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1. Tytu"/temat lekcji: Mój !wiat

2. Czas trwania lekcji: "# minut

3. Krótki opis scenariusza: W$czasie lekcji uczennice i$uczniowie b%d& mieli szans% zobaczy', jak 
ró(nie mo(na widzie' i$rozumie' takie poj%cie jak !wiat. Dla kogo! mo(e ono oznacza' zupe)nie 
co innego, ni( dla jego kolegi czy kole(anki. Dalszym etapem pracy na lekcji b%dzie przyjrzenie 
si% historii powstawania ró(nych map !wiata oraz analiza map z$ró(nych cz%!ci !wiata – poka-
zuj&cych !wiat z$odmiennych perspektyw. W$ten sposób dzieci b%d& mia)y szans% do!wiadczy', 
(e ka(dy/ka(da mo(e mie' inn& perspektyw% widzenia !wiata i$otaczaj&cej nas rzeczywisto!ci. 

4. Autorka: Marta Gontarska 

5. Poziom edukacyjny: szko)a podstawowa, klasy *–+ 

6. S"owa/Pytanie kluczowe: Czy wszyscy widzimy !wiat tak samo? 

7. Przedmiot: nauczanie zintegrowane

8. Zwi#zek z podstaw# programow#: 

• Cele kszta)cenia – wymagania ogólne: II.,; III.#, -; IV.,, ., */. 

• Tre!ci nauczania: III./, ", 0, *1; V; XIII.

9. Cele lekcji: 

Po lekcji ucze2/uczennica:

• Zrozumie, (e inne osoby mog& mie' odmienn& perspektyw% widzenia tego samego zjawiska; 

• Pozna ró(ne przedstawienia !wiata na mapach; 

• Dowie si%, w$jaki sposób w$ró(nych kulturach, rysowano mapy w$przesz)o!ci. 

10. Metody i formy pracy: praca plastyczna, s)uchanie ze zrozumieniem, dyskusja, praca 
w$grupach. 

11. Materia"y dydaktyczne: kartki A+ lub A/, kredki, flamastry, plansza z$map& !wiata  
(do wypo(yczenia ze szkolnej pracowni geogra3cznej, je!li nie masz takiej w$klasie), prezenta-
cja multimedialna przedstawiaj&ca chi2sk& i$australijsk& map% !wiata (zob. aneks), opcjonalnie: 
ksi&(ka Heekyoung Kim, Dok!d i"#? Mapy mówi! do nas, Warszawa /1*/ (http://www.entli-
czek.eu/glowna/!"-dokad-isc-mapy-mowia-do-nas.html).

12. Przebieg lekcji:

Zach%camy do tego, aby dzieci w$czasie tej lekcji siedzia)y na pod)odze w$kr%gu lub w$)awkach, ale 
w$ustawieniu tzw. wyspowym – w$grupach "–# osobowych. 

SZKO!A RÓWNO"CI. Temat lekcji:

Mój !wiat
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a. Wprowadzenie (! minut).

 – Powitaj klas! na lekcji. Zapytaj wszystkie osoby, jak min!"a im przerwa i#zapro$ do 
podzielenia si! krótk% re&eksj% na ten temat. Zach!' do krótkiej rozmowy na ten temat 
w#parach/grupach. 

 – Nast!pnie przedstaw klasie informacje, co b!dzie si! dzia"o na lekcji: opowiedz o#tema-
cie oraz celach lekcji. Zapytaj, czy cele s% zrozumia"e (warto samodzielnie prze"o(y' je 
na j!zyk uczennic i#uczniów, tak aby by"y zrozumia"e dla Twojej klasy) – dzieci mog% 
pokaza' to kciukiem: kciuk w#gór! = zrozumia"e; kciuk w#poziomie = nie do ko)ca zro-
zumia"e; kciuk w#dó" = niezrozumia"e. Wyja$nij cele, je$li b!dzie taka konieczno$'. 

b. Przebieg lekcji ("! minut).

 – Zapro$ uczennice i#uczniów do burzy mózgów. Zapytaj, czym dla nich jest $wiat.  
Pozwól na swobodne odpowiedzi, nie komentuj ich. Ka(da osoba ma mo(liwo$'  
wypowiedzenia swoich skojarze), de*nicji, okre$le). Na burz! mózgów po$wi!'  
oko"o ! minut. 

 – Nast!pnie popro$ dzieci, by w#parach/grupach/samodzielnie narysowa"y „swój $wiat”. 
Rozdaj kartki oraz materia"y do rysowania i#zach!' do swobodnej pracy. Pozwól na 
rozmowy mi!dzy dzie'mi – wa(ne, by czu"y si! jak najbardziej swobodnie. Na prac! 
nad rysunkami po$wi!' oko"o #! minut. 

 – Kiedy wszystkie prace b!d% gotowe, przyczep je do tablicy lub roz"ó( w#jednym miejscu 
w#klasie na pod"odze. Zapro$ teraz uczniów i#uczennice na „wycieczk!” – na wystaw! 
obrazów przedstawiaj%cych $wiat. Pozwól dzieciom na obejrzenie wszystkich wykona-
nych rysunków. Mog% te( zadawa' sobie pytania. Po obejrzeniu wystawy wró'cie na 
swoje miejsca. Przeznacz na t! wycieczk! oko"o ! minut. 

 – Zapytaj uczniów i#uczennice, jak im si! podoba"y rysunki. Wa(ne, by dzieci mia"y 
mo(liwo$' opowiedzenia o#tym, co zobaczy"y. Czy co$ je zdziwi"o, zaciekawi"o, zasko-
czy"o? Co mog% powiedzie' o#tej wystawie i#o#tym, jak inne osoby w#klasie narysowa"y 
$wiat? Je$li b!dzie taka mo(liwo$' (dyskusja Was do tego doprowadzi), wyja$nij, czym 
jest ró(norodno$' i#czego mo(emy si! dowiedzie' od innych, ró(nych od nas ludzi. 
Wyja$nij, (e ró(ne osoby mog% w#odmienny sposób widzie' ró(ne zjawiska – jak cho-
cia(by $wiat. Ka(dy rysunek by" inny. Opowiadaj%c o#ró(norodno$ci perspektyw, poka( 
dzieciom ró(ne mapy $wiata, które proponujemy w#tym scenariuszu. Powiedz, (e w#za-
le(no$ci od tego, gdzie ludzie mieszkaj% na kuli ziemskiej, mog% w#inny sposób widzie' 
map! ca"ego $wiata. Bo dla nich to wszystko, co jest najbli(ej, mo(e by' wa(niejsze.  
Na podsumowanie wystawy przeznacz ! minut. 

 – Na zako)czenie tej cz!$ci lekcji (o#ile jeszcze macie czas) mo(esz przeczyta' dzieciom 
wybrane fragmenty z#ksi%(ki Dok!d i"#? Mapy mówi! do nas. Warto uwzgl!dni' nast!-
puj%ce strony: +–,, -, ++, +-. 

c. Zako)czenie (! minut)

 – Na zako)czenie zapytaj uczennice i#uczniów, czego dowiedzia"y/dowiedzieli si! w#cza-
sie zaj!'. Pozwól na swobodne wypowiedzi. 

13. Komentarz metodyczny:

Rozmowa z#dzie'mi o#ró(nych sposobach widzenia $wiata jest niezwykle wa(na. W#edukacji glo-
balnej, jak równie( antydyskryminacyjnej zrozumienie tego, (e z#ró(nych punktów $wiat mo(e 
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wygl!da" inaczej, jest kluczowe. I#nie chodzi tu tylko o#sam $wiat, mapy, ale te% o#zwyk&e, codzienne 
sytuacje, z#jakimi dzieci si' spotykaj!. Ka%de z#nich ma prawo widzie" dan! rzecz zgodnie ze swoj! 
perspektyw!. Warto pami'ta", %e zrozumienie, i% istniej! ró%ne perspektywy w#otaczaj!cym nas 
$wiecie, to podstawa rozumienia ró%norodno$ci jako warto$ci. A#ró%norodno$" to jedna z#warto$ci, 
którymi zajmuje si' edukacja globalna i#antydyskryminacyjna. 

W#scenariuszu tym nie skupiamy si' na szukaniu jednej odpowiedzi na dane pytanie, jednej wizji 
$wiata, jednej mapy. Chodzi o#to, by wzmacnia" dzieci w#ich swobodnym my$leniu, wypowiada-
niu si', zadawaniu pyta(, poszukiwaniu. Takie podej$cie kszta&ci te% podstawowe umiej'tno$ci 
komunikacyjne, pozwala dzieciom swobodnie ze sob! rozmawia", pracowa" w#zespole, s&ucha" 
si' i#s&ysze" nawzajem. 

Pami'tajmy te%, %e nie ma lepszych ani gorszych perspektyw. Nie musimy wi'c %adnej z#nich oce-
nia". Po prostu s! inne. Warto dzieciom na to zwraca" uwag'. I#koniecznie reagowa", kiedy oce-
niaj! omawiane ró%ne perspektywy. Uczmy si' nawzajem akceptowania tego, %e ka%dy cz&owiek 
ma prawo do swojej wizji. 

14. Materia!y pomocnicze: mapy $wiata (w#aneksie prezentujemy dwa zdj'cia, które mo%na 
wykorzysta" w#prezentacji. Zach'camy do poszukania obrazów w#lepszej rozdzielczo$ci 
w#internecie lub atlasach. Prosimy jednak pami'ta", by zawsze podawa" )ród&o, z#którego 
zaczerpni'ty by& obraz wykorzystany w#czasie lekcji). 

15. Zadanie domowe, dodatkowe, rozwijaj"ce temat dla ch#tnych: je$li dzieci nie zd!%! 
doko(czy" swoich rysunków $wiata, warto zach'ci" je, aby to zrobi&y w#$wietlicy lub w#domu.

Publikacja jest cz'$ci! serii Szko&a Równo$ci.

© Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej

Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej

ul. K&opotowskiego */+,, -+-.,/ Warszawa

tel: 0+0 00* 00.

e-mail: biuro@tea.org.pl

Publikacja jest wspó&1nansowana w#ramach programu polskiej wspó&pracy 

rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Publikacja jest dost'pna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa +.- 

Polska (CC BY +.-). Pewne prawa zastrze%one na rzecz Towarzystwa Edukacji 

Antydyskryminacyjnej. Utwór powsta& w#ramach programu polskiej wspó&pracy 

rozwojowej realizowanej za po$rednictwem MSZ RP w#roku 2-,.. Zezwala si' 

na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, 

w#tym informacji o#stosowanej licencji, o#posiadaczach praw oraz o#programie 

polskiej wspó&pracy rozwojowej. Tre$" licencji jest dost'pna na stronie http://

creativecommons.org/licenses/by/+.-/pl.
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Aneks

Aneks
!. Chi"ska mapa #wiata: 

($ród%o: fotogra&a papierowej mapy oraz link: http://www.mapcotrading.com.sg/!!"img/wallmaps/large/#.jpg). 

Ponadto polecamy jako 'ród%o zdj() map stron( internetow*: https://www.atlasobscura.com/
articles/the-map-youll-see-in-chinese-classrooms. 

+. Australijska mapa #wiata: 

($ród%o: http://america.aljazeera.com/opinions/2014/2/maps-cartographycolonialismnortheurocentricglobe.html). 
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https://rownosc.info/dictionary/stereotypy/
http://www.psychologia-spoleczna.pl/artykuly/968-wplyw-stereotypow.html
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Pokojowe rozwi!zywanie konfliktów –  
Elmer i hipopotamy

1. Tytu": Pokojowe rozwi!zywanie kon"iktów – Elmer i!hipopotamy

2. Czas trwania lekcji: #$ minut

3. Krótki opis scenariusza: Proponowane zaj%cia dotycz! pokojowego rozwi!zywania 
kon"iktów. Scenariusz ma u&wiadomi' uczennicom i(uczniom, )e zrozumienie racji drugiej 
strony i(rozmowa mog! by' drog! do porozumienia nawet w(najtrudniejszej sytuacji.

4. Autorka: Aleksandra Lewandowska

5. Poziom edukacyjny: klasy I–III – edukacja wczesnoszkolna

6. S"owa/Pytanie kluczowe: Jak szuka' rozwi!zania nawet najtrudniejszej sytuacji? 

7. Przedmiot: Etyka

8. Zwi!zek z podstaw! programow!: 

• Zgodnie z(podstaw! programowa kszta*cenia ogólnego z(+,.-..+-/+ roku z(pó0niejszymi 
zmianami z(1-.-$.+-/# Podstawa programowa edukacji wczesnoszkolnej w!zakresie etyki,  
I(etap edukacyjny: klasy I–III  
!!." [ucze2] zastanawia si% nad tym, na co ma wp*yw, na czym mu zale)y, do czego mo)e 
d!)y', nie krzywdz!c innych; stara si% nie&' pomoc potrzebuj!cym;

• Zgodnie z(podstaw! programow! kszta*cenia ogólnego z(/#.-+.+-/. roku Podstawa  
programowa edukacji wczesnoszkolnej w!zakresie etyki, I(etap edukacyjny: klasy I–III  
!.# [ucze2] odkrywa, )e jego wybór rodzi konsekwencje, które dotycz! jego samego; 
!.$ odkrywa, )e wspó*tworzy ró)ne wspólnoty osób, np. rodzin%, klas%, pa2stwo; 
!.% ma &wiadomo&', )e ka)dej osobie ludzkiej, tak)e jemu, nale)y si% szacunek, )e szacun-
kiem nale)y obdarza' tak)e wspólnoty osób – rodzin%, klas%, naród (ojczyzn%), w(tym 
wspólnot% religijn! – a(tak)e symbole tych wspólnot; 
!.& okre&la, co jest dobre, a(co jest z*e w(otaczaj!cym go &wiecie i(w(&wiecie poznawanych 
tekstów oraz podaje uzasadnienie swojego zdania; 
".' na&laduje i(przyjmuje jako w*asne zachowania dobre na podstawie do&wiadcze2 ze 
&wiata realnego oraz przyk*adów p*yn!cych z(tekstów literackich, 3lmów i(innych 0róde*.

9. Cele lekcji: 

Po lekcji ucze2/uczennica:

• zna sposoby pokojowego rozwi!zywania kon"iktów;

• ocenia zachowanie bohaterów bajki;

• uzasadnia swoj! decyzj%. 

10. Metody i formy pracy: 

• praca z(tekstem,

• metoda CoResolve,

SZKO!A RÓWNO"CI. Temat lekcji:
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• zabawa ruchowa „Gor!ce krzes"a” (Dzieci ta#cz! w$rytm muzyki, a$gdy muzyka zostanie 
wy"!czona, staraj! si% jak najszybciej usi!&'. W$zwi!zku z$tym, (e krzese" jest zawsze o$jed-
no mniej ni( dzieci, odpada to, dla którego zabraknie miejsca do siedzenia),

• odpowiedzi z$wykorzystaniem patyczków.

