza oraz wykorzystanie
informacji z różnych źródeł;
d. praca w zespole i społeczna aktywność;
e. aktywny udział w życiu kulturalnym szkoły, środowiska lokalnego oraz
kraju.
3. W zakresie fizycznego obszaru rozwoju - w kierunku osiągnięcia
przez ucznia/uczennicę:
a. sprawności motorycznych i sensorycznych tworzących umiejętność
skutecznego działania i komunikacji;
b. świadomości zdrowotnej w zakresie higieny, pielęgnacji ciała,
odżywiania się i trybu życia;
c. umiejętności wykorzystania własnej aktywności ruchowej w różnych
d. sferach działalności człowieka: zdrowotnej, sportowej, obronnej,
rekreacyjnej i artystycznej.
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4. W zakresie emocjonalnego obszaru rozwoju - w kierunku osiągnięcia przez ucznia/uczennicę:
a. umiejętności rozpoznawania i rozumienia swoich emocji i uczuć oraz
nazywania ich;
b. umiejętności rozpoznawania, rozumienia i nazywania emocji oraz
uczuć innych osób; potrzeby tworzenia relacji;
c. umiejętności uświadamiania sobie uczuć przeżywanych przez inne
osoby z jednoczesną próbą zrozumienia, dlaczego one występują,
a także różnicowania form ich wyrażania w zależności od wieku.
5. W zakresie społecznego obszaru rozwoju - w kierunku osiągnięcia
przez ucznia/uczennicę:
a. potrzebę i umiejętność identyfikowania się z grupami społecznymi, które
dziecko reprezentuje, nazywania tych grup i ich charakterystycznych
cech;
b. umiejętność tworzenia relacji, współdziałania, współpracy oraz
samodzielnej organizacji pracy w małych grupach;
c. umiejętność samodzielnego wyrażania swoich oczekiwań i potrzeb
społecznych;
d. umiejętność obdarzania szacunkiem koleżanek, kolegów i osoby
dorosłe, w tym starsze oraz okazywania go za pomocą prostych form
wyrazu oraz stosownego zachowania.
6. W zakresie poznawczego obszaru rozwoju - w kierunku osiągnięcia
przez ucznia/uczennicę:
a. potrzeby i umiejętności samodzielnego, refleksyjnego, logicznego,
krytycznego i twórczego myślenia;
b. umiejętności
w mowie;

poprawnego

posługiwania

się

językiem

polskim

c. umiejętności stawiania pytań, dostrzegania problemów, zbierania
informacji potrzebnych do ich rozwiązania, planowania i organizacji
działania, a także rozwiązywania problemów;
d. umiejętności czytania prostych tekstów matematycznych, np. symboli;
e. umiejętności rozumienia legend, faktów historycznych, tradycji,
elementów kultury materialnej i duchowej oraz pojęć i symboli z nimi
związanych, takich jak: rodzina, dom, naród, ojczyzna, kraj;
f. umiejętności uczestnictwa w kulturze oraz wyrażania swych spostrzeżeń
i przeżyć za pomocą plastycznych, muzycznych i technicznych środków
wyrazu;
g. umiejętności samodzielnej eksploracji świata, rozwiązywania problemów i stosowania nabytych umiejętności w nowych sytuacjach
życiowych.
Na podstawie:
https://podstawaprogramowa.pl/Szkola-podstawowa-I-III [dostęp 12.02.2021]
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1 Wprowadzenie
materiały: taśma papierowa, marker

cele szczegółowe:

10 min
część I
ćw. 1

- Przywitanie i integracja grupy;
- Docenienie obecności poszczególnych jednostek w grupie;
- Rozgrzewka przed dalszymi ćwiczeniami;
- Wprowadzenie do opisywania ludzi przez ich czyny i preferencje
zamiast przez fizyczne atrybuty.
przebieg ćwiczenia:
Ustawiamy krzesła w kręgu. Witamy się z dziećmi i wprowadzamy w temat
warsztatu: “Na dzisiejszych zajęciach porozmawiamy o kulturach - o tym, jak
różnie i ciekawie żyją ludzie i jak możemy dogadywać się pomimo różnic”.
Następnie wszyscy po kolei przedstawiają się, mówiąc “Cześć, mam na imię …
i na śniadanie jadła/em dzisiaj …”. Następna osoba przedstawia się w ten sam
sposób, dodając informację o poprzedniej osobie “a to jest …, który/a jadł/a
dziś na śniadanie…”. W międzyczasie prowadzący wypisuje dzieciom karteczki
z imionami do przyklejenia do bluzki.
komentarz metodyczny:
Ćwiczenie warto przeprowadzić nawet jeżeli prowadzący zna się z dziećmi.
Można wówczas zamienić je na komunikat: “Cześć, to JA, na śniadanie jadłam/em
dzisiaj ..., a to TY, na śniadanie jadłaś/eś dzisiaj ...”.
Zaznaczenie obecności każdej jednostki w grupie wzmacnia jej poczucie własnej
ważności (por. 1b) i zachęca do aktywnego uczestnictwa w zajęciach.

2 Kontrakt.

materiały:
taśma papierowa,
zał. 1 - wizualizacja osi zgody i niezgody, propozycja zasad i antyzasad

10 min
część I
ćw. 2

cele szczegółowe:
- Umiejętność tworzenia i negocjowania zasad w grupie(5c, 5d);
- Kształcenie postawy wzajemnego szacunku (por. 5e);
- Kształcenie postawy aktywnej i słuchającej;
- Wzmacnianie w dzieciach poczucia wpływu na procesy grupowe.
przebieg ćwiczenia:
Prosimy dzieci o odsunięcie krzeseł pod ściany i na podłodze wyklejamy wraz
z nimii taśmą papierową oś zgody i niezgody według załączonego rysunku
(zał. 1). Następnie czytamy dzieciom propozycje spośród zasad (np. ) i antyzasad,
np. (zał. 1.), a dzieci “głosują stopami”, ustawiając się odpowiednio względem linii.
Zapisujemy na tablicy zasady, z którymi wszyscy się zgodzili lub szukamy
zamiennika dla zasady, wobec której pojawił się sprzeciw: np. Antyzasadę “Tylko
dziewczynki mają prawo głosu” zamieniamy na: “Każdy ma prawo wypowiedzieć
własne zdanie”. Ćwiczenie podsumowujemy czytając uczniom spisane zasady.
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komentarz metodyczny:
Jeżeli pracujemy ze starszymi dziećmi, warto zaprosić kilkoro z nich do pomocy
przy wyklejeniu osi, można także wykleić taśmą wartości 1, 2, 3, 4, 5. Posłuży
to umiejętności tworzenia i czytania prostych symboli matematycznych - osi
liczbowej (por. 2b, 6e).

