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Opis warsztatu
Warsztat skonstruowany został w taki sposób, by pierwsza
część pomogła dzieciom poczuć się mile widzianymi, dodać
im pewności siebie, uaktywnić się i wykształcić umiejętności
ustalania zasad współdziałania i rozmowy o emocjach. Część
druga skupia się na docenianiu różnorodności ludzi i ich
wytworów, a część trzecia służy pogłębieniu refleksji na ten
temat poprzez aktywność plastyczną i wspólne tworzenie
opowieści, a także dyskusję o tym, co ludzi łączy. Ostatnia część
koncentruje się na odkrywaniu środowiska lokalnego i kryjącej
się w nim wielokulturowości oraz tworzeniu poczucia więzi
z nowym dla dzieci otoczeniem. Program i metody uwzględniają
zróżnicowany poziom znajomości języka polskiego grupy.

cele

Informacja dla prowadzącego
Poziom edukacyjny:
Klasy przygotowawcze I-III, IV-VI i VII-VIII
Czas zajęć:
w zależności od wieku, liczebności i tempa pracy grupy - od 180 do 225 min
(4-5 godzin lekcyjnych po 45 minut)
Metody pracy:
Zabawa ruchowa, dyskusja, praca z materiałem
wielkoformatowa praca plastyczna - wspólny kolaż.
Formy pracy:
Indywidualna, w parach i grupowa.

wizualnym,

quiz,

Cele ogólne:
 Wzmocnienie kapitału społecznego i kulturowego dzieci i młodzieży
z doświadczeniem migracji;
 Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami,

Związek z podstawą programową
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 9 września 2016 r.
w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz
osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach
funkcjonujących w systemach oświaty innych państw

podstawa
programowa

§ 17.1. Dla uczniów przybywających z zagranicy, podlegających obowiązkowi
szkolnemu lub obowiązkowi nauki, którzy nie znają języka polskiego albo znają
go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki oraz wymagają
dostosowania procesu kształcenia do ich potrzeb edukacyjnych, a także
dostosowania formy organizacyjnej wspomagającej efektywność ich kształcenia,
organ prowadzący publiczną szkołę może zorganizować oddział przygotowawczy
w szkole, do której uczniowie ci uczęszczają.
§ 17.4. Do oddziału przygotowawczego może być zakwalifikowany uczeń,
o którym mowa w ust. 1, który ma trudności adaptacyjne związane z różnicami
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kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego lub zaburzenia
w komunikacji językowej spowodowane w szczególności przez sytuacje
kryzysowe lub traumatyczne, w tym konflikty zbrojne, klęski żywiołowe lub inne
kryzysy humanitarne spowodowane przez naturę lub człowieka.
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1 Przywitanie
materiały: nic

cele szczegółowe:

10-15 min
część I
ćw. 1

- zapoznanie i integracja grupy;
- docenienie obecności poszczególnych jednostek w grupie;
- rozgrzewka przed dalszymi ćwiczeniami.
przebieg ćwiczenia:
Osoba prowadząca wita dzieci na spotkaniu. Jeżeli nie zna się z dziećmi przedstawia się. Krótko wprowadza w tematykę warsztatów, dobierając słowa
do możliwości grupy.
Zachęca grupę do ustawienia się w kręgu. Następnie każde dziecko po kolei
przedstawia się swoim imieniem i wymyśla do niego dowolny gest. Grupa
powtarza dany gest oraz wszystkie wcześniejsze, wraz z imionami.
komentarz metodyczny:
Ćwiczenie z wymyślaniem gestu najlepiej wykonywać na stojąco, ale jeżeli grupa
jest nieśmiała, można dla ułatwienia pozostać na krzesłach.