11. Materia!y dydaktyczne:

• Elmer i!hipopotamy – rozdzia" z$ksi!(ki Davida McKee Elmer. S"o# w!kratk$,  
Wydawnictwo Papilon, Pozna# )*+,.

• historia czytana przez Ann% Dymn! w$ramach akcji „Ca"a Polska czyta dzieciom”:  
KWWS���QLQDWHND�SO�¿OP�HOPHU�L�KLSRSRWDP\�GDYLG�PFNHH,

• patyczki, 

• kolorowe kartki papieru, s"omki, no(yczki, pisaki, instrukcja:  
https://www.youtube.com/watch?v=qZ!"agnUZjY.

12. Przebieg lekcji:

a. Popro&, aby uczennice i$uczniowie wygodnie usiedli. Poka( im ksi!(k% zatytu"owan! 
Elmer. S"o# w!kratk$ i$wypowiedz „magiczne zakl%cie”: „Zaraz ksi!(k% otworzymy 
i$w$&wiat przygód wyruszymy”. 

b. Popro&, aby uczennice i$uczniowie powtórzyli to zakl%cie trzy razy, za ka(dym razem coraz 
ciszej, (eby wytworzy' odpowiedni nastrój do s"uchania. A$nast%pnie przeczytaj uczennicom 
i$uczniom rozdzia" Elmer i!hipopotamy. W$trakcie czytania anga(uj ich uwag%, zach%caj!c do 
wydawania przeró(nych d-wi%ków, wykonywania gestów lub robienia min, np. „poka(cie, 
jak! min% mia"y s"onie, gdy powiedzia"y Elmerowi o$pojawieniu si% hipopotamów w$ich 
rzece”, „powiedzcie takim tonem, jakim zwróci"y si% s"onie do Elmera, (e nie chc! w$swojej 
rzece hipopotamów”, „poka(cie min%, jak! mog"y mie' hipopotamy, gdy s"onie im pomog"y 
w$usuni%ciu kamieni i$znów pojawi"a si% woda w$ich rzece”. (#$ minut)

c. Podziel sal% na dwie cz%&ci. Po jednej stronie umie&' napis „NIE”, po drugiej „TAK”. Popro&, 
aby przy „TAK” stan%"y dzieci, które s!dz!, (e to by"a weso"a historia, a$przy „NIE” stan%li 
ci, którzy s!dz!, (e opowie&' o$s"oniach i$hipopotamach by"a smutna. Zapytaj uczennice 
i$uczniów o$to, dlaczego tak s!dz!? Po udzieleniu odpowiedzi przez obie strony zapytaj, 
czy kto& zmieni" zdanie i$chce zmieni' miejsce. Zadaj kolejne pytania i$zaproponuj, aby 
uczennice i$uczniowie, w$zale(no&ci od tego, co uwa(aj! na dany temat, stan%li po jednej  
lub drugiej stronie. Zaznacz, (e maj! prawo to miejsce zmieni'. Kolejne pytania: 

 – „Czy hipopotamy mia"y prawo korzysta' z$rzeki s"oni?”,

 – „Czy s"onie mia"y prawo rozgniewa' si% na hipopotamy?”,

 – „Czy gdyby Elmer nie porozmawia" z$hipopotamami i$nie postanowi" im pomóc,  
to ta historia sko#czy"aby si% dobrze?”,

 – „Czy pomys" Elmera, (eby pój&' wzd"u( rzeki i$przekona' si%, co si% sta"o, by" dobry?”,

 – „Czy s"onie dobrze zrobi"y, (e pomog"y hipopotamom usun!' kamienie?”. (#$ minut)

d. Poinformuj, (e za chwil% zadasz dzieciom kolejne pytania dotycz!ce tekstu i$zaproponuj, 
aby tym razem uczennice i$uczniowie usiedli w$kole. Rozdaj po trzy patyczki, informuj!c, 
(e ka(dy mo(e udzieli' odpowiedzi na tyle pyta#, ile ma patyczków. Po swojej wypowiedzi 
ka(da osoba wrzuca patyczek do &rodka ko"a.  
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Pytania:

 – „Co mog!oby si" sta# z$hipopotamami, gdyby nie przenios!y si" do rzeki s!oni?”,

 – „Co mog!oby si" sta#, gdyby s!onie nie pomog!y hipopotamom usun%# kamieni?”,

 – „Jak mog!oby wygl%da# &ycie w$rzece, gdyby hipopotamy zosta!y w$rzece s!oni i$nigdy 
nie wróci!y do swojej rzeki?”,

 – „Czy warto rozmawia#, gdy pojawia si" jaki' problem?”,

 – „Czy w$przypadku k!ótni/kon(iktu lepiej udowadnia# swoje racje, czy lepiej spróbowa# 
zrozumie# problem drugiej strony i$stara# si" pomóc?”. (!" minut)

e. Popro' uczennice i$uczniów o$zaj"cie miejsc w$!awkach i$rozdaj ka&demu poci"te kawa!ki 
kolorowego papieru, klej oraz s!omk". Zróbcie razem s!onie wg instrukcji z$za!%czonego 
)lmiku: https://www.youtube.com/watch?v=qZ#$agnUZjY. (!" minut)

f. Na zako*czenie popro', aby dzieci ze swoimi s!onikami usiad!y w$kole i$powiedzia!y, 
czego ciekawego dowiedzia!y si" z$bajki oraz rozmowy. (% minut)

13. Komentarz metodyczny:

Podczas omawiania z$uczennicami i$uczniami historii s!uchaj ich argumentów, ale nie wypowiadaj 
w!asnej opinii. Przy pytaniach z$punktu +. nie mów, &e jaka' odpowied, jest prawid!owa a$pozosta!e 
osoby nie mia!y racji. Raczej podkre'laj, &e ogl%d sytuacji zale&y od ró&nych punktów widzenia i$od 
tego, czyje argumenty uznamy za wa&niejsze. 

Pytania spekulacyjne (z$punktu -.) mo&esz opatrzy# dodatkowym wprowadzeniem, &eby uczennice 
i$uczniowie wyobrazili sobie tak% sytuacj" i$lepiej si" w$ni% wczuli, udzielaj%c odpowiedzi. 

Je'li przygotujecie papierowe s!onie, mo&esz podkre'li#, &e one zostan% z$wami w$klasie i$b"d% 
przypomina# o$tym, &e warto rozmawia# i$wspólnie szuka# rozwi%za* ka&dej, nawet najtrud-
niejszej sytuacji. 
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1. Tytu$, temat lekcji: Sk!d jeste"my, jak daleko si#gaj! nasze korzenie?

2. Czas trwania: $% minut

3. Krótki opis scenariusza: Lekcja ma pozwoli& uczniom i'uczennicom pozna& ich historie 
rodzinne oraz korzenie, miejsca, sk!d pochodzili ich przodkowie. Stworzenie wspólnej mapy 
z'sieci! nitek symbolizuj!cych w#drówki ma u"wiadomi& im, (e ich przodkowie i rodziny 
migrowa)y z'ró(nych powodów: spo)ecznych, ekonomicznych czy historycznych. Pokaza& 
migracje w'kontek"cie osobistej historii rodziny.

4. Autorka: Izabela Niedzwiedzka

5. Poziom edukacyjny: I'etap edukacyjny lub II etap edukacyjny 

6. S$owa kluczowe: migracje/w#drówki, rodzinna historia, to(samo"&, podwójna to(samo"&, 
ró(ne kultury i'tradycje

7. Przedmiot: nauczanie zintegrowane, historia

8. Zwi!zek z podstaw! programow!: 

• Wymagania ogólne: historia rodziny, regionu, migracji

• Wymagania szczegó)owe: 
Historia, KLASA IV 
I. Elementy historii rodzinnej i'regionalnej. Ucze*: 
+) zbiera informacje na temat historii swojej rodziny, gromadzi pami!tki rodzinne  
i'opowiada o'nich; 
,) poznaje histori# i'tradycje swojej okolicy i'ludzi dla niej szczególnie zas)u(onych;  
zna lokalne zabytki i'opisuje ich dzieje.

9. Cele lekcji:

 Po lekcji ucze*/uczennica: 

• Zrozumie, (e ludzie zmieniaj! miejsce zamieszkania z'ró(nych powodów (historycznych, 
spo)ecznych, ekonomicznych) od wieków i'(e migracje s! naturalnym procesem spo)ecz-
nym i'globalnym;

• Pozna histori# swojej rodziny, trasy w#drówek swoich przodków i'przodki*;

• Dowie si#, sk!d pochodz! jego przodkowie, gdzie na mapie Polski/"wiata znajduj! si#  
te miejscowo"ci.

10. Metody pracy: symulacja, dyskusja, praca z'map!, analiza zdj#& rodzinnych

 Formy pracy: indywidualna i'grupowa

SZKO!A RÓWNO"CI. Temat lekcji:

Sk!d jeste"my, jak daleko 
si#gaj! nasze korzenie?
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i11. !rodki dydaktyczne i materia"y: pinezki, nici, mapki administracyjne Polski – po jednej 
na ! osoby, du"a plansza (najlepiej korkowa lub styropianowa) z#map$ Polski narysowan$ na 
szarym papierze, z#zaznaczonymi najwi%kszymi miastami i#granicami pa&stw s$siaduj$cych, 
markery, mo"liwe zdj%cia dziadków, bab', pradziadków i#prabab'.

 Uwaga: wymagane jest, by uczniowie i#uczennice przygotowali wcze(niej z#rodzicami w#domu 
historie swoich rodzin, mo"e jako kontynuacj% lekcji dotycz$cej drzewa genealogicznego 
rodziny, oraz nazwy miejscowo(ci, gdzie urodzili si%/mieszkali ich przodkowie (je"eli s$ to ma)e 
miejscowo(ci, popro(, by rodzice wcze(niej pokazali je dzieciom na mapie b$d* umiejscowili 
w#s$siedztwie najbli"szego du"ego miasta).

12. Przebieg lekcji

a. Podaj uczniom i#uczennicom temat lekcji, spytaj, czy kto( z#nich ma krewnych w#innym 
mie(cie Polski lub za granic$ – je(li tak, to gdzie? (! minuty)

b. Zapoznaj uczniów i#uczennice ze s)owami kluczowymi lekcji (mo"esz zapisa' je na 
tablicy): w%drówki, historie rodzinne, przodkowie, migracje. 
Zadaj pytanie kluczowe jako sygna) obranego kierunku zaj%': Sk$d jeste(my, gdzie si%gaj$ 
nasze korzenie? (" minut)

c. Podziel klas% na grupy czteroosobowe.

 – Rozdaj im przygotowane wcze(niej mapki administracyjne Polski i#krajów o(ciennych 
(najlepiej w#formacie minimum A!).

 – Popro(, "eby odwo)uj$c si% do pracy domowej (informacji od rodziców, dziadków, 
bab', rodziny), na kartce zaznaczyli czarnymi markerami miejsce, gdzie obecnie si% 
znajduj$, oraz miejsca, sk$d pochodz$ ich rodzice, dziadkowie lub pradziadkowie, je(li 
maj$ tak$ wiedz%.

 – Przejd* do prezentacji pracy grup, popro(, by uczniowie i#uczennice przeczytali nazwy 
miejscowo(ci, gdzie si%gaj$ ich korzenie. 
(#$ minut)

d. Nast%pnie popro(, by uczniowie i#uczennice razem ze swoj$ grup$ odnale*li na du"ej 
mapie miejscowo(ci rodzinne ich przodków i#zaznaczyli/zaznaczy)y oraz podpisali/
podpisa)y nazwy tych miejscowo(ci na du"ej mapie na szarym papierze, nast%pnie 
wbili/wbi)y tam pinezki i#nitkami po)$czyli/po)$czy)y z#obecn$ miejscowo(ci$ rodzinn$ 
(miejscem zamieszkania). 
W#tym czasie pozostali uczniowie i#uczennice mog$ ju" przygotowywa' sobie nici 
potrzebnej d)ugo(ci. 
We* równie" udzia) w#tym 'wiczeniu, zaznacz na mapie, gdzie si%gaj$ twoje korzenie 
rodzinne. ($% minut)

e. Popro(, by uczniowie i#uczennice wrócili na swoje miejsca. Map% z#sieci$ w%drówek 
umie(' w#klasie w#widocznym miejscu.

f. Popro( o#podsumowanie zaj%': 
„Dzi( odkry)em/odkry)am, "e moja rodzina…”. (" minut)

13. Komentarz metodyczny:

Aby zaj%cia przebieg)y sprawnie, wa"ne jest odpowiednie przygotowanie uczennic i#uczniów do 
tej lekcji. Zapowiedz j$ z#wyprzedzeniem i#popro(, aby jak detektywi poszukali i#wypytali swoje 
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irodziny o!ich histori". Mo#esz równie# zapowiedzie$ to rodzicom podczas spotkania b%d& zebrania 
i!zach"ci$ ich do wspólnej pracy z!dzie$mi.

Zadbaj o!to, #eby podczas pracy uczennice i!uczniowie nie komentowali tego, sk%d pochodz% inne 
osoby. Szczególnie w!kontek'cie osób maj%cych korzenie poza Polsk%. Przypomnij o!zasadzie od-
noszenia si" z!szacunkiem do osób i!ich historii.

Wa#ne, by podsumowa$ zaj"cia wnioskami o!historiach rodzin, osobistych do'wiadczeniach prze-
prowadzek, migracji, to#samo'ci krewnych mieszkaj%cych za granicami Polski czy Europy.

Mo#e si" tak zdarzy$, #e uczniowie i!uczennice zaznacz% miejsca poza granicami Polski, a!nawet 
Europy. Podkre'l, #e te procesy maj% charakter globalny i!oni/one równie# maj% mo#liwo'$ podró-
#owania, mieszkania w!ró#nych miejscach 'wiata w!przysz(o'ci.

Je'li wcze'niej poprosisz uczniów/uczennice o!przyniesienie zdj"$ swoich przodków i!krewnych 
to mo#ecie je poprzykleja$ na waszej mapie w!odpowiednich miejscach, tak aby ni$, która zosta(a 
poprowadzona, nabra(a jeszcze bardziej osobistego charakteru. Wtedy b"dzie mo#na rozpozna$, 
do kogo ta ni$ nale#y i!z!histori% czyjej rodziny jest zwi%zana.

14. Zadanie domowe: Popro' o!podsumowanie w!domu i!napisanie kilku zda) o!tym, gdzie 
si"gaj% korzenie rodzinne twoich uczniów/uczennic. 