część I
ćw. 2

UWAGA Jeśli dzieci żartują z ćwiczenia, udzielają odpowiedzi na przekór, to należy
zaprosić uczniów z powrotem do kręgu; zadbać o chwilę ciszy, a następnie
poważnie zapytać dzieci o ich opinie na temat, z którego żartowały. Np. :
Co to znaczy wzajemny szacunek, być życzliwym?
Dlaczego potrzebujemy zasad?
Jak wyglądałyby zajęcia bez reguł?
Kiedy czujecie się dobrze w grupie?;
Co to znaczy „stop”?
Kiedy według Ciebie warto mówić innym osobom „stop”?

3 Owsianka

materiały:
Miseczki i łyżeczki - dla każdego dziecka lub kilka - po jednej dla grupy;
czajnik z gorącą wodą; składniki owsianki;
załącznik nr2. i załącznik nr3.
prezentacja online:
https://docs.google.com/presentation/d/1V8d4QhmRU3ESRajCYDK4vrjSWvf2N90pIVF0O5tX
QAA/edit#slide=id.p

25 min
część I
ćw. 3

cele szczegółowe:
- kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych u dzieci (por. 3b);
- zapoznanie dzieci z mapą świata;
- rozróżnianie kontynentów i krajów;
- zwiększenie wiedzy na temat pochodzenia różnych produktów
żywnościowych;
- ukazanie globalnych powiązań obecnych w życiu codziennym;
- zdobycie przez dzieci podstaw wiedzy o różnorodności przyrodniczej
i kulturowej świata;
- rozwijanie w dzieciach ciekawości do poznawania świata i ludzi.
Por. 1b, 1h, 1i
przebieg ćwiczenia:
Wracamy do tematu śniadania. Może któreś z dzieci jadło dziś owsiankę? Owsianka,
to wspaniałe śniadanie, które daje nam dużo składników odżywczych i siłę na cały
poranek.
Osoba prowadząca rozdaje grupom - lub, zależnie od możliwości, każdemu
dziecku - miski i łyżeczki, za pomocą których będą mieszały składniki owsianki.
Do ćwiczenia załączona jest gotowa prezentacja multimedialna, gdzie na mapie
świata zaznaczono symbolami kraje pochodzenia składników naszej owsianki.
Osoba prowadząca przekazuje dzieciom kolejno płatki owsiane, banany,
pomarańcze, migdały, cynamon, wyjaśniając skąd pochodzą te składniki i wskazuje
kraj na mapie świata.
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 płatki owsiane - Polska, Europa
 banany – Kostaryka, Ameryka Południowa

częśćI
ćw. 3

 pomarańcze – Hiszpania, Europa
 wiórki kokosowe – Indonezja, Azja i Oceania
 migdały – Stany Zjednoczone, Ameryka Północna
 cynamon – Chiny, Azja
Osoba prowadząca pyta dzieci, co można wypić do owsianki.
 Herbata – Indie, Azja;
 kakao – Wybrzeża Kości Słoniowej, Afryka
 Kawa - Brazylia, Ameryka Południowa i Etiopia, Afryka
Gdy wszyscy wymieszali składniki owsianki, zalewamy miseczki gorącą
wodą i zjadamy. W tym czasie prowadzący opowiada dzieciom o globalnych
zależnościach, np. według czytanki z załącznika 2.
komentarz metodyczny:
Autorka rekomenduje wykorzystanie w ćwiczeniu prawdziwych składników.
Doświadczenie wielozmysłowe, w tym wypadku angażujące wzrok, dotyk, węch
i smak, wzmacnia działanie pamięci i sprzyja utrwaleniu wiedzy zdobywanej
w czasie wykonywania ćwiczenia (por. 1g). Jeśli nie jest to możliwe, ćwiczenie
można wykonać tworząc pracę plastyczną, z użyciem przygotowanych ilustracji
składników owsianki do wycięcia przez dzieci (zał. 3)
Młodszym dzieciom możemy przedstawić tylko regiony świata, nieco starszym
wprowadzić rozróżnienie na kraje i kontynenty.

sugerowana przerwa

4 Co

i kto podróżuje?

materiały:
Tablica, kreda/marker

5min
część II
ćw.4

cele szczegółowe:
- pozgrzewka przed dalszymi ćwiczeniami
- uświadomienie sobie przez dzieci globalnych powiązań i ich skali

przebieg ćwiczenia:
Osoba prowadząca pyta dzieci, co i kto podróżuje po świecie. Wszystkie odpowiedzi
zapisuje na tablicy.
Można w pewnym momencie podpowiedzieć dzieciom następujące kategorie:
- zwierzęta (przykładowe odpowiedzi: bociany, jaskółki, węgorze, łososie, wilki)
- potrawy (kebab, sushi, pizza)
- żywność (banany, awokado, mleko kokosowe, oliwki)
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- środki transportu
- elementy przyrody (chmury, wiatry, wody rzek)

część II
ćw.4

- rzeczy (ubrania, dywany, listy, porcelana)
- ludzie

komentarz metodyczny:
W trakcie dyskusji można zawęzić pytanie do “Co i kto podróżuje do Polski?
Co i kto podróżuje z Polski?”
Ćwiczenie można przeprowadzić prosząc każde dziecko o jedną odpowiedź po kolei w kręgu, aby wszystkie dzieci włączyć do udziału w zajęciach. (Ten wariant
jest mniej spontaniczn.y)
W tym ćwiczeniu każda odpowiedź jest dobra, jeśli tylko dziecko potrafi ją
uzasadnić. Warto starać się nie zaprzeczać nawet najbardziej zaskakującym
odpowiedziom dzieci, tylko zapytać:
 W jaki sposób dana rzecz/istota podróżuje?
 Z jakiej przyczyny?
 W jakim celu?
Nawet odpowiedź “dla żartu” może okazać się odpowiedzią poprawną
merytorycznie.