2 Kontrakt.
materiały:
kartka/tablica do zapisania zasad 3S i podpisania się pod nim

10-15 min
część I
ćw. 2

cele szczegółowe:
- tworzenie bezpiecznej atmosfery do pracy.
przebieg ćwiczenia:
Osoba prowadząca proponuje dzieciom zasadę 3S:
 Szanujemy się;
 Słuchamy się;
 Staramy się.
Prowadzący pyta uczniów o znaczenie każdej zasady. Jeśli grupa nie rozumie
zasad, prowadzący wyjaśnia znaczenie poszczególnych słów.
Po upewnieniu się, że dzieci rozumieją, na co się zgadzają, dzieci powinny podpisać
się lub odcisnąć dłoń pod kontraktem.
komentarz metodyczny:
Warto, aby dzieci spróbowały przetłumaczyć zasadę na swoje języki ojczyste.
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3 Miło

cę widzieć

materiały:
kłębek włóczki
Prezentacja ze zdjęciem;

15-20 min
część I
ćw. 3

cele szczegółowe:
- ćwiczenie form przywitania w języku polskim;
- pobudzenie refleksji nad znaczeniem powitania w komunikacji i budowaniu
relacji;
- wzmacnianie postawy szacunku wobec innych i poczucia własnej godności;
- wzmacnianie poczucia własnej wartości w zakresie kompetencji kulturowych
i językowych.
przebieg ćwiczenia:
Osoba prowadząca prezentuje dzieciom zdjęcie z neonem “miło cię widzieć”
na Moście Gdańskim w Warszawie. Pyta dzieci:
 Czy wiedzą, gdzie znajduje się ten neon?
 Po co warszawiacy zrobili taki neon?
 Co on znaczy?
 Jak inaczej można miło kogoś przywitać w języku polskim?
 Jak w innych znanych dzieciom językach?
Następnie dzieci w kręgu rzucają do siebie nawzajem włóczką, mówiąc:
“Miło cię widzieć, <imię>”.
W ten sposób tworzą sieć “mile widzianych”
Jeśli umiejętności językowe grupy na to pozwalają, na koniec osoba prowadząca
pyta dzieci:
 Jak się czuliście wykonując ćwiczenie?
 Lepiej jest być przywitanym na początku takiej gry, czy długo czekać, aż
ktoś się z nami przywita?
Ćwiczenie warto podsumować, zwracając uwagę, że powitanie jest ważne
w każdym spotkaniu z innymi osobami: w domu, w szkole, na ulicy, w grupie
osób, które znamy i wśród nieznajomych. Miło jest rozpocząć dzień od radosnego
przywitania.
komentarz metodyczny:
UWAGA: przed warsztatami warto sprawdzić powitania w językach grup
pochodzenia uczniów. Nieznajomość języka przez prowadzącego prowokuje
do wprowadzania w błąd w celu rozbawienia pozostałej części grupy znającej
dany język.

sugerowana przerwa
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4 Witamy

wszystkich, którzy...

materiały: nic

10-20 min
część II
ćw. 4

cele szczegółowe:
- docenienie wyjątkowości własnej i innych;
- dostrzeganie podobieństw i różnic w grupie rówieśniczej.
- podniesienie poziomu energii w grupie
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?
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komentarz metodyczny:
Wersja dla starszych: warto wprowadzić dodatkowy wątek:

część II
ćw. 4

 Jakie wasze cechy/atrybuty/zachowania były powszechne w miejscu
pochodzenia?
 Dlaczego tu stały się wyróżniające?
 Czego oczekiwałybyście od społeczności lokalnej, gdy przyjeżdżacie
do nowego kraju?
 Co sami możecie zrobić dla polepszenia swojej sytuacji w nowym kraju?
 Co takiego, co w Polsce jest powszechne, byłoby dziwne w kraju waszego
pochodzenia; dlaczego?
Ważne, aby w czasie ćwiczenia zadbać o atmosferę bezpieczeństwa i wzajemnego
szacunku. W razie potrzeby należy podkreślić, że na tym warsztacie nie ma miejsca
na wyśmiewanie i każda obserwacja jest godna podzielenia się i wysłuchania.
Nie zaprzeczać emocjom dzieci.