 Popro' o!ewentualne wklejenie fotogra*i rodzinnej ilustruj%cej t" histori" lub przygotowanie 
rysunku (w!klasach m(odszych).

 Przydatne linki:

• https://globalna.ceo.org.pl/wiedza-o-spoleczenstwie-geogra!a-historia/artykuly/
wplyw-kon"iktow-na-rozwoj-globalny.

• https://globalna.ceo.org.pl/wiedza-o-spoleczenstwie-geogra!a/artykuly/migracje-na-
-swiecie. 

• Spotkanie z!Innym jako wyzwanie XXI wieku – wyk(ad Ryszarda Kapu'ci)skiego,  
https://e-globalna.edu.pl/index.php?etap=#$&i=#$%&.

Publikacja jest cz"'ci% serii Szko(a Równo'ci.

© Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej

Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej

ul. K(opotowskiego +/,-, .,-/-0 Warszawa

tel: 1,1 11+ 11/

e-mail: biuro@tea.org.pl

Publikacja jest wspó(*nansowana w ramach programu polskiej wspó(pracy 

rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Publikacja jest dost"pna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa ,.. 

Polska (CC BY ,..). Pewne prawa zastrze#one na rzecz Towarzystwa Edukacji 

Antydyskryminacyjnej. Utwór powsta( w ramach programu polskiej wspó(pracy 

rozwojowej realizowanej za po'rednictwem MSZ RP w roku 2.-/. Zezwala si" 

na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, 

w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw oraz o programie 

polskiej wspó(pracy rozwojowej. Tre'$ licencji jest dost"pna na stronie http://

creativecommons.org/licenses/by/,../pl.

https://youtu.be/l-o2EjTrJcY
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Miejsce, w którym nie ma wojny, 
czyli dlaczego trzeba budowa! 
bezpieczny "wiat dla wszystkich ludzi

1. Temat: Miejsce, w!którym nie ma wojny, czyli dlaczego trzeba budowa" bezpieczny #wiat dla 
wszystkich ludzi

2. Czas trwania lekcji: $% minut

3. Krótki opis scenariusza: Proponowane zaj&cia dotycz' wojny i!pokoju oraz problemu 
uchod(ców. Scenariusz ma u#wiadomi" uczniom, )e losy uchod(ców i!uchod(czy* z!Syrii 
przypominaj' losy osób, które prze)y+y II wojn& #wiatow'. 

4. Autorka: Aleksandra Lewandowska

5. Poziom edukacyjny: klasy I–III – edukacja wczesnoszkolna,  
klasy IV–VIII – szko+a podstawowa

6. S#owa/Pytanie kluczowe: Gdzie czujemy si& bezpiecznie i!dlaczego?

7. Przedmiot: Etyka

8. Zwi$zek z podstaw$ programow$: 

• Zgodnie z!podstaw' programowa kszta+cenia ogólnego z!,-.%..,%/, roku z!pó(niejszymi 
zmianami, z!0%.%1.,%/2 Podstawa programowa edukacji wczesnoszkolnej w!zakresie etyki,  
I!etap edukacyjny: klasy I–III  
!!.! [ucze*] rozumie, )e ludzie maj' równe prawa, niezale)nie od tego, gdzie si& urodzili, jak wy-
gl'daj', jak' religi& wyznaj', jaki maj' status materialny; okazuje szacunek osobom starszym; 
!!." zastanawia si& nad tym, na co ma wp+yw, na czym mu zale)y, do czego mo)e d')y", 
nie krzywdz'c innych; stara si& nie#" pomoc potrzebuj'cym; 
!!.# przestrzega regu+ obowi'zuj'cych w!spo+eczno#ci dzieci&cej (grzecznie zwraca si& do 
innych, wspó+pracuje w!zabawach i!w!sytuacjach zadaniowych) oraz w!#wiecie doros+ych 
(grzecznie zwraca si& do innych, ust&puje osobom starszym miejsca w!autobusie, podaje 
upuszczony przedmiot itp.);

• Zgodnie z!podstaw' programow' kszta+cenia ogólnego z!/2.%,.,%/. roku Podstawa progra-
mowa edukacji wczesnoszkolnej w!zakresie etyki, I!etap edukacyjny: klasy I–III 
!." [ucze*] odkrywa wolno#" jako warto#" przypisan' osobie, tak)e osobie w!jego wieku; 
!.$ dostrzega, )e granice jego wolno#ci wytycza godno#" i!dobro innych osób, np. z!kr&gu 
rodziny, klasy, rówie#ników; 
!.# odkrywa, )e wspó+tworzy ró)ne wspólnoty osób, np. rodzin&, klas&, pa*stwo; 
!.% ma #wiadomo#", )e ka)dej osobie ludzkiej, tak)e jemu, nale)y si& szacunek, )e szacun-
kiem nale)y obdarza" tak)e wspólnoty osób – rodzin&, klas&, naród (ojczyzn&), w!tym 
wspólnot& religijn' – a!tak)e symbole tych wspólnot; 
!.& okre#la, co jest dobre, a!co jest z+e w!otaczaj'cym go #wiecie i!w!#wiecie poznawanych 
tekstów oraz podaje uzasadnienie swojego zdania; 
".$ wyra)a szacunek wobec osób, wspólnot osób oraz ich symboli w!sytuacjach codzien-
nych i!uroczystych, przejawiaj'c w+a#ciwe zachowanie; 

SZKO!A RÓWNO"CI. Temat lekcji:



3

klasy IV–VIII 
Etyka 
I. Elementy etyki ogólnej. Ucze!: 
") zna, rozumie i#stosuje poj$cia niezb$dne do opisu prze%y& i#dzia'a! moralnych: 
a) pos'uguje si$ poj$ciami niezb$dnymi do charakterystyki dzia'ania w#aspekcie jego 
moralnej oceny: decyzja, czyn, sprawczo(&, kon)ikt, problem, podmiot dzia'ania (autor, 
sprawca), adresat dzia'ania, intencja dzia'ania, motyw dzia'ania, tre(& dzia'ania, skutek 
(konsekwencja), okoliczno(ci dzia'ania, 
b) rozpoznaje i#nazywa wybrane emocje oraz uczucia: rado(&, smutek, strach, wstr$t, zdzi-
wienie, gniew, akceptacja, duma, mi'o(&, nienawi(&, przyjemno(&, przykro(&, poczucie 
szcz$(cia, poczucie wstydu, poczucie winy, zazdro(&;

9. Cele lekcji: 

Po lekcji ucze!/uczennica:

• dostrzega cechy wspólne '*cz*ce uchod+ców z#Syrii z#uchod+cami z#czasu II wojny (wiatowej;

• zauwa%a negatywne strony kon)iktów zbrojnych;

• swobodnie wypowiada si$ na tematy dotycz*ce marze! i#l$ków dzieci %yj*cych w#pa!-
stwach, w#których panuje pokój oraz tych, w#których tocz* sie kon)ikty zbrojne;

• potra, zgodnie wspó'pracowa& w#grupie.

10. Metody i formy pracy:

• praca zespo'owa

• praca z#,lmem

• burza mózgów

• praca plastyczna

11. Materia!y dydaktyczne: 

• opowiadanie Szacunek, czyli udko kurczaka z#ksi*%ki !" wa#nych opowie$ci. Polscy auto-
rzy o%warto$ciach, Wydawnictwo Publikat S.A., Pozna! -."/ (dla m'odszych uczennic 
i#uczniów) lub ,lm Harry i%Ahmed, https://www.youtube.com/watch?v=!"g#nae$L#%  
(dla starszych uczennic i#uczniów), 

• sylwetki ch'opców lub dziewczynek, 

• kredki, pude'ka, rolki po papierze toaletowym, patyczki, klej, sznurek, ta(ma klej*ca, farby;

12. Przebieg lekcji:

a. Zapro( uczennice i#uczniów do przeczytania opowiadania Szacunek, czyli udko kurczaka 
lub obejrzenia ,lmu Harry i%Ahmed (w#zale%no(ci od grupy wiekowej) (# minut)

b. Popro(, aby uczennice i#uczniowie wzi$li udzia' w#burzy mózgów i#wymienili, co '*czy obu 
bohaterów ,lmu, a#nast$pnie zapisz propozycje na tablicy (# minut)

c. Daj uczennicom i#uczniom po dwie sylwetki ch'opców lub dziewczynek –  
na koszulce jednego jest napis „pokój”, na koszulce drugiego „wojna”. Popro(, aby 
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dzieci pokolorowa!y postaci, a"w"dymkach nad ich g!owami wypisa!y lub narysowa!y 
o"czym my#li b$d% marzy dziecko w"czasie pokoju i"jakie my#li lub marzenia ma 
dziecko, którego dzieci&stwo przypada na czas wojny (czego si' boi? co je martwi?). 
Po zako&czeniu obejrzyjcie wspólnie prace uczennic i"uczniów. Popro# autorki 
i"autorów prac, by wypowiedzieli si' na ich temat, a"nast'pnie dokonajcie porównania 
i"wyszukajcie podobie&stwa i"ró(nice mi'dzy dzie)mi mieszkaj$cymi w"kraju, w"którym 
panuje wojna albo pokój (!" minut).

d. Zapytaj uczennice i"uczniów, czy na #wiecie jest du(o, czy ma!o wojen. Podziel uczennice 
i"uczniów na grupy i"zaproponuj, aby ka(da z"grup zbudowa!a makiet' placu zabaw, na 
którym mog!yby si' wspólnie bawi) wszystkie dzieci. Ten plac zabaw by!by bezpiecznym 
miejscem dla wszystkich dzieci, bez wzgl'du na to, sk$d pochodz$ i"jakie maj$ 
do#wiadczenia. Nie jest potrzebne zaproszenie – mo(na przyj#) i"pobawi) si' wspólnie 
z"innymi dzie)mi, nawet je#li jeszcze si' nie znacie. (#$ minut)

e. Po zako&czonej pracy zach') grupy do obejrzenia nawzajem swoich placów zabaw 
i"opowiedzenia, jakie urz$dzenia si' tam znajduj$ i"w"co mo(na si' na nich bawi). (!" minut)

f. Na zako&czenie popro#, aby dzieci usiad!y w"kole i"korzystaj$c z"kostki niedoko&czonych 
zda&, dopowiedzia!y – w"zale(no#ci od tego, co wyrzuc$ na kostce:

 – „Mam nadziej', (e...”,

 – „Chcia!bym/chcia!abym, (eby...”,

 – „Zaskoczy!o mnie...”,

 – „Nigdy wi'cej...”,

 – „Nie wiedzia!em/wiedzi!am, (e...”,

 – „Nie chcia!bym/chcia!abym, (eby...”.  
(!$ minut)

13. Komentarz metodyczny:

Podczas proponowanej lekcji poruszony zostanie trudny temat, jakim jest wojna. Warto pod-
kre#li), (e mimo wojny dzieci maj$ takie same potrzeby i"pragnienia. Je#li wiesz, (e w"klasie s$ 
osoby z"takim do#wiadczeniem, zastanów si', czy realizowanie tej lekcji jest w!a#ciwe. 

Opowiadanie jest skierowane do m!odszej grupy wiekowej, natomiast *lm jest przeznaczony dla 
starszych uczennic i"uczniów. Zaproponowany *lm jest do#) skomplikowany i"wymaga omówie-
nia, jak równie( zaopiekowania si' emocjami, jakie mo(e wywo!a). Dlatego obserwuj bacznie 
uczennice i"uczniów podczas projekcji. Wyt!umacz, je#li trzeba, trudne s!owa, sytuacj' itd.

Prosz$c uczennice i"uczniów o"omówienie uzupe!nionych portretów, warto odnosi) si' w"rów-
nym stopniu do podobie&stw, jak i"do ró(nic, tak aby nie wzbudza) poczucia lito#ci, ale raczej 
empati' wobec trudnej sytuacji innych dzieci na #wiecie.

Stworzenie bezpiecznego miejsca dla wszystkich dzieci (tu w"postaci placu zabaw, ale mo-
(esz te( mówi) o"szkole lub innym miejscu) jest kluczowe dla „odczarowania” sytuacji oraz 
pokazania, (e wszyscy ludzie s$ równi, bo maj$ takie same potrzeby i"marzenia. Podkre#l to, 
podsumowuj$c lekcj'.

M
ie

js
ce

, w
 k

tó
ry

m
 n

ie
 m

a
 w

oj
n

y,
 c

zy
li 

d
la

cz
eg

o 
tr

ze
b

a
 b

ud
ow

a
! 

b
ez

p
ie

cz
n

y 
"w

ia
t 

d
la

 w
sz

ys
tk

ic
h

 lu
d

zi



5

W
 p

u!
a

p
ce

 je
d

n
ej

 h
is

to
ri

i

Publikacja jest cz!"ci# serii Szko$a Równo"ci.

© Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej

Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej

ul. K$opotowskiego %/&', (&-)'* Warszawa

tel: +&+ ++% ++)

e-mail: biuro@tea.org.pl

Publikacja jest wspó$,nansowana w ramach programu polskiej wspó$pracy 

rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Publikacja jest dost!pna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa &.( 

Polska (CC BY &.(). Pewne prawa zastrze-one na rzecz Towarzystwa Edukacji 

Antydyskryminacyjnej. Utwór powsta$ w ramach programu polskiej wspó$pracy 

rozwojowej realizowanej za po"rednictwem MSZ RP w roku .('). Zezwala si! 

na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, 

w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw oraz o programie 

polskiej wspó$pracy rozwojowej. Tre"/ licencji jest dost!pna na stronie http://

creativecommons.org/licenses/by/&.(/pl.



Edukacja 
antydyskryminacyjna TU, 
Edukacja globalna TERAZ
!"czenie perspektyw 
antydyskryminacyjnej i globalnej  
w edukacji formalnej i pozaformalnej

scenariusze lekcji



2

Z
ro

zu
m

ie
! 

in
n

eg
o

Z
ro

zu
m

ie
! 

in
n

eg
o

1. Tytu"/temat lekcji: Zrozumie! Innego

2. Czas trwania lekcji: " godziny lekcyjne (#$% minut)

3. Krótki opis scenariusza: Ludzie &yj' w(spo)ecze*stwie, w(jakiej+ zbiorowo+ci. Mo&e ni' by! 
kraj, miasto, rodzina, szko)a, klasa, grupa rówie+nicza. 

 Przynale&no+! do wspólnoty daje poczucie bezpiecze*stwa. Zagro&eniem jest wypadni,cie 
z(grupy, zachowywanie si, inaczej ni& grupa. 

 Bycie innym mo&e dotyczy! wielu kwestii: koloru skóry, wyznawanej religii, p)ci, wieku, niepe)-
nosprawno+ci, wiedzy, ubioru, zachowania. Bycie innym mo&e by! przyczyn' dyskryminacji. 