5 Czym

podrużujemy?

materiały:
załącznik nr 4: puzzle ze środkami transportu
kartki A4, kleje

20 min
część II
ćw.5

cele szczegółowe:
- ćwiczenie umiejętności współpracy i komunikacji przy rozwiązywaniu
prostych problemów (łamigłówek) (por. 5c);
- zapoznanie dzieci z różnymi środkami transportu używanymi na świecie;
- kształtowanie umiejętności kreatywnej interpretacji, rozumowania
i wnioskowania (por. 1d, 1e, 6a)
- ćwiczenie formułowania wypowiedzi i argumentowania (por. 1e, 2a, 6b);
- ćwiczenie przekazywania informacji w sposób nieerbalny (por. 3a);
- zaciekawienie dzieci różnorodnością wytworów ludzkiej kreatywności
i dziedzictwem kulturowym (por. 1g, 1h, 6f).
przebieg ćwiczenia:
Osoba prowadząca rozdaje dzieciom wybrane obrazki z załącznika 4. (liczbę
dostosowując do potrzeb grupy). Każdy z nich jest puzzlem, który po odnalezieniu
pary ukaże jeden ze środków transportu. Dziecko ma za zadanie odnaleźć osobę,
która ma drugą część obrazka.
Następnie dzieci siadają w parach, przyklejają puzzle do kartki i próbują wymyślić,
jak nazywa się ten środek transportu, jak działa, gdzie i do czego można go użyć.
Prezentują obrazek i dzielą się przemyśleniami z resztą klasy. Następnie osoba
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prowadząca opowiada więcej zaprezentowanych środkach transportu - informacje
w załączniku.

część II
ćw.5

Jeżeli mamy czas, warto zadać dzieciom pytania:
 Który środek transportu podoba Wam się najbardziej?
 Który środek transportu uważacie za najbardziej pomysłowy i dlaczego?
 Czego możemy się nauczyć od ludzi z innych stron świata?
podsumowanie:
W podsumowaniu ćwiczenia warto podkreślić, że ludzie mają nieograniczoną
wyobraźnię i wymyślają najróżniejsze sposoby radzenia sobie z trudnościami.
W różnych częściach świata wymyślono bardzo ciekawe środki transportu, które
mają różne zalety i wady: samoloty są szybkie, statkami można przetransportować
wiele towarów, kolej bambusową łatwo przestawić, osioł nie produkuje spalin
i może przedostać się przez góry, a zaprzęg reniferów jest idealny na warunki
wiecznej zimy.
komentarz metodyczny:
W tym ćwiczeniu dzieci mają do rozwiązania prostą łamigłówkę - puzzle,
utrudnioną przez konieczność odnalezienia jednej właściwej osoby pośród dużej
grupy. Osoba prowadząca może zasugerować dzieciom, że aby odnaleźć swoją
parę mogą one wydawać odgłosy, użyć mowy ciała lub innych kreatywnych
środków wyrazu.
W dalszej części ćwiczenia - przy wymyślaniu odpowiedzi na pytanie o działanie
i zastosowanie środka transportu - należy docenić dzieci nie tyle za wiedzę, co
przede wszystkim za kreatywne podejście do problemu. Każda odpowiedź dzieci
na pytania o nazwy, sposoby działania i wykorzystanie środków transportu jest
dobra, ponieważ jest twórcza. Osoba prowadząca ma za zadanie docenić to,
a dopiero potem przekazać dzieciom wiedzę na temat tych środków transportu.
Bardzo ważne, aby docenić różnorodność ich zalet i ludzką wszechstronność.

6 Czemu zmieniamy miejsca zamieszkania?
szary papier w dużym formacie, markery, kredki, taśma papierowa,
załącznik nr5: kartki z nazwami powodów

10min
część II
ćw.6

cele szczegółówe:
- pobudzenie kreatywnego myślenia przez ruch i zabawę (por. 3c, 6g);
- umiejętność współpracy w małych grupach (por. 2e, 5c);
- wprowadzenie do tworzenia mapy myśli;
- zachęcenie do namysłu nad pojęciami takimi, jak: praca, klimat, sport, wojna,
podróż (1h);
- pobudzenie refleksji na temat przyczyn migracji
- kształtowanie postawyempatycznej wobec osób w trudnej sytuacji życiowej
(por. 1a, 1c,1i, 4f).
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przebieg ćwiczenia:

część II
ćw.6

Osoba prowadząca rozkleja w różnych miejscach w klasie “przystanki” - szary papier
w dużym formacie z nazwami kategorii wybranymi z poniższej listy: susza, praca,
rozłąka rodziny, olimpiada, nauka, wojna, wakacje, ciekawość świata, pielgrzymka
(do wydruku w załączniku 5.) Wyboru kategorii dokonuje prowadzący (liczbę
kategorii dostosowuje do liczebności klasy).
Pary z poprzedniego ćwiczenia łączymy w czwórki - stają się one “wehikułem”.
Łapią się za ręce i wyruszają w podróż dookoła klasy.
Przy każdej rundzie prowadzący proponuje “wehikułom” inną formę
przemieszczania się: przodem, tyłem, lewym bokiem, w kuckach, skacząc.
Na  sygnał prowadzącego każdy “wehikuł” zatrzymuje się przy jednym z przystanków i ma za zadanie narysować lub napisać dowolne skojarzenia z daną
kategorią. Kartki są wspólne dla grup.
Po 2 minutach, na sygnał osoby prowadzącej, “wehikuły” ruszają “w podróż”
do kolejnego “przystanku”. Gdy już każdy “wehikuł” odwiedzi każdy “przystanek”,
dzieci “wysiadają” i “lądują” na krzesłach.
Osoba prowadząca wraz z dziećmi omawia znaczenie poszczególnych haseł
i zwraca uwagę, że łączy je to, że są przyczynami, dla których ludzie podróżują.
Dodatkowo wymienia inne kategorie z listy, które nie zostały użyte w zabawie.
Warto zwrócić uwagę, że niektórzy podróżują do nowego miejsca na chwilę,
np. z okazji igrzysk sportowych albo by odwiedzić przyjaciół lub zobaczyć ciekawy zabytek. Inni podróżują, by osiąść w nowym miejscu, np. szukając lepszej pracy
albo jadąc na studia. Są osoby, które zmieniają miejsce zamieszkania z wyboru, a są
takie, które muszą - np. z powodu wojny lub suszy, nazywamy ich uchodźcami.
komentarz metodyczny:
Zastosowany w ćwiczeniu wybór przyczyn podróży jest nieprzypadkowy - ma on
na celu pokazanie całego spektrum przyczyn przemieszczania się ludzi. Dobór
pojęć-kategorii jest w zasięgu rozumienia dzieci, a zarazem ma zapoznać je
z nowymi znaczeniami. W omówieniu ćwiczenia warto zwrócić uwagę, że niektóre
podróże trwają krótko, a inne mają na celu osiadanie w nowym miejscu - te drugie
to migracje.
Materiał merytoryczny dla prowadzącego:
Możliwe przyczyny podróży to:
- poszukiwanie pracy;
- edukacja;
- łączenie rodzin;
- szeroko rozumiane poszukiwanie lepszych warunków życia;
- ucieczka przed prześladowaniem;
- ucieczka przed wojną;
- kryzys klimatyczny;
- turystyka, w tym turystyka religijna i sportowa.
(Opracowanie własne autorki - więcej informacji w załączniku 6.)