5 Poznajemy

emocje

materiały:
załącznik nr1: obrazki z emocjami
flipcharty, marker

5min
część II
ćw.5

cele szczegółowe:
- nauka identyfikacji i nazywania własnych emocji;
- ćwiczenie rozmawiania o emocjach;
- pobudzenie u dzieci chęci zrozumienia własnych i cudzych emocji;
- dostrzeganie podobieństw między ludźmi.
przebieg ćwiczenia:
Każde dziecko losuje obrazek z jakąś emocją (załącznik 1.) i nie pokazuje go
nikomu innemu. Prowadzący zaprasza dzieci do ruszenia na spacer po klasie
i zatrzymania się w dowolnych parach. Jedna osoba pokazuje za pomocą mimiki
emocję ze swojego obrazka, a druga próbuje odgadnąć co to za emocja. Dzieci
wymieniają się obrazkami, a następnie zmieniają pary. Ćwiczenie kończymy, gdy
każdy spotka się z pozostałymi osobami z klasy.
Następnie grupa wspólnie próbuje nazwać emocje użyte w ćwiczeniu - zachęcamy
uczestników do używania nazw we wszystkich znanych im językach. Jeśli
poziom znajomości języka polskiego jest niewystarczający, w ćwiczeniu można
dodatkowo wykorzystać słowniki lub publikacje dziecięce na temat emocji, które
umożliwią dzieciom samodzielne odnalezienie nazw emocji. Prowadzący zapisuje
nazwy podane przez grupę. Następnie podsumowuje ćwiczenie zwracając
uwagę, że wszyscy ludzie na świecie, niezależnie od tego, skąd pochodzą,
przeżywają te same emocje - niektóre w bardzo podobny sposób, a inne inaczej.
Zakres podsumowania należy dostosować do wieku i poziomu znajomości języka
polskiego.
komentarz metodyczny:
Jeżeli dzieci dysponują wspólnym językiem, mogą nazywać między sobą emocje,
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które pokazują. Jeżeli nie mówią we wspólnym języku - mogą pokazywać sobie
obrazki.

częśćII
ćw. 5

Interpretacje emocji z obrazków mają prawo być niejednoznaczne, bo każdy
odczuwa i pokazuje je nieco inaczej. Mimo różnic, jest aż 16 emocji, przy
których najróżniejsi ludzie robią podobne miny! To: rozbawienie, złość, podziw,
koncentracja, zagubienie, pogarda, zadowolenie, pożądanie, rozczarowanie,
zwątpienie, radość, zainteresowanie, ból, smutek, zaskoczenie i triumf.
Źródło:
https://www.national-geographic.pl/artykul/tych-16-emocji-okazujemy-taksamo-na-calym-swiecie-udowadnia-to-interaktywna-mapa

sugerowana przerwa

6 Czym

podrużujemy?

materiały:
załącznik nr 2: puzzle ze środkami transportu
prezentacja https://docs.google.com/presentation/d/10BP_i3S8NPZjtDKdJwjgv3NMqxKTZF0UA5qlWFXbKfU/edit#slide=id.p

25-30 min
część III
ćw.6

cele szczegółowe:
- ćwiczenie umiejętności współpracy i komunikacji przy rozwiązywaniu
prostych problemów;
- zapoznanie dzieci z różnymi środkami transportu używanymi na świecie;
- kształtowanie umiejętności kreatywnej interpretacji, rozumowania i wnioskowania;
- ćwiczenie formułowania wypowiedzi i argumentowania;
- wiczenie umiejętności komunikacji pozawerbalnej;
- zaciekawienie dzieci różnorodnością wytworów ludzkiej kreatywności i dziedzictwem kulturowym.
przebieg ćwiczenia:
Osoba prowadząca rozdaje dzieciom wybrane obrazki z załącznika 2. (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
prowadząca opowiada więcej zaprezentowanych środkach transportu - informacje
w załączniku.
podsumowanie:
W podsumowaniu ćwiczenia warto podkreślić wartość płynącą z różnorodności
ludzkich wytworów. Środki transportu można porównać do innych wytworów:
muzyki, tańców, książek, filmów, strojów, instrumentów, potraw, architektury…
Jeżeli dzieci będą chciały opowiedzieć o tym, czym wyróżnia się ich kraj
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pochodzenia, warto im to umożliwić, dbając, aby wszyscy mieli szansę
wypowiedzi.

część III
ćw.6

Jeżeli sprawność językowa dzieci na to pozwala, 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?
 Jakie jeszcze wytwory kultury znamy?
(Pytanie wartościowe szczególnie dla starszej grupy; możliwe odpowiedzi: język,
muzyka, instrumenty, architektura, stroje, potrawy, aktywności sportowe/ruchowe
i taniec, np. joga, tai-chi, taniec karaibski; medycyna, np. chińska; film, literatura,
miejsca kultu religijnego)
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 każdy może 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 - warto 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.

możliwa przerwa

7 Piękno różnorodności
materiały plastyczne:
kartki A3, gazety do wycinania ilustracji, kleje, flamastry, kredki itd
opcjonalnie - kolorowanki (załącznik nr3.)