 Grupa mo&e by! dla kogo+ zagro&eniem. Dzieje si, tak wtedy, gdy uniemo&liwia jednostce 
rozwój czy bycie sob'. Gdy staje na drodze niezale&no+ci lub osobistej wolno+ci. Wówczas 
mo&e doj+! do kon-iktu mi,dzy jednostk' a(grup'.

 Spo)ecze*stwo jest wspólnot' wtedy, gdy ludzie mog' by! sob' na swój w)asny sposób, oczywi-
+cie nie szkodz'c przy tym innym. Nale&y znale.! równowag, mi,dzy potrzeb' przynale&no+ci 
do grupy i(potrzeb' indywidualno+ci i(bycia innym. 

4. Autorka: Ma)gorzata Zalewska 

5. Poziom edukacyjny:  edukacja wczesnoszkolna, klasy IV-VIII

6. S"owa/Pytanie kluczowe: szacunek, tolerancja, zrozumienie, empatia,  
wykluczenie, kon-ikt, Inny 

Co to znaczy szanowa! drug' osob,?

 Co to znaczy by! Innym/Inn'?

 Co to znaczy by! sob'?

7. Przedmiot: 

• edukacja wczesnoszkolna

• zaj,cia z(wychowawc'

• etyka

8. Zwi#zek z podstaw# programow#:

 III. Edukacja spo)eczna. 
#. Osi'gni,cia w(zakresie rozumienia +rodowiska spo)ecznego. Ucze*: 
#) identy/kuje si, z(grup' spo)eczn', do której nale&y: rodzina, klasa w(szkole, dru&yna spor-
towa, spo)eczno+! lokalna, naród; respektuje normy i(regu)y post,powania w(tych grupach;

SZKO!A RÓWNO"CI. Temat lekcji:

Zrozumie! Innego
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ki, przestrzega ich i%stosuje je w%codziennym #yciu;

 ') przyjmuje konsekwencje swojego uczestnictwa w%grupie i%w&asnego w%niej  post(powania 
w%odniesieniu do przyj(tych norm i%zasad.;

• ETYKA 

 III. Kszta&towanie postaw 
Charakteryzowanie i kszta&towanie postaw moralnych – w szczególno"ci postawy szacunku 
wobec ka#dego cz&owieka. 

9. Cele lekcji: 

Celem zaj() jest zwrócenie uwagi uczniów i%uczennic na to, #e:

• ka#dy problem i%ka#da sytuacja kon*iktowa mog$ zosta) rozwi$zane,  
ale wiele zale#y od podej"cia do nich,

• ka#dy ma prawo do bycia sob$, do w&asnej indywidualno"ci,

• nale#y szanowa) innych i%ich zdanie,

• nie nale#y dyskryminowa) innych osób,

• nie zawsze musimy robi) to, co grupa.

Po lekcji ucze+/uczennica:

• zrozumie, #e kon*ikt mo#na rozwi$za); nie zawsze musimy robi) to, co grupa;  
warto dba) o%swoje potrzeby; nale#y szanowa) potrzeby i%zdanie innych osób;

• pozna sposoby rozwi$zywania kon*iktów;

• dowie si(:, co utrudnia, a%co u&atwia rozwi$zywanie kon*iktów. 

10. Metody i formy pracy:  

,-./01: zabawa, metoda dyskusji, metoda twórczego rozwi$zywania problemu, metoda 
wspó&pracy, metoda grupowego podejmowania decyzji.

 2/3,1 43561: indywidualna, w%parach, w%grupach, zbiorowa.

11. Materia!y dydaktyczne: 

• bajka,

• rzutnik, ekran,

• pytania (przygotowane wcze"niej, na osobnych kartkach/paskach),

• kolorowe kartki, np. niebieskie i%trzy w%odmiennym kolorze, np. czerwone,

• opisy sytuacji na kartkach,

• sytuacje kon*iktowe przedstawione na kartkach,

• sytuacje kon*iktowe przedstawione na du#ych arkuszach. 
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Prezentowany scenariusz stanowi propozycje dzia,a-, z.wykorzystaniem metod dialogicznych, 
które mog/ pos,u0y1 w.czasie prowadzenia rozmów z.klas/ na trudne tematy, do rozwi/zywania 
sytuacji kon2iktowych oraz uwra0liwiania uczennic i.uczniów na róznorodono31. Scenariusz 
mo0na zastosowa1 jako ca,o31 (je3li masz tak/ mo0liwo31 w.swojej klasie), lub wybra1 odpowia-
daj/ce Ci najbardziej aktywno3ci. Pami4taj jednak, 0e je3li wybierzesz poszczególne aktwyno3ci, 
musisz umie3ci1 je w.scenariuszu swojej lekcji, w.której b4dzie miejsce na wprowadzenie klasy 
w.temat, zbudowanie bezpiecznej atmosfery, sama aktywno31 i.omówienie jej oraz podsumo-
wanie  i.zako-czenie. 

12. Przebieg lekcji:

a.  Wst4p

 Uczniowie i.uczennice pokazuj/, w.jakim s/ dzi3 nastroju:

 – kciuk w.gór4 - w.dobrym,

 – kciuk w.dó, - w.z,ym,

 – kciuk w.bok - w.takim sobie

b.  Bajka Przygoda w!paski (!" minut) 

 Zapro3 uczniów i.uczennice do obejrzenia bajki.  

 https://www.youtube.com/watch?v=DqqXJGRCfmQ&t=#$%s 
  Uczniowie i.uczennice przedstawiaj/ swoje re2eksje po obejrzeniu bajki.  

 Mo0esz zada1 pytania pomocnicze:

 – Co mnie poruszy,o w.tej historii?

 – Co mi si4 nie podoba,o?

 – Co mi si4 podoba,o?

 – Czy by, w.tej historii kon2ikt?

 – Mi4dzy kim a.kim?

 – Czy w.tej historii kto3 czu, si4 Innym?

 – Dlaczego?

 – Czy ta historia mog,aby potoczy1 si4 inaczej?

 – Co wtedy by si4 sta,o?

 – Czy mo0na by t4 histori4 przenie31 do 3wiata ludzi? 

 – Czy ludzie tak0e czasami tak si4 zachowuj/?

 – W.jakich sytuacjach?

c.  Rozmowa w.kr4gu (%" minut)

 Uczniowie i.uczennice siadaj/ w.kr4gu. Roz,ó0 wcze3niej przygotowane pytania. Uczniowie/ 
uczennice losuj/ pytania i.próbuj/ na nie odpowiedzie1. 

 Do wylosowania pytania mo0na zastosowa1 metod4 „popcorn”, która polega na tym, 0e je3li 
kto3 czuje, 0e jest gotowy wylosowa1 pytanie, zg,asza sw/ ch41. Wybiera pytanie, odczytuje 
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je i!próbuje na nie odpowiedzie". Pozosta#e dzieci, je$li maj% ochot& odpowiadaj% na to samo 
pytanie. 

 Nast&pnie zg#asza si& kolejna osoba, itd. do wyczerpania pyta'.

 Przyk#adowe pytania:

 – Czy mo(esz da" komu$ do zrozumienia, (e go nie lubisz?

 – Czy mo(esz kogo$ wy$miewa"? 

 – Czy mo(esz z!kogo$ zadrwi"? 

 – Czy mo(esz kogo$ wykluczy"?

 – Czy mo(esz kogo$ zwymy$la", bo sam zosta#e$ zwymy$lany? 

 – Czy masz obowi%zek broni" kogo$, kto jest zwymy$lany, wykluczony  
lub dyskryminowany? 

 – Czy zawsze musisz robi" to, co robi grupa? 

 – Do czego ka(dy cz#owiek ma prawo?

 – Czy kiedy$ czu#e$/ czu#a$ si& wykluczony/wykluczona?

 – Czy kiedy$ czu#e$/czu#a$ si& Inny/Inna?

 – Czy by#e$ w!sytuacji, kiedy kogo$ wykluczano z!grupy/zabawy?

 – Co mo(na zrobi" w!sytuacji, gdy grupa kogo$ wyklucza?

d.  Do$wiadczy" na w#asnym ciele – zabawa w!kr&gu (!" minut)

 Przeka( do wylosowania uczniom i!uczennicom po jednej kartce. Wszystkie s% w!jednym 
kolorze, np. niebieskim, trzy w!innym, np. czerwonym. 

 Poinformuj, (e dzieci, które wylosowa#y czerwone kartki nie b&d% mog#y bra" udzia#u w!zaba-
wie. Odchodz% poza kr%g i!przygl%daj% si&, jak bawi% si& pozostali.

 Zabawa w!„g#uchy telefon”

 Dzieci, które wylosowa#y niebiesk% kart&, siadaj% w!kr&gu i!bawi% si& w!„g#uchy telefon”. Dzieci, 
które wylosowa#y czerwon% kartk&, nie uczestnicz% w!zabawie.

 Zabawa ko'czy si&, po trzech rundach.

 Po sko'czonej zabawie zapro$ dzieci, które nie uczestniczy#y w!"wiczeniu, do kr&gu i!zadaj 
pytania:

 – Jak si& czujesz po wykluczeniu z!zabawy?

 – Jak si& czujesz, gdy twój kolega/twoja kole(anka nie mog#a si& bawi" z!pozosta#ymi 
osobami? 

 Popro$ uczennice i!uczniów o!symboliczne podarcie kolorowych kartek i!ostatni% wspóln% 
rund& zabawy w!„g#uchy telefon”, tak aby odczarowa" sytuacj& i!pokaza" ca#ej klasie, (e nikt 
nie jest wykluczony.

 )*+,-./01 +,.*2341-3:  Ostatni etap podarcia kartek to symboliczne „odczarowanie” – jest 
konieczne, by wyj$" z!roli i!wyciszy" emocje. 
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 Podkre!l, "e to by#a zabawa, jednak w$"yciu nie powinni!my innym dawa% „czerwonych kartek” 
i$"e wszyscy jeste!my równi.

e. Wykluczenie – odegranie roli (!" minut)

 Sytuacje:

 – Ania czuje si& samotna, bo nie ma w$klasie przyjació#ki.

 – Marek jest wy!miewany, bo ma wad& wymowy.

 – Z$Kasi si& !miej', bo nie ma telefonu komórkowego. 

 – Marta czuje si& niepewnie w$szkole z$powodu koloru swojej skóry. 

 Dzieci zostaj' podzielone na cztery grupy. 

 Ka"da grupa dostaje kartk& z$wybran' sytuacj'. 

 Ch&tne dzieci z$ka"dej grupy odgrywaj' powy"sze sytuacje. 

 Po zaprezentowaniu scenek zadaj pytania:

 – Jak si& czu#e!/ czu#a! jako osoba wykluczona?

 – Jak czuj' si& inne dzieci? 

 – Co mog#aby zrobi% osoba, która jest wykluczana z$grupy? 

 – Co mog#yby zrobi% osoby, które widz', "e kto! wyklucza jak'! osob&?

 Uczennice i$uczniowie w$tych samych grupach zastanawiaj' si&, jak mog#aby potoczy% si& ta 
historia, "eby osoba z$danej grupy nie zosta#a wykluczona. 

 Prezentuj' swoje pomys#y na forum klasy.

 Po zako(czonym %wiczeniu popro!, by uczennice i$uczniowie stan&li w$kr&gu. Ka"dy po kolei 
wypowiada w#asne imi&.

 )*+,-./01 +,.*2341-3: Wa"ne, by role, w$które wejd' uczniowie i$uczennice nie by#y po-
dobne do sytuacji osób, w$klasie, "eby nie poczu#y si& one wy!miewane czy ura"one.

 Ostatni etap %wiczenia – wypowiedzenie w#asnego imienia – to symboliczne „odczarowanie”, 
jest konieczne, by wyj!% z$roli i$wyciszy% emocje. 

 Podkre!l, "e to by#a zabawa, jednak w$"yciu nie powinni!my innych wyklucza% innych, i$"e 
wszyscy jeste!my równi.

f. Kon5ikt (#$ minut)

 Napisz na tablicy s#owo „Kon5ikt”. Popro! uczennice i$uczniów o$podanie skojarze( zwi'za-
nych z$tym s#owem. 

 Zadaj nast&puj'ce pytania:

 – Co to jest kon5ikt?

 – W$jakich sytuacjach mo"e doj!% do kon5iktu?

 – Czy lubimy kon5ikty? 

 – Czy kon5iktu powinni!my unika%?
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 – Co mo!na zrobi", je#li dojdzie do kon$iktu?

 – Jak mo!emy rozwi%zywa" kon$ikty?

 – Co sprzyja rozwi%zaniu kon$iktu?

 Ch&tni uczniowie/uczennice odpowiadaj% na pytania. 

 Mo!na zako'czy" dyskusj& wnioskiem, !e kon$ikt wyst&puje w(relacjach mi&dzy lud)mi. Mo!e 
dotyczy" ró!nych pogl%dów, potrzeb. 

g.  Rozwi%zujemy kon$ikty (!" minut)

 WARIANT I

 Pogrupuj uczniów i(uczennice w(pary lub trójki. Ka!da para/trójka losuje sytuacj& kon$iktow%. 
Dzieci zastanawiaj% si&, co mo!na zrobi" w(danej sytuacji, by unikn%" kon$iktu. 

 Prezentuj% swoje pomys*y na forum klasy.

 Przyk*adowe sytuacje kon$iktowe zapisane na arkuszach papieru, zawieszoneych na #cianie:

+. Znalaz*e# na ulicy bezdomnego psa i(chcesz go zabra" do domu, ale rodzice si&  
nie zgadzaj%.

,. Rodzice chc%, aby# posprz%ta*/posprz%ta*a pokój, a(Ty chcesz si& teraz pobawi".

-. Idziesz z(rodzicami na urodziny babci. Rodzice chc%, aby# ubra*a /ubra* si&  
elegancko, a(Ty nie chcesz. Mi&dzy Tob% a(rodzicami dochodzi do kon$iktu.

.. W*a#nie jest emitowany ciekawy program w(telewizji. Koniecznie chcesz go  
obejrze", jednak mama stanowczo nalega na to, aby# teraz odrobi*/odrobi*a lekcje. 

/. Dziewczynka podchodzi na przerwie do swoich kole!anek. Te nie zwracaj% na ni% 
uwagi. Zarzuca im, !e j% lekcewa!%. Mi&dzy dziewczynkami dochodzi do sprzeczki.

0. Kasia i(Ania chc% wybra" si& do kina. Jednak nie mog% si& porozumie",  
jaki 1lm wybra".  

2. Maciek chce obejrze" mecz w(telewizji, a(jego m*odszy brat Antek chce w(tym  
czasie ogl%da" bajk&. Mi&dzy bra"mi dochodzi do k*ótni.