sugerowana przerwa
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7 Komiks:

Witamy w Warszawie!

materiały plastyczne do wykonania komiksu:
kartki, gazety do wycinania ilustracji, kleje, flamastry, kredki

45 min
część III
ćw. 7

cele szczegółowe:
- wzmocnienie tożsamości lokalnej u dzieci (por. 1b, 5a, 5e, 6e);
- pobudzenie do namysłu nad różnymi przejawami kultury i obyczajów;
- kształcenie postawy gościnności, otwartości i szacunku (por. 1a, 1i, 4b);
- rozwijanie kreatywności (por. 6f);
- wzbudzenie w dzieciach poczucia własnej kompetencji kulturowej (por. 6g)
przebieg ćwiczenia:
Nawiązując do ćwiczenia 5 (Czym podróżujemy), prosimy dzieci, żeby wyobraziły
sobie, że ktoś z Finlandii, Maroka albo Filipin albo innych znanych przez dzieci
krajów przybywa do Warszawy.
Następnie prowadzący pyta dzieci:
 Jak przywitalibyście przybysza?
 Co w swojej okolicy chcielibyście pokazać takiej osobie?
 Co dalibyście do skosztowania?
 Jakim środkiem transportu zabralibyście przybysza na wycieczkę?
Dzieci pojedynczo lub w parach robią komiksy, przedstawiające je w towarzystwie
nowo przybyłych kolegów/koleżanek, zwiedzających okolicę.
Na koniec warto zrobić wystawę, w ramach której dzieci obejrzą lub opowiedzą
sobie nawzajem o przygotowanych pracach.
komentarz metodyczny:
Komiksy można zrobić w formie obrazków, ale też kolaży, np. z lokalnych gazet.
Wówczas dzieci uczą się wyszukiwania i korzystania z zastanych informacji i innych
form wizualnych oraz ich przetwarzania (por. 1j, 2c). Ponadto, sprzyja to myśleniu
strategicznemu, ćwiczeniu planowania (por. 6d)

sugerowana przerwa

8 Spacerownik

wielu kultur

materiały: nic

20 min
część IV
ćw. 8

cele szczegółowe:
- Wzmocnienie tożsamości lokalnej u dzieci (por. 1b);
- poszukiwanie różnorodności kulturowej w najbliższym otoczeniu (por. 1h);
- kształcenie postawy ciekawości drugiego człowieka i gotowości budowanie
relacji społecznych pomimo barier (por. 1a, 1i);
- zapoznanie się z różnymi formami wytworów kultury (potrawy, miejsca
kultu religijnego, język, taniec, muzyka, medycyna) (por. 6e);
- docenienie różnorodności jako szansy (por. 1f).
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przebieg ćwiczenia:
Pytamy dzieci o znajdujące się w okolicy restauracje z kuchniami świata. Obecnie
są one coraz powszechniejsze nawet w małych miastach. Przykłady:

część IV
ćw.8

 Kuchnia turecka (kebab, lawasz);
 Kuchnia bliskowschodnia (falafel);
 Kuchnia włoska (spaghetti, pizza, lody);
 Kuchnia amerykańska (hot-dogi, burgery);
 Kuchnia meksykańska (tacos, burrito);
 Kuchnia gruzińska (chaczapuri);
 Kuchnia francuska (naleśniki, croissanty, lody);
 Kuchnia japońska (sushi);
 Kuchnia dalekowschodnia (sajgonki, ryż z sosem mięsno-warzywnym).
Jeżeli to możliwe, prowadzący prosi dzieci także o wskazanie innych miejsc,
będących śladami wielokulturowości w okolicy. Może nieopodal znajduje się
świątynia (cerkiew, synagoga, zbór lub kaplica), cmentarz wyznaniowy, szkoła
języków albo szkoła tańca (karaibskiego, samby brazylijskiej, hiszpańskiego tango
czy tańców indyjskich albo afrykańskich), może centrum medycyny chińskiej,
bazarek, który został założony przez żydowskich kupców, poniemieckie drogi
albo zabudowa? Może któreś z miejsc już wcześniej pojawiło się w komiksie -przewodniku?
Warto przed zajęciami wydrukować mapę okolicy albo spróbować narysować
ją wraz z dziećmi i zaznaczyć wymieniane przez uczniów miejsca. Prowadzący
również powinien przygotować własną listę przykładowych miejsc.
Można też zapytać dzieci, czy były kiedyś w innym kraju i co chętnie by ze sobą
przywiozły z miejsc, które odwiedzały.
Podsumowując ćwiczenie, osoba prowadząca stara się podkreślić, że różnorodność
kulturowa jest wartościowa. Gdyby nie ona, nie mielibyśmy dostępu do niektórych
potraw, ale też wielu innych wynalazków kultury.
komentarz metodyczny:
UWAGA: W tej części warsztatów, pojawić się może problem dyskryminującego
języka. Aby przygotować się na odpowiednie reagowanie, warto zapoznać się
z poniższą publikacją Polskiej Akcji Humanitarnej:
https://www.pah.org.pl/app/uploads/2020/11/Pomocnik-PAH-Reagowaniena-dyskryminujace-slowa.pdf
W kontekscie warszawskiej Pragi, o niektórych miejscach wielokulturowych
można dowiedzieć się ze strony:
https://kontynent-warszawa.pl/miejsca/