45-55 min
część III
ćw. 7

cele szczegółówe:
- kształtowanie umiejętności ekspresji artystycznej;
- ćwiczenie umiejętności współpracy w grupie;
- budowanie przez dzieci zwartej, przynajmniej jednozdaniowej wypowiedzi
na określony temat;
- utrwalenie słownictwa związanego z wyglądem w języku polskim;
- kształtowanie umiejętności tworzenia narracji;
- kształtowanie umiejętności wyrażania własnej opinii
- Rozwijanie kreatywności
str. 8

przebieg ćwiczenia:
1. Każde z dzieci losuje trzy-cztery rzeczy z załącznika 3., które ma za zadanie
narysować, namalować lub wykleić na podstawie mini-wzoru. Ważne, by
wszystkie karteczki zostały rozlosowane.
(20 min)

część II
ćw.5

2. Następnie wszystkie osoby, które rysowały głowy, kładą je na środku klasy
i cała grupa próbuje dopasować różne części ciała i rzeczy tak, aby powstały
4 postaci
(5 min)
3. Osoba prowadząca dzieli dzieci na grupy - w taki sposób, by były one mieszane
narodowościowo;
4. Osoba prowadząca przydziela każdej grupie jedną postać. Dzieci mają
za zadanie wymyślić historię postaci:
 Jak się nazywa?
 Co lubi?
 Skąd pochodzi?
 Gdzie mieszka?
 Czym zajmuje się w życiu?
 Z kim się przyjaźni?
 Co ją cieszy, co ją smuci?
(5 min)
5. Następnie grupy prezentują na forum swoje postaci stosując zasadę, że każda
osoba mówi po jednym zdaniu z opisu. Dzięki temu, nawet jeśli dzieci nie
w pełni rozumieją siebie nawzajem, wytwarza się nieprzewidziany, zabawny,
wspólny obraz postaci (5 min)
6. Osoba prowadząca pyta dzieci:
 Jak czułyście się w tym ćwiczeniu?
 Co wam się podobało, a co nie?
 Czy wasze postaci były podobne, czy różne?
 Czy miałyby szansę się spotkać?
 Czy łatwo byłoby im się ze sobą dogadać?
 Co mogłoby w tym pomóc, a co przeszkodzić?
 Co łączy ludzi, pomimo wszelkich różnic? Co jest wspólne dla nas
wszystkich? (5 min)
komentarz metodyczny:
Warto zaproponować dzieciom możliwie szeroką gamę środków plastycznych
do wykorzystania, aby pobudzić ich kreatywność i ułatwić im stworzenie
różnorodnych wizerunków.
Jeżeli pojawia się bariera natury językowej albo emocjonalnej, można zastosować
metodę mierzenia opinii uniesionym ramieniem - odpowiednio w spektrum
od wysoko w górze do nisko na dole. Pytania brzmiałyby wtedy:
 Czułaś/eś się dobrze (wysoko) czy źle (nisko) w tym ćwiczeniu?
 Czy Wasze postaci były ciekawe, czy nie?
 Czy Wasze postaci były podobne, czy różne?
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 Czy miałyby szansę spotkać się ze sobą?
 Czy porozumiałyby się ze sobą bez problemu, czy raczej trudno byłoby im
się porozumieć?

część III
ćw.6

Ostatnia część podsumowania ćwiczenia to pytanie, co łączy i co jest dla ludzi
wspólne. Warto zwrócić uwagę na:
- części ciała (każdy ma ręce, nogi, oczy, nos, brzuch);
- mowę;
- emocje (które, choć nieco różnie, to każdy przeżywa, i każdy zna radość,
złość, smutek, zaciekawienie…);
- życiowe potrzeby (jedzenie, picie, wydalanie, zabawa, potrzeba bezpieczeństwa i bliskości...);
- umiejętność kreatywnego myślenia i wytwarzania przedmiotów.