3. Zuzia i(Marta wybieraj% w(sklepie prezent dla kuzyna. Jedna z(nich chce kupi"  
zestaw klocków lego, a(druga ksi%!k&. Mi&dzy siostrami dochodzi do kon$iktu.

4. Kamil po!yczy* Marcinowi album z(kolekcj% kart ulubionych sportowców. Marcin 
zwróci* go koledze, ale jedna karta jest uszkodzona. Mi&dzy przyjació*mi dosz*o  
do k*ótni.

+5. Trwa dyskoteka szkolna. Uczniowie ze starszych klas puszczaj% piosenki, które nie 
podobaj% si& m*odszym dzieciom. Uczniowie i(uczennice z(klas m*odszych maj% 
swoje nagrania i(chc% si& bawi" przy innej muzyce. Mi&dzy dzie"mi dochodzi do 
sprzeczki.
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 Po up!ywie okre"lonego czasu jedna osoba z#grupy prezentuje na forum klasy wylosowan$ 
sytuacj% kon&iktow$ i#mo'liwo"ci jej rozwi$zania, które zosta!y omówione w#grupach.

 WARIANT II

 Dzieci podchodz$ do arkusza z#opisem sytuacji kon&iktowej i#na wybranym (tym, o#którym, 
chc$ rozmawia() stawiaj$ kropk%. 

 Sytuacja kon&iktowa, która uzyska najwi%ksz$ liczb% g!osów (kropek), b%dzie omawiana 
w#grupach.

k.  Znajd)my to, co nas !$czy – zabawa w#parach. (*+ minut)

 Dobierz dzieci w#pary. Najlepiej aby w#parze by!y ze sob$ te osoby, które nie za dobrze si% 
dogaduj$ lub nie „trzymaj$ si% razem”. Popro", by dzieci w#parze znalaz!y co najmniej dwa 
podobie,stwa mi%dzy sob$. Oczywi"cie mo'na wi%cej.

 Kiedy pary s$ gotowe, prezentuj$ swoje podobie,stwa na forum klasy. 

 Mo'na rozpocz$( od s!ów, np. „Mnie i#Kasi% !$czy to, 'e…”.

 Druga osoba z#pary mówi: „Mnie i#Ani% !$czy to, 'e…”

 Zabaw% mo'na zako,czy( wnioskiem, 'e najwa'niejsze jest to, co nas !$czy.

l. Zako,czenie – zabawa – „Iskierka” (! minut)

 Sta, z#uczniami/ i#uczennicami w#kr%gu i#z!apcie si% za r%ce. 

 Przeka' u"ciskiem d!oni „iskierk%” osobie stoj$cej po lewej stronie. Ucze,/uczennica, odebraw-
szy „iskierk%”, przesy!a sygna! kolejnej osobie itd., a' „iskierka” powróci do Ciebie. Zabawa 
mo'e si% odbywa( przy muzyce. 

13. Komentarz metodyczny:

Kon&ikty towarzysz$ wszystkim ludziom, tak'e dzieciom. Nie znaczy to jednak, 'e wiemy, jak 
powinni"my je rozwi$zywa(. 

Pami%taj, 'e to Ty nadajesz w!a"ciwe tempo pracy i#zwracasz uwag% na te elementy, które w#danej 
grupie stanowi$ trudno"(. Niezb%dne jest wykonanie przez uczniów i#uczennice (wicze, praktycz-
nych, dzi%ki czemu anga'uj$ si% osobi"cie w#lekcj%, bo problemy „prze'yte”, a#nie tylko omówione, 
staj$ si% bliskie. Podczas wprowadzania w#kolejne etapy lekcji, daj uczniom i#uczennicom czas na 
rozwi$zanie, s!uchaj wypowiedzi uczniów/uczennic, pozwalaj, by uczniowie i#uczennice samo-
dzielnie znajdowali rozwi$zania. 

Gdyby podczas lekcji dosz!o do sytuacji kon&iktowej, nale'y skupi( si% na niej i#poszuka( wraz 
z#uczniami i#uczennicami sposobu jej rozwi$zania.

14. Materia!y pomocnicze: 

• Filmik: Przygoda w!paski: https://www.youtube.com/watch?v=DqqXJGRCfmQ&t="!#s. 

• Strona projektu Centrum Edukacji Obywatelskiej, „Trudny temat – we) to na warsztat”: 
https://trudnytemat.ceo.org.pl/. 
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15. Zadanie domowe/ dodatkowe/ rozwijaj!ce temat dla ch"tnych:

Doko!cz zdania:

• Jestem sob", gdy… 

• Mog# unikn"$ kon%iktu, gdy… 

Publikacja jest cz#&ci" serii Szko'a Równo&ci.

© Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej

Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej

ul. K'opotowskiego (/)*, +)-,*- Warszawa

tel: .). ..( ..,

e-mail: biuro@tea.org.pl

Publikacja jest wspó'/nansowana w0ramach programu polskiej wspó'pracy 

rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Publikacja jest dost#pna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa ).+ 
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1. Tytu#, temat lekcji: O!dzielnych ksi"#niczkach i!pi"knych królewiczach

2. Czas trwania: $% minut

3. Krótki opis scenariusza: Lekcja ma sprowokowa& uczniów i!uczennice do krytycznego 
przyjrzenia si" stereotypom p'ci, rolom spo'ecznym. Analiza tekstów kultury (bajki), 
a!tak#e prasy przyczyni si" do re(eksji nad stereotypami, ma zach"ci& do ich prze'amywania 
w!codziennym #yciu.

 Scenariusz zawiera elementy, które pomog) omówi& w!bezpieczny sposób ró#nice zda* w!grupie, 
a!tak#e mimo mo#liwej ró#nicy zda* pozwol) pozosta& w!relacji i!re(eksyjnie stworzy& postulaty 
grupy na temat równo+ciowego my+lenia oraz traktowania dziewcz)t i!ch'opców.

4. Autorka: Izabela Niedzwiedzka

5. Poziom edukacyjny: II etap edukacyjny (w!tym szko'a bran#owa I!stopnia)

6. S#owa kluczowe: stereotypy p'ci, równo+& p'ci, równe prawa kobiet i!m"#czyzn 

7. Przedmiot: godzina wychowawcza, wychowanie do #ycia w!rodzinie

8. Zwi$zek z podstaw$ programow$: 

• Szko'a bran#owa I!stopnia  
Wychowanie do #ycia w!rodzinie:  
IV. Rozwój psychoseksualny cz'owieka w!kolejnych fazach #ycia.  
Ucze*: %) porównuje role kobiet i!m"#czyzn w!kontek+cie stereotypów;

9. Cele lekcji: Po lekcji ucze*/uczennica: 

• zrozumie #e ludzie mog) mie& ró#ne zdanie na temat tego, co m"skie i!kobiece; 

• pozna mechanizm powstawania stereotypów, uogólnie* i!generalizowania; 

• dowie si", jak prze'amywa& stereotypy i!d)#y& do równego traktowania dziewcz)t i!ch'opców.

10. Metody pracy: symulacja, dyskusja, debata metod) Co-Resolve

Formy pracy: indywidualna i!grupowa

11. %rodki dydaktyczne i materia#y: 

• kolorowe czasopisma (im bardziej ró#norodne, tym lepiej), markery, arkusz szarego papie-
ru, czyste kartki do pracy dla grup 

• Fragment ba+ni !pi"cy królewicz, interpretacji !pi"cej królewny dokonanej przez We-
ronik" Jó,wiak, autork" ksi)#ki O#dzielnych ksi$%niczkach i#pi$knych królewiczach 

SZKO!A RÓWNO"CI. Temat lekcji:

O dzielnych ksi!"niczkach 
i pi!knych królewiczach
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opublikowanej w!a"nie w#ramach akcji „Zgierz Otwarty”: http://kobieta.gazeta.pl/ko-
bieta_ekstra/!,!""#$#,!%%&'%#%,Sniezka_czy_Sniezek__Znane_basnie_w_nowej_wer-
sji__UWAGA_.html.

 „Wej"cia broni!y kolczaste chaszcze, ci$gn$ce si% przez wiele kilometrów. Dziewczyna doby!a 
miecza i#j%!a sieka&, i#ci$&, ile si! w#r%kach, na wszystkie strony. Pracowa!a wytrwale przez wiele 
dni i#nocy, a' wreszcie utorowa!a sobie drog% do zamku, bo by!a odwa'na i#bardzo silna. (...) 
Dziewczyna dotar!a do brukowanego marmurem dziedzi(ca, na którym le'a!y, niby martwe, 
królewskie charty. Wesz!a na schody i#korytarz, gdzie stra' królewska wci$' sta!a na baczno"& 
bez 'ycia i#ka'dy mimo snu "ciska! bro( w#d!oni. Min$wszy wiele pokojów, gdzie stoj$c i#siedz$c 
spa!y damy i#szlachcice, wesz!a po w$skich schodkach na sam szczyt wie'y, gdzie znajdowa!a 
si% ma!a komnata. Tu, na mi%kkim !o'u i#jedwabnej po"cieli, ujrza!a najpi%kniejszy widok, jaki 
ogl$da!a w#'yciu. By! to królewicz. Nie zdawa! si% liczy& wi%cej ni' pi%tna"cie lub szesna"cie lat, 
a#by! pi%kny i#"wietlisty jak poranek. Le'a! spokojnie, jego oblicze by!o jasne i#bez trosk, sny mia! 
bowiem pi%kne. Zadziwiona ksi%'niczka zbli'y!a si% dr'$c i#nie mog$c oprze& si% urokowi ch!opca 
— jego jasnej skórze i#rubinowym ustom, na których z!o'y!a gor$cy poca!unek”.

12. Przebieg lekcji

a. Podaj uczniom i#uczennicom temat lekcji, uprzed), 'e wys!uchaj$ fragmentu bajki jako 
wprowadzenie do zaj%&. 
Przeczytaj fragment bajki, popro" o#re*eksj%. Pytania pomocnicze: Czy co" w#tej ba"ni was 
zdziwi!o? Czy zosta!a ona opowiedziana inaczej ni' j$ znacie? Co by!o w#niej innego? Kto 
ustali!, 'e królewny bywaj$ pi%kne a#królewicze dzielni? Sk$d to wiemy? (" minut)

b. Zapoznaj uczniów i#uczennice ze s!owami kluczowymi lekcji: stereotypy p!ci, role p!ci, 
postrzeganie m%'czyzn i#kobiet. 
Popro", by podali znane im skojarzenia zwi$zane ze stereotypowym postrzeganiem p!ci. 
Zacytuj wyt!umaczenie ról p!ci wg Natalii Saraty (Fundacja Przestrze( Kobiet). 
Materia!y pomocnicze:

• https://rownosc.info/dictionary/rownosc-pci/.

• https://rownosc.info/dictionary/role-pci/.

• „Role p!ci — s$ to spo!eczne normy, oczekiwania i#przepisy na to, w#jaki sposób w#danej 
kulturze, w#danym spo!ecze(stwie nale'y «by& kobiet$» i#«by& m%'czyzn$». Ten spo!eczny 
przepis zak!ada, 'e role odgrywane przez kobiety i#m%'czyzn w#spo!ecze(stwie s$ roz!$cz-
ne, komplementarne i#"ci"le zwi$zane z#p!ci$ biologiczn$. Zak!ada tak'e, 'e sfery funk-
cjonowania kobiet i#m%'czyzn s$ odmienne, wyznaczaj$c osobom ze wzgl%du na ich p!e& 
biologiczn$ priorytetowe obszary aktywno"ci, normy zachowania, preferowane warto"ci”. 
[N. Sarata]

• https://rownosc.info/dictionary/seksizm/.

• Zadaj pytanie kluczowe: Co to znaczy równo"& p!ci?  
W#tym punkcie ka'da odpowied) jest dobra. Uczniowie i#uczennice podaj$ swoje sko-
jarzenia na zasadzie burzy mózgów — zostawiamy pytanie na tablicy na czas &wiczenia 
i#wracamy do niego pod koniec zaj%&, w#podsumowaniu. (" minut)

c. Podziel klas% na dwie grupy. 
Rozdaj kolorowe magazyny, markery i#kartki na notatki.  
Popro", 'eby na jednej kartce uczniowie i#uczennice wypisali/wypisa!y po +, spostrze'e( 
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na temat: Jacy s! m"#czy$ni a%jakie s! kobiety w%tych gazetach, jak wygl!daj!, co robi!, 
w%jakich okoliczno&ciach s! prezentowani/prezentowane?  
('( na temat kobiet i%'( na temat m"#czyzn). 
Przejd$ do prezentacji pracy grup. (!" minut)

d. Po)!cz losowo uczennice i%uczniów w%pary. Zapisz na tablicy dwa przeciwstawne wnioski 
b!d$ stwierdzenia dotycz!ce równo&ci p)ci, np.:

 – „*wiatu nie jest potrzebny podzia) na to, co m"skie i%kobiece”.

 – „Równo&+ p)ci nie istnieje. *wiat m"ski i%kobiecy bardzo ró#ni! si" od siebie”.

 Zaproponuj ma)! debat": osoby w%parach przedstawiaj! na zmian" najpierw swoje argumenty 
na potwierdzenie pierwszego wniosku (# minuty, osoby mówi! na zmian"), nast"pnie na po-
twierdzenie drugiego wniosku (# minuty, osoby mówi! na zmian"). Popro& o%podsumowanie, 
co ich/je zaskoczy)o, co by)o ciekawe, nowe, wa#ne czy trudne w%tym +wiczeniu. 

 Wypowiedz jako prowadz!cy/a%swoje w)asne spostrze#enie/podsumowanie (tzw. ziarno praw-
dy) ($ minuty). 

 – „S)ysz", #e dla was wa#ne by)o…, zaskoczy)o was…, zaciekawi)o…

 – Czy dobrze to odebra)am/odebra)em…?”.

e. Podziel klas" na ch)opców i%dziewcz"ta, popro&, by ch)opcy stworzyli plakat z%has)em:

 – „Chcemy, #eby ch)opcy na ca)ym &wiecie wiedzieli, #e…”.

 Równolegle popro& uczennice, by stworzy)y plakat: 

 – „Chcemy, #eby dziewczyny na ca)ym &wiecie wiedzia)y, #e…”. 

 Plakaty powinny zawiera+ ok. , punktów. (!" minut)

f. Powie& plakaty w%widocznym miejscu.

 – Popro& o%podsumowanie zaj"+.

 – Wró+ do pytania z%pocz!tku lekcji: co to znaczy wg was równo&+ p)ci? Popro& uczniów 
i%uczennice o%w)asne odpowiedzi.