9 Doceniamy

wszystkich, którzy...

materiały: nic

10 min
część IV
ćw. 9

cele szczegółowe:
- ćwiczenie autorefleksji dzieci na temat własnej przynależności do różnych
grup społecznych (por. 5a);
- docenienie różnorodności w klasie;
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- pobudzenie do refleksji na temat odczuć towarzyszących sytuacjom bycia
osobą podobną i odmienną względem reszty (por. 4a, 4b);

część IV
ćw.9

- kształtowanie postawy empatycznej (por. 4c).
przebieg ćwiczenia:
Na koniec osoba prowadząca proponuje docenienie w grupie tego, co nas
wyróżnia i co nas upodabnia. Wymieniamy rozmaite cechy, aktywności i atrybuty.
Dzieci wstają i zamieniają się miejscami, kiedy określenie dotyczy ich osoby.
Przykładowy zestaw haseł:
Doceniamy wszystkich, którzy:
- mają przynajmniej dwójkę rodzeństwa
- lubią koty
- zaspali ostatnio do szkoły
- lubią nosić nakrycie głowy
- zmywali ostatnio naczynia
- lubią matematykę
- potrafią gwizdać
- obchodzą ramadan
- mają piegi
- ubierają choinkę
- mówią w przynajmniej dwóch językach
- nie lubią jeść mięsa
- mają spódnicę
- mają niebieskie oczy
- lubią pizzę.
Warto zapytać dzieci:
Jak czuły się, gdy były jedynymi osobami z daną cechą?
Czy łatwiej jest być podobnym czy różnym od innych?
Warto zwrócić uwagę, że cecha, która czyni nas wyjątkowymi w tej grupie, w innej
mogłaby nas uczynić podobnymi do reszty (np. to, że mam spódnicę do kostek,
mam przynajmniej dwójkę rodzeństwa, jestem wegetarianką). To, że dana cecha
czyni nas podobnymi do innych w tej grupie, gdzie indziej mogłaby nas wyróżniać
(np. mam niebieskie oczy, ubieram choinkę na święta). To powszechne, że ludzie
łączą się w grupy i w tych grupach upodabniają się do siebie. Ale także ciekawie
i pięknie jest różnić się. Osoba prowadząca pyta dzieci:
Co by było gdyby wszyscy wyglądali dokładnie tak samo lub robili i myśleli
to samo?
komentarz metodyczny:
Warto postarać się, żeby każde dziecko miało przynajmniej jedną z wymienianych
cech . Ważne, aby dzieci dobrze bawiły się podczas ćwiczenia, ale też aby poświęcić
uwagę na refleksję.
Jeżeli podczas ćwiczenia pojawi się jakikolwiek przejaw dyskryminacji, należy
zdecydowanie podkreślić, że to zabawa, w której doceniamy różnorodność, a nie ją
wyśmiewamy. Jeżeli osoba prowadząca dostrzega przejawy zawstydzenia faktem
bycia odmiennym u dziecka, warto reagować stosownie do wrażliwości, warto je
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docenić i podkreślić, że to, co wyróżnia w tej grupie w innym miejscu lub czasie
mogłoby być zupełnie powszechne, a obyczaje się zmieniają (np. noszenie
hidżabu może być niepopularne w Polsce, ale w niektórych krajach każda kobieta
na ulicy ma hidżab, a w Polsce chustę na głowie kiedyś kobiety nosiły regularnie,
szczególnie do kościoła).

10 Podsumowanie

- łączą nas emocje

materiały:
Karty z obrazkami emocji (na podstawie filmiku) - załącznik 7

15 min
część IV
ćw. 10

cele szczegółowe:
- Nauka identyfikacji i nazywania własnych emocji (por. 4a);
- ćwiczenie rozmawiania o emocjach;
- pobudzenie u dzieci chęci zrozumienia własnych i cudzych emocji (por. 5a, 5d);
- dostrzeganie cech wspólnych wszystkim ludziom.
przebieg ćwiczenia:
Każde z dzieci spośród kart z obrazkami emocji (załącznik 7.) wybiera sobie cztery,
które obrazują to, co odczuwały w trakcie warsztatów.
Osoba prowadząca pyta dzieci, czy chcą opowiedzieć albo pokazać, jakie to były
emocje. Każdy po kręgu ma szansę się wypowiedzieć i żadne odczucia nie są
niewłaściwe. Warto zadać dzieciom pytanie, co wywołało w nich dane emocje.
Osoba prowadząca opowiada dzieciom, że emocje odczuwają ludzie na całym
świecie. Każdy odczuwa je troszkę inaczej - na przykład jeden śmieje się zawsze
głośno, a drugi raczej pod nosem. Jedni, gdy się gniewają, to krzyczą, a inni
zagryzają wargi. Mimo różnic, jest aż 16 emocji, przy których wszyscy na świecie
robią podobne miny! To: rozbawienie, złość, podziw, koncentracja, zagubienie,
pogarda, zadowolenie, pożądanie, rozczarowanie, zwątpienie, radość,
zainteresowanie, ból, smutek, zaskoczenie i triumf.
Osoba prowadząca proponuje sprawdzenie, jak dzieci by je przeżywały. Robimy
krąg min. Osoba prowadząca wymienia emocję, a wszyscy starają się ją pokazać
swoją miną. Czy to nie niesamowite, że 7,8 miliarda ludzi, pomimo różnic, odczuwa
podobne emocje i robi podobne miny?
Na koniec dzieci te spośród wybranych wcześniej obrazków, które chcą pozostawić,
odkładają do koszyka, a te, które chcą wziąć dla siebie, wklejają do zeszytu.
komentrz metodyczny:
Film, z którego pochodzą obrazki, to “Osiągnięcia kobiet podróżniczek”
The contributions of female explorers - Courtney Stephens | TED-Ed - można
obejrzeć go z dziećmi jako przyczynek do rozmów o powodach podróży, jak również
ich blaskach i cieniach, przyjemnych i trudnych emocjach im towarzyszących.
Kluczowa kompetencja osoby prowadzącej to empatyczne podejście do odczuć
wyrażanych przez dzieci i zaciekawienie nimi. Bezwzględnie należy zadbać
o postawę wzajemnego szacunku podczas tego ćwiczenia, poprosić uczniów aby
nie komentowali wypowiedzi pozostałych osób w klasie.
Źródło: https://www.national-geographic.pl/artykul/tych-16-emocji-okazujemytak-samo-na-calym-swiecie-udowadnia-to-interaktywna-mapa

koniec
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Załącznik nr1

oś zgody i niezgody

do ćw. 2 “Kontrakt”