sugerowana przerwa

8 Lokalny

quiz

materiały:
Prezentacja (w notatkach pod slajdami podano podstawowe informacje o prezentowanych miejscach)
https://docs.google.com/presentation/d/10BP_i3S8NPZjtDKdJwjgv3NMqxKTZF0UA5qlWFXbKfU/edit#slide=id.p

20 min
część IV
ćw. 8

cele szczegółowe:
- wzmacnianie poczucia własnej kompetencji kulturowej;
- wymiana wiedzy na temat lokalnego środowiska pomiędzy dziećmi;
- ćwiczenie formułowania pytań;
- wzbudzenie zainteresowania najbliższą okolicą i jej specyfiką;
- kształtowanie w dzieciach poczucia związku z nowym miejscem zamieszkania.
przebieg ćwiczenia:
Dzieci dobierają się w pary i w tych parach mają za zadanie przygotować quiz
o Polsce/Warszawie/Pradze - składający się z trzech dowolnych pytań o zagadnienia związane z lokalnością.
Następnie kolejne pary zadają pytania pozostałym. Jeżeli któraś z par zna
odpowiedź, zgłasza się, a po udzieleniu poprawnej odpowiedzi, zadaje swoje
pytanie pozostałym parom. Tak aż do końca pytań.
podsumowanie ćwiczenia:
W podsumowaniu prowadzący pyta uczniów:
Co Was zaskoczyło?
Co jest dla Was ciekawe w najbliższym otoczeniu?
Czego nie znacie, a chcielibyście poznać?

str. 10
1

komentarz metodyczny:
Nie ma złych pytań, a właściwe odpowiedzi można wypracowywać we wspólnym
procesie. Quiz nie ma być wyścigiem, ale zabawą, która pozwoli dzieciom
dostrzec, co już wiedzą o lokalnym środowisku, oraz dowiedzieć się nowych
rzeczy od innych (metoda peer-to-peer learning).

9 Lokalny

quiz II

materiały: nic

cele szczegółowe:

20 min
część IV
ćw. 9

- poszerzanie wiedzy na temat lokalnego środowiska;
- pobudzenie do refleksji o wielokulturowości okolicy;
- kształcenie postawy otwartości, ciekawości świata,
przebieg ćwiczenia:
Osoba prowadząca prezentuje dzieciom zdjęcia różnych miejsc w okolicy.
Prezentacja zawiera miejsca usytuowane na Pradze Północ i Południe. (Na potrzeby
innych dzielnic prowadzący może stworzy własny zestaw miejsc). Dzieci zgadują
nazwy i funkcje tych miejsc, a przy niektórych zdjęciach - z jakimi krajami/
narodowościami/kulturami łączą się wskazane miejsca?
podsumowanie ćwiczenia:
W podsumowaniu prowadzący pyta uczniów:
 Co Was zaskoczyło?
 Co jest dla Was ciekawe w najbliższym otoczeniu?
 Czego nie znacie, a chcielibyście poznać?
komentarz metodyczny:
Więcej o Pradze:
http://towarzystwoprzyjaciolpragi.com/
https://muzeumpragi.pl/
Dla starszej, bardziej zaawansowanej językowo grupy polecamy szczególnie
zabawę z piosenką:
https://muzeumwarszawy.pl/kto-na-pragie-piosenka-inspirowana-praga/

10 Dziękuję
materiały: nic

cele szczegółowe:

5 min
część IV
ćw. 10

- kształcenie umiejętności doceniania siebie i innych oraz dziękowania;
- wzmacnianie kompetencji językowych.
przebieg ćwiczenia:
Prowadzący zaprasza uczniów do kręgu. Rozpoczyna rundę, w której każdej osobie
mówimy “dziękuję”, odtwarzając grupowo jej gest z początku zajęć. Następnie
próbujemy powiedzieć dziękuję, w tak wielu językach, jak to możliwe.

koniec

str. 11

karty emocji

Załącznik nr1

do ćw.5 “Poznajemy 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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środki transportu cz.1

Załącznik nr2

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 nr2

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 nr2

do ćw.5 “Czym podróżujemy?”

Każdy obrazek składa się z dwóch części-puzzli. Należy rozciąć obrazki i rozdać dzieciom po jednym. Jeżeli
liczba dzieci jest nieparzysta, warto, by nauczyciel też wziął udział w zabawie.
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środki transportu cz.4

Załącznik nr2

do ćw.5 “Czym podróżujemy?”