 – Najwa#niejsze dla mnie by)o… 

 – Poczu)em/poczu)am… (% minut)

13. Komentarz metodyczny:

Tematyka zaj"+ mo#e okaza+ si" wyzwaniem zarówno dla nauczycielki/nauczyciela, jak i%dla grupy. 
Warto zapowiedzie+ takie zaj"cia wcze&niej, a%tak#e przygotowa+ si" do pyta- ze strony uczennic 
i%uczniów dotycz!cych gender — p)ci spo)eczno-kulturowej oraz obiegowych opinii na ten temat. 
Istotne jest, aby& sam by) przekonany/sama by)a przekonana do realizacji zaj"+ o%tej tematyce 
i%dostrzega)/dostrzega)a warto&+ w%ró#norodno&ci opinii i%pogl!dów uczennic i%uczniów. Cenne 
równie# b"dzie u#ywanie przez Ciebie j"zyka równo&ciowego. Pami"taj o%#e-skich ko-cówkach 
i%j"zyku nieutrwalaj!cym stereotypów p)ci.

Po)!czenie pracy ze zmienion! wersj! bajki oraz magazynami i%czasopismami stanowi odwo)anie 
do tekstów kultury, z%którymi uczennice i%uczniowie spotykaj! si" w%swoim #yciu poza szko)!, 
a%tak#e na innych lekcjach przedmiotowych.
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Podczas dyskusji pozwól uczennicom i!uczniom na swobodne wyra"anie opinii (o!ile mieszcz# si$ 
one w!granicach kulturalnej rozmowy), odwo%ywanie si$ do przyk%adów i!w%asnych do&wiadcze'. 
Nie oceniaj prawdziwo&ci tych opinii, postaraj si$ nie wyra"a( w%asnego zdania w!czasie lekcji, tak 
aby mo"liwie du"o us%ysze( od grupy. To wa"ne równie" dla Ciebie, bo jest to okazja do poznania 
Twoich uczennic i!uczniów. Stosuj raczej pytania wspomagaj#ce i!pog%$biaj#ce dyskusj$ ni" stwier-
dzenia podsumowuj#ce i!oceniaj#ce jej przebieg.

Je&li uwa"asz, "e uczniowie i!uczennice b$d# mieli problem ze stworzeniem plakatów w!ostat-
nim (wiczeniu, zadaj pytania pomocnicze, np: Czy wsz$dzie na &wiecie kobiety mog# prowadzi( 
samochody? Czy kobiety s# zawsze m%ode, u&miechni$te i!nosz# ubrania w!rozmiarze )*—)+?  
Czy m$"czy,ni mog# by( dobrymi wychowawcami w!przedszkolu? Czy m$"czy,ni te" sprz#taj# 
w!kuchni lub myj# wann$? Zadaj pytania w!opozycji do stereotypowych wizerunków kobiet i!m$"-
czyzn przedstawianych w!kolorowych czasopismach.

Inne pytania pomocnicze: 

 – Czy ludzie na ulicach wygl#daj# tak, jak w!gazetach? 

 – Czy rodzina/kobieta/m$"czyzna nieposiadaj#ca/nieposiadaj#cy dzieci jest gorsza/gorszy?

Pomocne w!przygotowaniu do zaj$( mog# by( publikacje:

• Instytut Globalnej Odpowiedzialno&ci, Globalna uk!adanka, http://igo.org.pl/wpcontent/
uploads/!"#$/##/Globalna_ukladanka.pdf.

• M. Borowska, Trudny temat. We" to na warsztat, Centrum Edukacji Obywatelskiej,  
https://trudnytemat.ceo.org.pl/sites/trudnytemat.ceo.org.pl/%les/coresolve_youth_
speak._tekst.pdf.

• K. Raczy'ski, Prawa kobiet, Centrum Edukacji Obywatelskiej, https://globalna.ceo.org.
pl/wiedza-o-spoleczenstwie-godzina-wychowawcza-historia/artykuly/prawa-kobiet.

• Wi$cej o!j$zyku równo&ciowym: https://amnesty.org.pl/wp-content/upload-
s/!"#&/"'/J(C'())zyk-rownosciowy.pdf 

14. Zadanie domowe 

 Popro& o!zastanowienie si$ w!domu, jakie postulaty warto by dopisa( na nast$pnej lekcji do 
powsta%ych ju" plakatów. Zapowiedz, "e jeszcze podczas nast$pnej lekcji b$dzie mo"na je 
przedyskutowa( i!uzupe%ni(.
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1. Tytu!, temat lekcji: „People in boxes” — Ludzie w!pude"kach

2. Czas trwania: #$ minut

3. Krótki opis scenariusza: Lekcja ma pozwoli% uczniom i!uczennicom pozna% i!nazwa% 
cz&'ci swoich to(samo'ci. Ma pomóc im okre'li% swoje przekonania, do'wiadczenia, 
uprzedzenia, poczu%, jak to jest by% zaszu)adkowanym b*d+ jaki wp"yw ma etykietowanie 
na ich nastawienie do innych ludzi. Jak trudno przyzna% si& do tej cz&'ci swojej to(samo'ci, 
która jest dla nas wstydliwa b*d+ spo"ecznie oceniana negatywnie. Celem jest, by pokaza% 
m"odym ludziom, (e ró(nimy si& od siebie, co jest warto'ci* sam* w!sobie, ale wci*( wiele 
nas "*czy. 

4. Autorka: Izabela Niedzwiedzka

5. Poziom edukacyjny: II lub III etap edukacyjny 

6. S!owa kluczowe: stereotypy, etykietowanie, ocenianie ludzi, ró(nice, ró(norodno'% jako 
warto'%

7. Przedmiot: j&zyk angielski, godzina wychowawcza, wiedza spo"ecze,stwie

8. Zwi"zek z podstaw" programow": 

• Wymagania ogólne: -ycie spo"eczne

• Wymagania szczegó"owe:  
Ucze,: .) podaje przyk"ady zbiorowo'ci, grup, spo"eczno'ci i!wspólnot; charakteryzuje 
rodzin& i!grup& rówie'nicz* jako ma"e grupy (…); 
#) rozpoznaje role spo"eczne, w!których wyst&puje, oraz zwi*zane z!nimi oczekiwania;  
$) wyja'nia, jak tworz* si& podzia"y w!grupie i!w!spo"ecze,stwie (np. na „swoich”  
i!„obcych”) i!podaje mo(liwe sposoby przeciwstawiania si& przejawom nietolerancji.

9. Cele lekcji: Po lekcji ucze,/uczennica: 

• Zrozumie, (e ludzie ró(ni* si& miedzy sob* i!to jest naturalne, a!jednocze'nie wiele ich 
"*czy (cech, do'wiadcze,, upodoba,);

• Pozna mechanizm etykietowania i!mo(liwo'ci identy/kowania si& z!lud+mi i!grupami 
mimo ró(nic;

• Dowie si&, jak etykietowanie, szu)adkowanie ludzi ogranicza nasze do'wiadczenia, two-
rzy nierealny obraz rzeczywisto'ci i!wp"ywa negatywnie na nasze relacje, tzn. uleganie 
stereotypom i!tworzenie uprzedze,.

10. Metody pracy: symulacja, dyskusja 

 Formy pracy: indywidualna i!grupowa

SZKO!A RÓWNO"CI. Temat lekcji:

„People in boxes” – Ludzie w pude!kach
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11. !rodki dydaktyczne i materia"y: sznurek dziel!cy sal" zaj"# na pó$ b!d% kolorowe szarfy 
symbolizuj!ce podzia$ pod$ogi na pude$ka, szary papier, markery

12. Przebieg lekcji

a. Podaj uczniom i&uczennicom temat lekcji. Popro', by wymienili skojarzenia zwi!zane 
z&tematem, na zasadzie burzy mózgów. Zapisz je na tablicy lub du(ej kartce. (! minuty) 

b. Zaproponuj, (e obejrz! )-minutowy materia$ z&du*skiej telewizji jako inspiracj" do zaj"#. 
Zapytaj o&re+eksje. (" minut) Uwaga: wariant mo(liwy w&klasie, gdzie poziom kompetencji 
j"zykowych pozwoli na zrozumienie tekstu.

 – Reklama TV, Danmark: TV , | All -at We Share: https://www.youtube.com/
watch?v=jD#tjhVO$Tc (.lm tylko w&angielskiej i&francuskiej wersji j"zykowej)

c. Zadaj pytania pomocnicze:

 – Co was zaskoczy$o w&tym .lmie? Co si" podoba$o, a&co nie?

 – Gdzie spotykacie si" z&etykietowaniem?

 – Jak wp$ywa na grup" podzia$: „my” i&„oni”, „nasi” i&„inni”/„obcy”?

d. Podziel klas" na cztery grupy, przydziel zadania, popro', by wypracowali wspólne 
odpowiedzi:

 –  zachowania i&emocje ludzi, którzy dostaj! etykietki;

 –  my'li ludzi, którzy dostaj! etykietki, stereotypowe okre'lenia;

 –  przyczyny etykietowania;

 –  skutki etykietowania.

 – Zaproponuj, by odwo$ali si" do .lmu i&w$asnych do'wiadcze*. 

 – Popro' uczestników i&uczestniczki o&zaprezentowanie efektów prac w&grupach. ($" minut)

e. Popro' uczniów i&uczennice, by przeszli na jedn! stron" sali. W&drugiej wyznacz 
sznurkiem granic" lub ta'mami okr"gi tak du(e, by mog$o do nich wej'# po kilka osób. 
Zaproponuj do'wiadczenie. 

Wyczytuj nast"puj!ce pytania i&popro', by uczestnicy i&uczestniczki stawali/stawa$y 
w&wyznaczonych miejscach wed$ug udzielanych odpowiedzi:

 – „Kto z&was kiedykolwiek by$ ukarany w&szkole?” 

 – „Kto z&was jest niezadowolony ze swojego wygl!du?” 

 – „Kto z&was by$ nazywany kujonem lub lizusem w&szkole?”

 – „Kto z&was by$ nazywany leniem z&powodu nieodrobionych lekcji lub niepowodze* 
szkolnych?”

 – „Kto z&was by$ kiedykolwiek nazwany gnojkiem lub gówniarzem?”

 – „Kto z&was kiedykolwiek by$ nazwany tchórzem przez kolegów/kole(anki?”

 – „Kto z&was by$ kiedykolwiek nazwany skar(ypyt!?”

 Obserwuj ruch na sali, szczególnie w&momentach, gdy która' z osób zosta$a sama, bez grupy. 
($% minut)
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f. Popro!, by uczniowie i"uczennice usiedli/usiad#y w"okr$gu.

 Omówienie — zadaj pytania:

 – Jak si$ czuli!cie w"trakcie tego %wiczenia? 

 – Jaki wp#yw na to do!wiadczenie mia# obejrzany wcze!niej &lm?

 – Czy by#o ono #atwe,czy trudne? Dlaczego? 

 – Jak si$ czuli!cie, gdy w"ocenianiu Was u'ywano uogólnie(?

 – Jakie emocje wywo#uje w"ludziach generalizowanie? (!" minut)

g. Podsumowanie: rozdaj uczestnikom/uczestniczkom samoprzylepne kolorowe kartki, 
popro! by doko(czyli/doko(czy#y zdanie: Dzi! na zaj$ciach… 

Popro! o"przyklejenie kartek na tablic$ lub plakat z"napisem „People in boxes”, gdzie na 
pocz)tku zaj$% podawali swoje skojarzenia odnosz)ce si$ do tematu. (# minuty)

13. Komentarz metodyczny:

• Wa'ne jest, 'eby podczas tych zaj$% nie ocenia%, nie komentowa%, ale te' nie dopytywa%, 
kiedy osoby odpowiadaj) na jakie! pytanie. 

• Pozwól uczniom i"uczennicom porusza% si$ po sali swobodnie, nawet je'eli kto! z"jakich! 
powodów nie b$dzie chcia# przemieszcza% si$ zgodnie z"instrukcjami.

• Mog) pojawi% si$ trudne emocje, bo odwo#uj)c si$ do w#asnych do!wiadcze(, mo'emy 
przywo#a% nieprzyjemne wydarzenia, historie, gdy zostali!my niesprawiedliwie ocenieni 
lub zaszu*adkowani, obarczeni etykietk). 

• Zadbaj o"czas na omówienie zaj$% — to bardzo wa'ny element tego scenariusza. 

14. Materia! dodatkowy:

• Antydyskryminacja. Pakiet edukacyjny, Centralny O!rodek Doskonalenia Nauczy-
cieli, Warszawa +,,-, https://www.ore.edu.pl/materiay-do-pobrania-$$%%&/catego-
ry/'(-publikacje?download=#)":antydyskryminacja.-pakiet-edukacyjny.

• S#ownik w"portalu Rownosc.info: https://rownosc.info/dictionary/.
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1. Tytu%/temat lekcji: Jakie zasady sprawi!, "e #wiat b$dzie bardziej sprawiedliwy i%zrówno-
wa"ony?

2. Czas trwania lekcji: &' minut

3. Krótki opis scenariusza: Lekcja ma na celu kszta(towanie umiej$tno#ci krytycznego my-
#lenia – kluczowej z%punktu widzenia edukacji globalnej i%antydyskryminacyjnej. Dwa z%pro-
ponowanych )wicze* stanowi! o# dyskusji w%klasie o%zasadach pomagaj!cych uczyni) #wiat 
bardziej sprawiedliwym.

4. Autorka: Marta Gontarska 

5. Poziom edukacyjny: szko(a podstawowa klasy VII–VIII, gimnazjum, liceum

6. S%owa/Pytanie kluczowe: Czy mo"emy co# zrobi), by #wiat by( bardziej sprawiedliwy?

7. Przedmiot: 

• wiedza o%spo(ecze*stwie

• godzina wychowawcza

• etyka

• j$zyk polski

8. Zwi!zek z podstaw! programow!:

• SZKO+A PODSTAWOWA

 – Kszta(cenie ogólne w%szkole podstawowej ma na celu: 
') rozwijanie umiej$tno#ci krytycznego i%logicznego my#lenia, rozumowania, argumen-
towania i%wnioskowania; 
,) ukazywanie warto#ci wiedzy jako podstawy do rozwoju umiej$tno#ci;

 – etyka 
cele kszta(cenia: 
I. Kszta(towanie wra"liwo#ci aksjologicznej i%re-eksyjno#ci; 
.. Klary/kacja warto#ci.

 – klasy VII–VIII j$zyk polski 
IV. Samokszta(cenie. Ucze*: 
0) rozwija umiej$tno#) krytycznego my#lenia i%formu(owania opinii.

• GIMNAZJUM

 – WOS 
1..& [ucze*] rozwa"a, jak jego zachowania mog! wp(ywa) na "ycie innych ludzi na 
#wiecie (np. oszcz$dzanie wody i%energii, przemy#lane zakupy);

SZKO!A RÓWNO"CI. Temat lekcji:

Jakie zasady sprawi!, "e #wiat b$dzie 
bardziej sprawiedliwy i zrównowa"ony?