PROPONOWANE ZASADY KONTRAKTU

PROPONOWANE ANTY-ZASADY (DO ZASTĄPIENIA)

1.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zgłaszam, jeżeli w ćwiczeniach coś mi się nie podoba lub
jest dla mnie niezrozumiałe.
Każdy ma prawo głosu
Mam prawo czegoś nie wiedzieć
Wszyscy szanujemy się nawzajem
Mogę powiedzieć NIE, STOP jeśli coś mi nie odpowiada
Kiedy jedna osoba mówi, reszta słucha
Pomagamy sobie nawzajem i wspólnie się uczymy
Chowam się pod stół, jeśli się nudzę

Tylko dziewczynki mają prawo głosu
Jeśli ktoś czegoś nie wie, cała klasa się śmieje
Szanuję tylko swoje najlepsze koleżanki i kolegów
Jeżeli coś mi nie odpowiada, krzyczę głośno
Radośnie i głośno mówimy wszyscy na raz
W ćwiczeniach chodzi o to, żebym był najlepszy

materiały do ćwiczeń „Scenariusz warsztatów międzykulturowych dla klas 1-3 szkół podstawowych” Izabela Orłów
Fundacja dla Wolności, Warszawa 2021
Projekt „Międzykulturowa prawa strona Wisły” finansowany jest z funduszy Biura Edukacji m.st. Warszawy.
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czytanka i źródła do ćw. 3

Załącznik nr2

“Różnorodna Warszawa”

Propozycja czytanki o zależnościach globalnych:
Żyjemy w wielkim, zróżnicowanym świecie planety Ziemia. W różnych jego częściach rosną różne rośliny - gdzie
indziej jabłonie, gdzie indziej palmy kokosowe, ananasy czy drzewa pomarańczowe. To, czy określonej roślinie
dobrze się rośnie w jakimś regionie, zależy od wielu czynników, takich jak temperatura, ilość promieni słonecznych w ciągu roku, rodzaj gleby, dostęp do wody.Te czynniki wpływają nie tylko na życie roślin czy zwierząt,
ale też ludzi.
Dlatego na przykład tam, gdzie jest bardzo ciepło, w ogóle nie trzeba w domach montować kaloryferów.
Tam, gdzieś panuje susza - trzeba wiele godzin w ciągu dnia poświęcać na wędrówkę po wodę i bardzo tę
wodę oszczędzać. Tam, gdzie jest zimno i mało światła, buduje się sauny, zwane też baniami, a w domach
montuje się lampy naświetlające. Tam, gdzie teren jest górzysty, wspinanie się to nie trening sportowy, tylko
konieczny wysiłek na co dzień. Tam, gdzie jest bardzo zimno lub bardzo pustynnie i mało pożywienia można
znaleźć na lądzie, dużą część pożywienia stanowią ryby, więc pływanie łódkami to nie turystyczna atrakcja ale
praca każdego dnia.
W różnych regionach świata ludzie żyją inaczej od siebie. Dzięki temu możemy uczyć się od siebie nawzajem.
Jeżeli ludzie przenoszą się daleko od miejsca pochodzenia, stykają się z nowymi obyczajami. Zaś jeżeli ktoś
nowy przyjeżdża do nas, my także stykamy się z jego odmiennością. To często zaskakujące i bardzo ciekawe
doświadczenie. Z takiego spotkania można nauczyć się wiele nowego!
Pytania do dzieci:
Czy wyjeżdżałyście kiedyś poza granice kraju? Co was zaskoczyło?
A może jeżdżąc po Polsce spotkałyście się z jakimiś zachowaniami Was zaskakującymi?
Czy znacie osoby, które przyjechały do Polski zza granicy?
Co nowego ze sobą przywiozły? Czego możecie się od nich nauczyć?
Polecane materiały do dalszej pracy o globalnych zależnościach:
Film “Skąd bierze się imbir” Instytutu Globalnej Odpowiedzialności
https://www.youtube.com/watch?v=vxF4yf9CbzA
Opowiadanie i propozycje aktywności dla dzieci w wieku 3-8 lat, poruszające temat globalnego handlu “Lilka i piknik”
https://igo.org.pl/wp-content/uploads/2015/12/bajka-ebook.pdf
Scenariusze zajęć z edukacji globalnej dla kl. I-III
https://igo.org.pl/scenariusze-zajec-dla-szkol-podstawowych/
Film TED-ed o historii oczyma ziemniaka (dostępne z polskimi napisami)
https://ed.ted.com/lessons/history-through-the-eyes-of-the-potato-leo-bear-mcguinness
Film TED-ed o historii kukurydzy (dostępne z polskimi napisami)
https://www.youtube.com/watch?v=i6teBcfKpik&feature=emb_rel_pause
Film TED-ed o historii czekolady (dostępne z polskimi napisami)
https://www.ted.com/talks/deanna_pucciarelli_the_history_of_chocolate/transcript?language=pl#t-260917

materiały do ćwiczeń „Scenariusz warsztatów międzykulturowych dla klas 1-3 szkół podstawowych” Izabela Orłów
Fundacja dla Wolności, Warszawa 2021
Projekt „Międzykulturowa prawa strona Wisły” finansowany jest z funduszy Biura Edukacji m.st. Warszawy.
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Załącznik nr3

obrazki ze składnikami owsianki
do ćw. 3 “Owsianka”

materiały do ćwiczeń „Scenariusz warsztatów międzykulturowych dla klas 1-3 szkół podstawowych” Izabela Orłów
Fundacja dla Wolności, Warszawa 2021
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środki transportu cz.1

Załącznik nr4

do ćw.5 “Czym podróżujemy?”