Każdy obrazek składa się z dwóch części-puzzli. Należy rozciąć obrazki i rozdać dzieciom po jednym. Jeżeli
liczba dzieci jest nieparzysta, warto, by nauczyciel też wziął udział w zabawie.
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środki transportu cz.5

Załącznik nr2

do ćw.5 “Czym podróżujemy?”

Każdy obrazek składa się z dwóch części-puzzli. Należy rozciąć obrazki i rozdać dzieciom po jednym. Jeżeli
liczba dzieci jest nieparzysta, warto, by nauczyciel też wziął udział w zabawie.
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środki transportu cz.6

Załącznik nr2

do ćw.5 “Czym podróżujemy?”

Każdy obrazek składa się z dwóch części-puzzli. Należy rozciąć obrazki i rozdać dzieciom po jednym. Jeżeli
liczba dzieci jest nieparzysta, warto, by nauczyciel też wziął udział w zabawie.
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środki transportu cz.7

Załącznik nr2

do ćw.5 “Czym podróżujemy?”

Każdy obrazek składa się z dwóch części-puzzli. Należy rozciąć obrazki i rozdać dzieciom po jednym. Jeżeli
liczba dzieci jest nieparzysta, warto, by nauczyciel też wziął udział w zabawie.
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środki transportu cz.8

Załącznik nr2

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

Załącznik nr2

do ćw.5 “Czym podróżujemy?”

Każdy obrazek składa się z dwóch części-puzzli. Należy rozciąć obrazki i rozdać dzieciom po jednym. Jeżeli
liczba dzieci jest nieparzysta, warto, by nauczyciel też wziął udział w zabawie.
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Załącznik nr3

obrazki do losowania cz.1
do ćw.7 “Piękno różnorodności”

W nawiasach podano autorów i rodzaj licencji, jeśli inna niż CC0 1.0. Obrazki należy rozciąć wg przerywanej linii.
Spis obrazków: 4x głowa, 4x ręce, 2x nogi z protezą, 2x nogi biegnące (CC0 Free by Pablo Stanley) 2x bluzka, 2x sukienka, 2x spodnie, 4x buty,
2x czapka, 2x hidżab (CC0 Free by Pablo Stanley), 2x wózek inwalidzki (CC0 Free by Irene Falgueras), 2x rower (CC0 Free by Irene Falgueras), 1x
deskorolka (CC0 Free by Ayesha Rana), 3x tatuaż (CC0 Free by Ivan Mesaroš), 1x aparat (CC0 Free by Ivan Mesaroš), 1x wędka (CC0 Free by Ivan
Mesaroš)

Narysuj, namaluj lub wyklej głowę

Narysuj, namaluj lub wyklej głowę

Narysuj, namaluj lub wyklej głowę

Narysuj, namaluj lub wyklej głowę

Narysuj,namaluj lub wyklej ręce

Narysuj,namaluj lub wyklej ręce

Narysuj,namaluj lub wyklej ręce

Narysuj,namaluj lub wyklej ręce

Narysuj, namaluj lub wyklej nogi

Narysuj, namaluj lub wyklej nogi

Narysuj, namaluj lub wyklej nogi

Narysuj, namaluj lub wyklej nogi

Zaprojektuj rower

Zaprojektuj rower

Zaprojektuj deskorolkę
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Załącznik nr3

obrazki do losowania cz.2
do ćw.7 “Piękno różnorodności”
Zaprojektuj bluzkę

Zaprojektuj bluzkę

Zaprojektuj sukienkę

Zaprojektuj spodnie

Zaprojektuj spodnie

Zaprojektuj sukienkę

Zaprojektuj buty

Zaprojektuj buty

Zaprojektuj buty

Zaprojektuj buty

Zaprojektuj czapkę

Zaprojektuj czapkę

Zaprojektuj hidżab

Zaprojektuj hidżab

Zaprojektuj wózek dla osób z niepełnosprawnością

Zaprojektuj wózek dla osób z niepełno sprawnością

Zaprojektuj tatuaż

Zaprojektuj tatuaż

Zaprojektuj tatuaż

Narysuj, namaluj lub wyklej aparat Narysuj, namaluj lub wyklej wędkę
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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