3

• LICEUM

 – I. Wykorzystywanie i!tworzenie informacji. 
Ucze" znajduje i!wykorzystuje informacje na temat sposobu, w!jaki prawo reguluje #y-
cie obywateli; wyra#a w$asne zdanie w!wybranych sprawach na ró#nych forach publicz-
nych i!uzasadnia je; jest otwarty na odmienne pogl%dy (...).

9. Cele lekcji: 

Po lekcji ucze"/uczennica:

• zastanowi si&, jak ustalanie zasad wp$ywa na rozwój 'wiata;

• wzmocni swoje umiej&tno'ci w!zakresie argumentowania oraz ustalania priorytetów;

• dowie si&, jak on/ona i!inne osoby de(niuj% sprawiedliwo').

10. Metody i formy pracy: dyskusja wokó$ pyta", priorytetyzowanie – koncepcjomierz

11. Materia!y dydaktyczne: ta'ma malarska, wydrukowane pytania, kartki formatu A*  
(puste i!z!wpisanymi has$ami)

12. Przebieg lekcji:

Zach&camy do tego, aby uczennice i!uczniowie w!czasie tej lekcji siedzieli w!kr&gu. Do pierwszej 
cz&'ci zaj&) potrzebna jest pusta przestrze" na pod$odze. Uczennice i!uczniowie powinni mie) 
mo#liwo') swobodnego przemieszczania si& po sali.

a. Wprowadzenie (! minut).

 – Przedstaw klasie informacje, co b&dzie si& dzia$o si& na lekcji: opowiedz o!temacie oraz 
celach lekcji. Zapytaj, czy cele s% zrozumia$e (warto samodzielnie prze$o#y) je na j&zyk 
uczennic i!uczniów, tak aby by$y zrozumia$e dla Twojej klasy z!uwagi na poziom eduka-
cyjny). Wyja'nij cele, je'li b&dzie taka konieczno'), a!tak#e pozwól na zadawanie pyta", 
je'li jakie' si& pojawi%. 

b. Przebieg lekcji ("! minut).

 – Rozklej ta'm& malarsk% na pod$odze, dziel%c sal& na dwie po$owy. Zapro' uczennice 
i!uczniów do )wiczenia polegaj%cego na tym, #e odczytasz pytania i!podasz dwie mo#-
liwe odpowiedzi, a!uczennice i!uczniowie zajm% miejsce po jednej b%d+ drugiej stronie 
sali, w!zale#no'ci od tego, z!któr% odpowiedzi% si& zgadzaj%. Uprzed+ ich ewentualne 
pytania wskazówk%, #e nie mo#na stawa) na linii. Powiedz te#, #e by) mo#e chcieliby 
da) trzeci% odpowied+. Je'li #adna z!odpowiedzi nie jest idealna, niech ka#da z!osób 
wybierze t&, do której jest jej bli#ej.  
 
Pytania i!odpowiedzi: 

,) Czy jestem t% sam% osob%, któr% by$em/by$am wczoraj? 

 Tak/Nie 

-) Kiedy mo#na z$ama) ustalon% zasad&? 

 Gdy zasada nie jest moja/Gdy inni te# j% $ami% 
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!) Co czyni cz"owieka szcz#$liwym?  

 Dawanie szcz#$cia innym/Przestrzeganie zasad

 – Przy ka%dym pytaniu zapytaj uczennice i&uczniów, którzy b#d' chcieli si# wypowie-
dzie(, dlaczego stan#li po tej stronie, jakie argumenty za tym przemawiaj'. Popro$ 
kolejne osoby, %eby doda"y co$ lub poda"y kontrargument. Przy ka%dym pytaniu 
przypominaj, %e osoby mog' zmieni( miejsce, w&którym stoj', je$li zmieni"y zdanie 
pod wp"ywem argumentów podanych przez innych. Nie podsumowuj ani nie oceniaj 
wypowiedzi, nie wypowiadaj te% swojego zdania. Mo%esz wspiera( dyskusj# poprzez 
dodawanie nowych perspektyw, np. „Jak do$wiadczenia %yciowe wp"ywaj' na to, kim 
jeste$cie? Czyje zasady macie na my$li? Czy je$li zabicie mojego najwi#kszego wroga 
da mi szcz#$cie, to w&imi# uszcz#$liwiania innych jeste$ gotowy/gotowa to dla mnie 
zrobi(?”. 
Na (wiczenie po$wi#( oko"o !" minut. 

 – Podziel klas# na grupy )–*-osobowe i&popro$, aby uczennice i&uczniowie usiedli obok 
siebie w&kr#gu. Podaj ka%dej z&grup +,–+- kartek formatu A. i&powiedz, %e ich zada-
niem b#dzie przygotowanie zasad, które powinny obowi'zywa(, %eby $wiat by" spra-
wiedliwy i&rozwija" si# w&sposób zrównowa%ony (mo%esz odwo"a( si# tu do Celów 
Zrównowa%onego Rozwoju). Zwró( uwag#, %e nie wszystkie kartki w&ich zestawach  
s' puste, niektóre s' ju% zape"nione i&grupa nie mo%e z&nich zrezygnowa(, ale musi 
dopisa( przynajmniej ! dodatkowe zasady/regu"y. 
 
Has"a na ) kartkach w&ka%dym zestawie: 

+. Nale%y produkowa( tyle, ile jest potrzebne ludziom. 

-. Ka%dy cz"owiek powinien mie( na prze%ycie przynajmniej / USD dziennie (. razy 
wi#cej ni% ustalona granica ubóstwa). 

!. Wszyscy ludzie powinni odnosi( si# do siebie z&szacunkiem bez wzgl#du na miejsce 
zamieszkania, kolor skóry, wiar# czy status ekonomiczny. 

.. Wszyscy ludzie powinni otrzymywa( godne wynagrodzenie za swoj' prac#. 

/. Wszyscy ludzie powinni mie( dost#p do wody oraz wystarczaj'cej ilo$ci %ywno$ci. 

). Ka%dy cz"owiek jest wolny i&mo%e stanowi( o&swoim losie. 

 – Poinformuj ka%d' z&grup, %e zasady nale%y u"o%y( w&kolejno$ci od najwa%niejszej do tej, 
która mo%e mie( mniejszy wp"yw na osi'gni#cie celu. 

 – Nast#pnie popro$ ka%d' z&grup o&omówienie swoich prac. Która z&zasad jest najwa%niej-
sza, a&która najmniej wa%na i&dlaczego? Co grupa dopisa"a? Popro$ o&skomentowanie 
tej zasady. Czy w&grupie by"y jakie$ kontrowersje w&zwi'zku z&poszczególnymi kartka-
mi? (je$li tak, to jakie?)

 – Podsumowuj'c, powiedz, %e to, jakie zasady wybrali jako najwa%niejsze, zale%y od ich 
sposobu rozumienia sprawiedliwo$ci oraz zrównowa%onego rozwoju. Je$li wynika to 
z&u"o%enia, mo%esz zinterpretowa(, jakimi warto$ciami kierowa"y si# poszczególne gru-
py.Na prac# po$wi#( oko"o #$ minut.

c. Zako0czenie (" minut)
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 – Na zako!czenie zapytaj uczennice i"uczniów, czego dowiedzia#y/dowiedzieli si$ w"cza-
sie zaj$%. Pozwól na swobodne wypowiedzi. 

13. Komentarz metodyczny:

Pierwsza cz$&% lekcji to %wiczenie prze#amuj'ce lody i"zach$caj'ce do rozwa(a!. Warto podczas 
niego ograniczy% komentarze i"ws#ucha% si$ w"argumenty uczennic i"uczniów.
 Lekcja nie przewiduje udzielenia uczennicom i"uczniom jednoznacznych odpowiedzi na zadawane 
pytania. Celem jest otwarcie m#odych ludzi na rozmow$ oraz wyra(anie swoich opinii, a"tak(e 
szukanie rozwi'za! – tu w"postaci zasad rz'dz'cych &wiatem – które maj' uczyni% &wiat bardziej 
sprawiedliwym.

Je&li sprawiedliwo&% i"zrównowa(ony rozwój s' dla grupy poj$ciami trudnymi lub nieznanymi, 
warto po&wi$ci% dodatkowe kilka minut na burz$ mózgów wokó# nich, tak aby kolejna cz$&% lekcji 
by#a efektywnie wykorzystana.

14. Materia!y pomocnicze: 

• Pomys# %wiczenia „Koncepcjomierz” jest opisany w"poradniku Jak mówi! o"wi#kszo$ci 
$wiata? Jak rzetelnie informowa! o"krajach globalnego Po%udnia?, Instytut Globalnej Odpo-
wiedzialno&ci, Warszawa )*+,, http://igo.org.pl/wp-content/uploads/!"#$/"%/Jak_mo-
wic_o_wiekszosci_swiata_wyd_czwarte_zmienione-ebook.pdf. 

• Cele Zrównowa(onego Rozwoju: http://un.org.pl/. 

Publikacja jest cz$&ci' serii Szko#a Równo&ci.

© Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej

Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej

ul. K#opotowskiego -/.+, *.-/+0 Warszawa

tel: ,., ,,- ,,/

e-mail: biuro@tea.org.pl

Publikacja jest wspó#1nansowana w"ramach programu polskiej wspó#pracy 

rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Publikacja jest dost$pna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa ..* 

Polska (CC BY ..*). Pewne prawa zastrze(one na rzecz Towarzystwa Edukacji 

Antydyskryminacyjnej. Utwór powsta# w"ramach programu polskiej wspó#pracy 

rozwojowej realizowanej za po&rednictwem MSZ RP w"roku )*+/. Zezwala si$ 

na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, 

w"tym informacji o"stosowanej licencji, o"posiadaczach praw oraz o"programie 

polskiej wspó#pracy rozwojowej. Tre&% licencji jest dost$pna na stronie http://

creativecommons.org/licenses/by/..*/pl.
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1. Tytu!/ temat lekcji: W!pu"apce jednej historii

2. Czas trwania: # x $% minut

3. Opis: Lekcja dotyczy zagadnienia stereotypów, krzywdz&cej roli „jednej historii”, która nie 
pozwala na dostrzeganie wielu perspektyw. Mo'na j& wykorzysta( do powtórzenia wiadomo)ci 
o!przemówieniu oraz do (wicze* w!budowaniu wypowiedzi argumentacyjnej.

4. Autorka: Jolanta Koj

5. Poziom edukacyjny: gimnazjum, kl. II, III lub liceum, kl. I

6. S!owa/pytania kluczowe: W!jaki sposób powstaj& stereotypy?  
Co mo'emy zrobi(, aby nie utrwala( obiegowych s&dów? Jak napisa( dobre przemówienie?

7. Przedmiot: j+zyk polski, godzina wychowawcza

8. Zwi"zek z podstaw" programow": 

• Wymagania ogólne:  
!. Odbiór wypowiedzi i!wykorzystanie zawartych w!nich informacji. Ucze* samodzielnie 
dociera do informacji; podejmuje re,eksj+ nad znaczeniami s"ów i!d&'y do ich dok"adne-
go zrozumienia; krytycznie ocenia zawarto)( komunikatów.

• Wymagania szczegó"owe:  
!.!.!. Ucze* odbiera komunikaty pisane, mówione, w!tym nadawane za pomoc& )rodków 
audiowizualnych — rozró'nia informacje przekazane werbalnie oraz zawarte w!d-wi+ku 
i!obrazie;  
!.!.#. Porz&dkuje informacje w!zale'no)ci od ich funkcji w!przekazie;  
!.!.$. Rozpoznaje wypowied- argumentacyjn&;  
!.!.!%. Rozró'nia gatunki publicystyczne prasowe, radiowe i!telewizyjne.

9.  Cele lekcji:  
Ucze*/uczennica 
• rozumie poj+cie stereotypu, dowie si+, jak& rol+ w!utrwalaniu stereotypu odgrywaj& media; 

• zastanowi si+ nad tym, jak przeciwdzia"a( krzywdz&cym s&dom; 

• przypomni zasady tworzenia przemówienia, wypowiedzi argumentacyjnej.

10. Metody i formy pracy: burza mózgów, dyskusja; praca w!grupach, praca w!parach.

11. Materia!y dydaktyczne: komputer, rzutnik multimedialny, przygotowane przez 
nauczyciela materia"y dydaktyczne z!za"&czników, karteczki, pisaki, kartki w!dwóch 
kolorach (np. czerwone i!zielone).

SZKO!A RÓWNO"CI. Temat lekcji:

W pu!apce jednej historii
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12. Przebieg lekcji:

LEKCJA PIERWSZA 

I (5 minut) 

• Na pocz&tku powiedz klasie, 'e dzisiaj b+dziecie rozmawia( o!odleg"ych krajach. Zapytaj, 
jakie wyobra'enia b&d- obrazy wywo"uje u!uczennic i!uczniów s"owo „Afryka”. Zanotuj 
skojarzenia sformu"owane w!trakcie burzy mózgów. Zapytaj te', czy chcieliby odwiedzi( 
Afryk+, a!je)li tak, to gdzie konkretnie chcieliby pojecha(.

• Przypomnij poj+cie stereotypu: „funkcjonuj&cy w!)wiadomo)ci spo"ecznej uproszczony 
i!zabarwiony warto)ciuj&co obraz rzeczywisto)ci” — de.nicja ze S"ownika j+zyka polskie-
go PWN (mo'esz równie' wykorzysta( inne de.nicje, np. z!portalu Rownosc.info).

• Zapytaj uczniów/uczennice, dlaczego pos"ugujemy si+ stereotypami. W!czym stereotypy 
nam pomagaj&, a!co utrudniaj&? Jakie stereotypy potra.& wymieni(?

II (30 minut) 

• Powiedz, 'e zaprezentujesz teraz przemówienie pisarki pochodz&cej z!Nigerii,  
Chimamandy Ngozi Adichie, pt. Niebezpiecze!stwo jednej historii.

• Podziel uczennice i!uczniów na dwie (lub cztery) grupy. Ka'da z!grup otrzymuje kolorowe 
kartki w!odmiennych kolorach (np. czerwony i!zielony) oraz karteczki samoprzylepne. 
Grupy maj& uwa'nie s"ucha( przemówienia i!nast+pnie wypisa( informacje na kartecz-
kach samoprzylepnych. 

• Grupa z!kartk& koloru czerwonego: „Zgromad-cie wszystkie stereotypy, jakie wspominane 
s& w!przemówieniu”. 

• Grupa druga: „Zapiszcie na karteczkach wszystkie informacje, które obalaj& stereotypy, 
informuj& o!faktach”. 