Statek
jest bardzo starym wynalazkiem ludzi - budowano je od dawien dawna z drewna - od kajaków, przez łodzie, aż
po duże okręty żaglowe i dalej też potężne konstrukcje ze stali. Statki są dosyć powolne i te pływające nie dzięki żaglom, ale paliwu, mocno zanieczyszczają środowisko, ale za to mogą przewozić ogromne ładunki.
Zaprzęg reniferów
to sanie zaprzężone w renifery, pojazdy wykorzystywane w okolicy bieguna północnego, gdzie ciągle leży
śnieg i mieszkają stada reniferów, np na północy Norwegii.
Samolot
niektórzy ludzie od wieków marzyli o lataniu, ale pierwszy samolot udało się skonstruować dwóm braciom ze
Stanów Zjednoczonych o nazwisku Wright. Ich samolot po raz pierwszy poleciał w 1903 roku, czyli około 120
lat temu. Samoloty zużywają dużo paliwa, ale za to są bardzo szybkie.
Gondola
jest podobna do statku w tym, że pływa po wodzie, ale jej nie mniej ważna cecha, to to, że jest bardzo wąska
i napędzana przez gondoliera tylko jednym wiosłem - po to, by móc się bez trudu mieścić w najwęższych nawet kanałach! Słynne gondole pływają w Wenecji we Włoszech, ale można je spotkać też w innych kanałach
świata.
Kolej gondolowa
ma niewiele wspólnego z gondolą, raczej z windą. To zamknięte ze wszystkich stron pomieszczenie, które
unosi się wysoko w powietrzu na mocnych metalowych linach. Służy jako szybki transport na szczyt w górach,
dobrze znają ją więc narciarze i snowboardziści oraz niektórzy turyści górscy, którzy zamiast wchodzić na własnych nogach, wolą udać się ku górze kolejką.
Riksza
jej nazwa wywodzi się z Japonii, gdzie zwana jest “jin-riki-sza”, przy czym „jin” oznacza człowieka, „riki” – siłę,
„sza” – pojazd. Jeżeli znacie rowerki dla małych dzieci, takie w których zamiast pedałować po prostu odpycha
się nogami, to riksza jest do nich nieco podobna. Kilka osób może siedzieć w niej wygodnie i jechać, a jedna
je ciągnie na własnych nogach albo za pomocą roweru połączonego z siedziskiem. Riksze znane są na całym
świecie, szczególnie w Azji. W Polsce można je spotkać np. na Starym Mieście w większych miastach - są tam
atrakcją turystyczną.
Pociąg
wynalazek z XIX wieku, który niezwykle zmienił świat. Umożliwił transport ciężkich towarów, a także ludzi w dalekie strony. Do jazdy niezbędne mu są tory.
Rower
jest tani, zmieści się i pojedzie niemal wszędzie. Nie produkuje zanieczyszczeń. W zależności od sytuacji, ma tę
zaletę albo wadę, że napędza się go siłą własnych nóg. W mieście najlepiej jeździć po ścieżkach rowerowych.
Osioł
wejdzie nawet tam, gdzie nie da rady rower. Osiołki są silne i umieją chodzić po górach.
Autobus
to środek komunikacji zbiorowej. W przeliczeniu na liczbę pasażerów, produkuje dużo mniej spalin niż samochód. Ma tę przewagę nad pociągiem czy gondolą, że pojedzie po każdej drodze, bez specjalnej infrastruktury.
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środki transportu cz.2

Załącznik nr4

do ćw.5 “Czym podróżujemy?”

Samochód
jest szybki i pojedzie wszędzie, gdzie tylko są jezdnie. Niestety, produkuje dużo spalin, chyba że jest elektryczny, czyli na prąd. Ale takie samochody są jeszcze dość drogie.
Wielbłąd
to silne zwierze, które długo może przetrwać bez wody, dlatego ludzie chętnie wykorzystywali ich zdolności
do transportowania siebie i bagażu na terenach, gdzie dostęp do wody jest trudny i rzadki, np. w krajach arabskich, choć obecnie wielbłąda często zastępują samochody lub motory.
Kolej bambusowa
to taki mały pojazd jeżdżący po torach. Wymyślono go w Kambodży. Jest o tyle sprytny, że jeżeli na torowisku
spotkają się dwa pojazdy, jadące w różne strony, to jeden można łatwo rozmontować, by drugi przejechał,
a potem ustawia się go z powrotem na torowisku, siada i rusza dalej.
Tratwa
to środek transportu używany na rzekach. Są to związane ze sobą żerdzie, na których stoi się i odpycha długim
kijem od dna. Zajmują się tym osoby zwane flisakami. Tratwy można spotkać w Polsce na rzece Dunajec.
Habal habal
to motor lub skuter wyposażony w platformy do siedzenia po bokach i z tyłu. Jeden kieruje, jechać może
nawet dwunastu. Takie pojazdy spotkać można na Filipinach.
Źródła:
https://www.boredpanda.com/transport-modes-around-the-world-fly-to-dubai/?utm_source=bing&utm_
medium=organic&utm_campaign=organic,
https://www.evitravel.pl/2017/02/norwegia-tromso-wizyta-u-saamow-reniferow/,
https://offthetrack.pl/bambusowy-pociag/,
https://livinglocal.triip.me/30-unique-types-of-transport-around-the-world/,
https://flisacy.pl/,
http://blog-ekologiczny.blogspot.com/2012/09/ekologiczny-sposob-transportu-osy.html,
https://globalvoices.org/2014/04/06/habal-habal-philippine-motorcycle-that-can-carry-10-passengers/
(dostęp: 20.02.2021),
wikipedia, wiedza własna.
Spis ilustracji (puzzle):

„Cruise Ship - Celebrity Infinity” by blmiers2 is licensed under CC BY-NC-SA 2.0
„Reindeer sledging day” by claire_h is licensed under CC BY-NC-ND 2.0
„A Plane” by oatsy40 is licensed under CC BY 2.0
„Gondolas near Piazza San Marko, Venice” by Dimitry B is licensed under CC BY 2.0
„File:Świeradów-Zdrój, SKI&SUN - kolej gondolowa na Stóg Izerski - fotopolska.eu (229310).jpg” by Danuta B. is licensed under CC BY-SA 3.0
„Riksha” by feikehara YANTRA is licensed under CC BY 2.0
„Pociąg powstańczy w 100-lecie Powstań Śląskich” by Kancelaria Premiera is marked with CC PDM 1.0
„Bike” by www.davidbaxendale.com is licensed under CC BY-ND 2.0
„Moroccan donkey in spring flowers” by Dimitry B is licensed under CC BY 2.0
„Ibrido filobus/autobus elettrico” by charl720031 is licensed under CC BY-SA 2.0
„Cuba Car” by @Doug88888 is licensed under CC BY-NC-SA 2.0
„Camels” by stevebrownd50 is licensed under CC BY 2.0
„Norry ‘Bamboo’ Train - Battambang, Cambodia” by Anita Gilmore is licensed under CC BY-ND 2.0
„File:Tradycyjna tratwa flisacka.jpg” by Klotbas is licensed under CC BY-SA 3.0
„Habal-habal Samal Transportation” by digypho is licensed under CC BY 2.0
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środki transportu cz.3

Załącznik nr4

do ćw.5 “Czym podróżujemy?”
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środki transportu cz.4

Załącznik nr4

do ćw.5 “Czym podróżujemy?”
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środki transportu cz.5

Załącznik nr4

do ćw.5 “Czym podróżujemy?”
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środki transportu cz.6

Załącznik nr4

do ćw.5 “Czym podróżujemy?”
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środki transportu cz.7

Załącznik nr4

do ćw.5 “Czym podróżujemy?”

materiały do ćwiczeń „Scenariusz warsztatów międzykulturowych dla klas 1-3 szkół podstawowych” Izabela Orłów
Fundacja dla Wolności, Warszawa 2021
Projekt „Międzykulturowa prawa strona Wisły” finansowany jest z funduszy Biura Edukacji m.st. Warszawy.

str. 24

środki transportu cz.8

Załącznik nr4

do ćw.5 “Czym podróżujemy?”
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środki transportu cz.9

Załącznik nr4

do ćw.5 “Czym podróżujemy?”
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Załącznik nr5

PIELGRZYMKA
C I E K A W O Ś Ć WAKACJE
ŚWIATA

NAUKA
OLIMPIADA

WOJNA

PRACA
SUSZA

ROZŁĄKA
RODZINY

przyczyny
do ćw.6 “Czemu zmieniamy miejsca zamieszkania?”
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Załącznik nr6

przyczyny
do ćw.6 “Czemu zmieniamy miejsca zamieszkania?”

Uzupełnienie informacji o migracjach i uchodźstwie:
Warto, ale nie trzeba, wprowadzić dzieciom rozróżnienie pomiędzy imigrantem a uchodźcą.
Emigrant to po prostu osoba przyjeżdżająca do naszego kraju - z dowolnego powodu.
Uchodźca to osoba, “która na skutek uzasadnionej obawy przed prześladowaniem z powodu swojej rasy, religii, narodowości, przekonań politycznych lub przynależności do określonej
grupy społecznej zmuszona była opuścić kraj pochodzenia oraz która z powodu tych obaw nie
może lub nie chce korzystać z ochrony swojego kraju” (Konwencja Genewska).
“Uchodźcy uciekają przed prześladowaniami rodzącymi się m.in. w wyniku wojen, rewolucji
czy czystek etnicznych. Często są to osoby lub bliscy osób, które doświadczyły tragicznych wydarzeń, nieludzkiego traktowania (np. tortur), otarły się o śmierć.
Definicja uchodźcy została określona w Konwencji Genewskiej z 1951 roku. Warto pamiętać
o tym, że dana osoba nie staje się uchodźcą, ponieważ został jej nadany taki status – to ten
status został jej nadany, ponieważ ta osoba jest (i była – od momentu opuszczenia kraju pochodzenia) uchodźcą, decyzja o nadaniu statusu uchodźcy tylko to potwierdza”
http://uchodzcy.info/infos/pojecia-i-definicje/, dostęp 20.02.2021
W kwestii klimatu - uchodźstwo klimatyczne nie jest oficjalnym powodem do nadania statusu
uchodźcy, ale jest realnym zjawiskiem. Więcej informacji:
http://ziemianarozdrozu.pl/artykul/2194/uchodzcy-klimatyczni-ludzie-ponosza-konsekwencje-zmiany-klimatu (dostęp 20.02.2021)
Więcej inspiracji do rozmowy o migracjach i źródeł wiedzy o nich na stronie:
https://migracje.ceo.org.pl/kluby-rozmowy/polecane-ksiazki-i-filmy (dostęp 20.02.2021)
Więcej informacji o zmianach klimatycznych:
https://www.pah.org.pl/app/uploads/2019/10/a-ty-czujesz-klimat_2019.pdf
(dostęp 20.02.2021)
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Załącznik nr7

karty emocji
do ćw.10 “Podsumowanie - łączą nas emocje”
wydrukuj tyle sztuk ile potrzebujesz
Ilustracje pochodzą z filmu
https://www.youtube.com/watch?v=60GAfOakQHA (lessons by Courtney Stephens, animation by Lizzi Akana).
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Fundacja dla Wolności to niezależna i niedochodowa organizacja pożytku publicznego zarejestrowana w Warszawie w 2004 r.
Trzy lata później otrzymaliśmy status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP).
W centrum naszych zainteresowań są cudzoziemcy i to do nich adresujemy najważniejsze działania. Uważamy, że stosunek do przyjezdnych
jest miarą człowieczeństwa. Promujemy różnorodność kultur i światopoglądów. Działamy na rzecz integracji i poprawy sytuacji uchodźców, migrantów, kobiet i innych grup zagrożonych wykluczeniem.
Prowadzimy stałe projekty:
„Przystanek Świetlica”
Program edukacyjno-integracyjny dla dzieci uchodźców w Warszawie
Etnoliga:
Otwarty i darmowy turniej dla dorosłych (16+), którzy chcą grać w
piłkę nożną w przyjaznej atmosferze, jednocześnie przeciwstawiając się rasizmowi, seksizmowi i homofobii.
www.etnoliga.org
Kluczowym warunkiem powodzenia naszych starań jest stosunek Polaków i Polek do cudzoziemców. Dlatego kładziemy duży nacisk na
edukację międzykulturową. Włączamy Polaków we wspólne działania
na rzecz migrantów, ale też uczymy lokalnych liderów, wychowawców i trenerów jak zmieniać swoje otoczenie, by sprzyjało tolerancji
i integracji.
Fundacja dla Wolności
ul. Ordynacka 9
00-364 Warszawa
www.fundacjadlawolnosci.org
info@fundacjadlawolnosci.org
KRS: 0000224819
NIP: 1132531901
REGON: 140021410
Numer konta: 48 2130 0004 2001 0456 9679 0001