• Prezentacja przemówienia Chimamandy Ngozi Adichie: 
https://www.ted.com/talks/chimamanda_adichie_the_danger_of_a_single_story?lan-
guage=pl

• Przedstawiciele grup prezentuj& prace na forum.

III (10 minut)

• Prezentacja pracy grup, pokazanie ró'norodnych stereotypów (nie tylko na temat Afryki; 
w!przemówieniu pojawia si+ opinia, 'e aby by( dobrym pisarzem, trzeba mie( nieszcz+)li-
we dzieci*stwo) oraz stwierdze*, które je obalaj&, ukazuj&c „inn& histori+”. 

• Wspólnie na forum klasy spróbujcie po"&czy( stereotypy z!informacjami je obalaj&cymi, 
je)li to mo'liwe.

• Podsumowanie: co by"o celem przemówienia? Jaka by"a my)l przewodnia?

• Zapytaj uczniów i!uczennice, z!czym ko*cz& lekcj+, czego uda"o im si+ dowiedzie(,  
co by"o wa'ne, zaskakuj&ce.

• Prac+ mo'na kontynuowa( na nast+pnej lekcji. 
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• Dwie mo'liwo)ci kontynuacji do wyboru:

Opcja 1:

 – Analiza przemówienia pisarki pod k&tem cech gatunku. Popro) o!wypisanie argumen-
tów, które odnosz& si+ do tezy przemówienia, oraz przeanalizowanie, jakie informacje 
pojawiaj& si+ w!podsumowaniu. 

 – Mo'na równie' zwróci( uwag+ na zabiegi retoryczne, poleci( wypisanie pyta* retorycz-
nych, apostrof, wylicze*, wskazanie impresywnego charakteru wypowiedzi. Uczniowie 
zauwa'&, 'e pisarka ca"y czas podtrzymuje kontakt z!odbiorc&, elementy humorystycz-
ne s"u'& równie' zaciekawieniu odbiorców. Na pocz&tku jest sformu"owany cel wyst&-
pienia, które ko*czy si+ zdaniem puentuj&cym ca"o)(.

 – Uczniowie i!uczennice mog& równie', pracuj&c w!zespo"ach, napisa( w"asne przemó-
wienia na temat stereotypów, odnosz&c si+ do przemówienia pisarki.

Opcja 2:

 – Omówienie reporta'y Ryszarda Kapu)ci*skiego (np. Heban, Gdyby ca"a Afryka…)  
lub artyku"u El'biety Gwó-d- (Nie)opisana Afryka Kapu#ci!skiego oraz fragmentów 
opowiadania Adichie To co# na twojej twarzy, które mo'na odnie)( do przemówienia. 

 – Mo'na wykorzysta( inne materia"y na temat twórcy Cesarza, np. biogram ze strony 
Culture.pl (culture.pl/en/artist/ryszard-kapuscinski), .lm na kanale You Tube  
(https://youtu.be/l-o&EjTrJcY).

LEKCJA DRUGA

I (10 minut)

• Przypomnij uczennicom i!uczniom tematyk+ reporta'y Ryszarda Kapu)ci*skiego, opo-
wiedz o!twórcy. Rozdaj za"&cznik nr /. Popro) uczniów i!uczennice o!przeczytanie tekstu, 
nast+pnie odnalezienie punktów wspólnych z!przemówieniem Adichie. Mo'esz podzieli( 
klas+ na dwie grupy lub poprosi( uczennice i!uczniów o!prac+ indywidualn&.

• „Wska'cie podobie*stwa, jakie odnajdujecie mi+dzy za"&cznikiem nr / i!tre)ci& przemó-
wienia Chimamandy Adichie. Mo'ecie rozpocz&( od zdania: W!przemówieniu, podobnie 
jak w!przeczytanym tek)cie pojawia si+ …, mówi si+ o!…, jest odniesienie do …”.

• Zastanówcie si+ wspólnie, czy pozycja reportera i!pisarki jest taka sama b&d- co ich ró'ni 
w!opisywaniu Afryki i!jej poszczególnych krajów.

• „Czy co) ró'ni te teksty? Zastanówcie si+, co? Czy perspektywa obydwu osób jest taka sama?”.

II (5 minut)

• Popro) o!zaprezentowanie wniosków na forum klasy.

III (20 minut)

• Rozdaj grupie za"&cznik nr #, popro) o!lektur+ fragmentów opowiadania Chimamandy 
Adichie (mo'esz przeczyta( tekst g"o)no w!klasie wspólnie z!uczniami i!uczennicami). 

https://youtu.be/l-o2EjTrJcY
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i• Zaproponuj prac+ w!parach. Podaj uczennicom i!uczniom tre)( pyta*. Popro), by g"ówne 
wnioski z!dyskusji w!parach zapisali w!punktach w!zeszycie. Mo'esz te' zapisa( je na du-
'ych kartkach i!grupy mog& si+ wymienia(, tworz&c map+ my)li.

/. Kim jest bohaterka? Scharakteryzuj j& krótko. 
#. Jakie ma wyobra'enie o!Ameryce, Amerykanach, i!jak wygl&da konfrontacja 

z!rzeczywisto)ci&?
0. Jakie obiegowe s&dy o!mieszkankach i!mieszka*cach Afryki zawarto w!opowiadaniu?
$. W!jaki sposób mo'na odnie)( fragmenty opowiadania do przemówienia pisarki 

Chimamandy Adichie?

IV (10 minut)

• Prezentacja pracy zespo"ów.

• Po wspólnym omówieniu odpowiedzi zapytaj, jak bohaterka czuje si+ w!USA. Je)li us"y-
szysz, 'e czuje si+ obca, inna, samotna, mo'esz zapyta(: z!czego to wynika? Mo'esz zapyta( 
równie', czy s& sytuacje, w!których uczennice i!uczniowie czuj& si+ obco. A!mo'e czasami 
jeste)my obcy w)ród swoich? Mo'esz poprosi(, by odnie)li si+ do w"asnego do)wiadcze-
nia, podali przyk"ady.

• Zapytaj uczniów i!uczennice, z!czym ko*cz& lekcj+, co by"o wa'ne, zaskakuj&ce. Popro) 
osoby ch+tne o!wyra'enie zdania.

13. Komentarz metodyczny:

Podczas pierwszej lekcji, prosz&c uczennice i!uczniów o!burz+ mózgów dotycz&c& skojarze* 
z!Afryk&, nie cenzuruj ich, nawet je)li wypowiedzi s& pejoratywne. Obalenie tych stereotypów 
dzi+ki zaproponowanemu przemówieniu mo'e wywo"a( jeszcze wi+ksze wra'enie.

Je)li dla uczennic i!uczniów odwo"ywanie si+ do abstrakcyjnego poj+cia stereotypu jest trudne, 
mo'esz poprosi( ich o!podanie przyk"adów innych stereotypów, które s& bli'sze ich kontekstowi.

Zaproponowane przemówienie jest zazwyczaj dobrze odbierane przez uczniów i!uczennice. 
Zyskuj& oni nowe informacje od osoby, która urodzi"a si+ w!Afryce, ale wyjechawszy do USA, 
zyska"a mo'liwo)( konfrontacji swoich stereotypów z!rzeczywisto)ci&. Dla m"odego cz"owieka jest 
ona osob& wiarygodn&. Bardzo du'e wra'enie na uczniach i!uczennicach robi równie' stwierdzenie 
Adichie, 'e ona sama czasem ulega"a stereotypowemu my)leniu, t"umaczy przy tym, dlaczego tak 
si+ sta"o. M"odzie' zyskuje nie tylko informacje o!tym, jak prze"ama( stereotypy, ale tak'e jak uczy( 
si+ zdobywa( wiedz+, wychodzi( poza schemat, poznawa( ró'ne historie, gdy' ta „jedna historia” 
jest krzywdz&ca. Zwró( uwag+, 'e nie nale'y jednoznacznie pot+pia( stereotypowego my)lenia, bo 
cz+sto pomaga ono nam porz&dkowa( my)lenie o!)wiecie. Warto jednak pami+ta(, 'e dodatkowa 
re,eksja i!dostrzeganie ró'nych perspektyw mog& pomóc nam prze"amywa( stereotypy.

Podczas drugiej jednostki lekcyjnej porównujemy reporterski opis Afryki z!histori& osoby, która 
si+ tam wychowa"a i!dorasta"a. Na pocz&tku skupcie si+ na podobie*stwach tekstu i!przemówienia 
(np. dostrzeganie ró'norodno)ci kontynentu, podziw dla kultury, krajobrazów itd.), ale te' popro) 
o!dostrze'enie ró'nic. Pierwsz& z!nich mo'e by( to, 'e Kapu)ci*ski wci&' odnosi si+ do kontynentu, 
a!nie do poszczególnych krajów. Warto zwróci( równie' uwag+ uczennic i!uczniów, 'e perspektywy 
tych dwóch osób s& diametralnie ró'ne i!nigdy spojrzenie kogo) z!zewn&trz (reporter, pisarz) nie 
b+dzie pokrywa"o si+ z!relacj& osoby znaj&cej dane )rodowisko „od )rodka” (Nigeryjka, pisarka). 
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iPraca w!parach daje mo'liwo)( opisania innego obrazu Afrykanki ni' ten stereotypowy 
i!skonfrontowanie go z!obiegowymi opiniami. Warto zwróci( uwag+ na to, jak pisarka w!swoim 
sposobie bycia, wygl&dzie i!historii ró'ni si+ od stereotypu. Ale te' jak Ameryka jest potraktowana 
stereotypowo we fragmentach ksi&'ki. Na koniec warto zastanowi( si+, czy w!ogóle jeste)my 
w!stanie pozby( si+ stereotypów z!naszego postrzegania )wiata.

Ostatnia cz+)( drugiej lekcji sprowadza uczennice i!uczniów do w"asnego do)wiadczenia. Wyka' 
si+ du'& wra'liwo)ci&, a!tak'e powstrzymaj si+ od ocen wypowiedzi uczennic i!uczniów w!ostatniej 
cz+)ci lekcji, tak aby stworzy( im bezpieczn& atmosfer+ do wypowiadania swoich opinii. 

14. Materia!y pomocnicze:

• De.nicja stereotypu w!s"owniku portalu Rownosc.info:  
https://rownosc.info/dictionary/stereotypy/.

• Tomasz Cie(wierz, Wp"yw stereotypu na $ycie spo"eczne cz"owieka:  
http://www.psychologia-spoleczna.pl/artykuly/$'(-wplyw-stereotypow.html.

15. Zadanie domowe/dodatkowe/rozwijaj"ce temat dla ch#tnych:

Praca pisemna na wybrany temat:

a) Przedstaw w!krótkiej prezentacji sylwetk+ Chimamandy Ngozi Adichie oraz tematyk+ jej 
opowiada*, powie)ci.

b) Afryka Ryszarda Kapu)ci*skiego w!s"owie i!obrazie (np. album Z%Afryki).

c) Czasami czuj+ si+ jak obcy. Rozwi* temat w!formie krótkiej wypowiedzi.

d) „Historie s& wa'ne, ale daj& one te' si"+, wiar+ i!pokazuj& ludzko)(. Odrzucaj&c jedn& 
histori+, u)wiadamiaj&c sobie, 'e nie istnieje tylko jedna historia, zyskujemy pewien rodzaj 
raju”. Rozwi* my)l, wykorzystuj&c wnioski z!lekcji.

Publikacja jest cz+)ci& serii Szko"a Równo)ci.

© Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej

Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej

ul. K"opotowskiego 1/0/, 20-3/4 Warszawa

tel: %0% %%1 %%3

e-mail: biuro@tea.org.pl

Publikacja jest wspó".nansowana w ramach programu polskiej wspó"pracy 

rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Publikacja jest dost+pna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 0.2 

Polska (CC BY 0.2). Pewne prawa zastrze'one na rzecz Towarzystwa Edukacji 

Antydyskryminacyjnej. Utwór powsta" w ramach programu polskiej wspó"pracy 

rozwojowej realizowanej za po)rednictwem MSZ RP w roku #2/3. Zezwala si+ 

na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, 

w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw oraz o programie 

polskiej wspó"pracy rozwojowej. Tre)( licencji jest dost+pna na stronie http://

creativecommons.org/licenses/by/0.2/pl.

https://rownosc.info/dictionary/stereotypy/
http://www.psychologia-spoleczna.pl/artykuly/968-wplyw-stereotypow.html
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Za!"cznik nr 1

„Ten kontynent jest zbyt du!y, aby go opisa". To istny ocean, osobna planeta, ró!norodny, przebo-
gaty kosmos. Tylko w#wielkim uproszczeniu, dla wygody, mówimy — Afryka. W#rzeczywisto$ci, 
poza nazw% geogra&czn%, Afryka nie istnieje”.

R. Kapu)ci*ski, Heban, Czytelnik, Warszawa /111, s. %.

„Afryka to te! mozaika ras. S% i#Bantu, i#Buszmeni, i#Arabowie, i#Semici. Ró!ne rasy, które si' bardzo 
ró!ni% wygl%dem i#kolorem skóry. Mamy wi'c tu do czynienia ze z(o!on% sytuacj% kulturow% i#cywi-
lizacyjn%, któr% dla uproszczenia, z#niewiedzy lub z#lenistwa, traktujemy po prostu jako Afryk'. A#to 
w#rzeczywisto$ci jest wielka mozaika i#skarbnica kultur, ras, religii. Bardzo z(o!ony $wiat”.

W. Bere), K. Burnetko, Kapu#ci!ski. Nie ogarniam #wiata, 5wiat Ksi&'ki, Warszawa #223, s. 4#.

„Kapu$ci)ski cz'sto podkre$la(, jak wa!ne jest dla niego bycie w#samym centrum wielkich wy-
darze), niezale!nie od niebezpiecze)stw, jakie nios(o ze sob% $ledzenie rewolucji od $rodka. By" 
mo!e wynika(o to st%d, !e autor sam wychowywa( si' i#dorasta( w#czasie wojny. Nie zmieni(o to 
faktu, !e wielokrotnie znalaz( si' w#opa(ach, a#z#niektórych opisów wynika, !e kilka razy ledwo 
unikn%( $mierci. *wiadczy to o#jego wielkim zaanga!owaniu w#prac', która przez pog('bione 
poznanie afryka)skiej kultury by(a nie tylko prac% reportera i#korespondenta wojennego, ale te! 
zbli!y(a si' do warsztatu antropologa kultury. Wida" to, gdy Kapu$ci)ski opisuje !ycie codzienne 
ludzi, w$ród których przebywa. Obja$nia ich obyczaje, wierzenia, zasady, wed(ug których !yj%, ale 
te! bol%czki i#problemy, specy&czne dla afryka)skiej rzeczywisto$ci (...).

Poprzez Innego, autor Cesarza opisywa( Afryk' nieznan% polskiemu czytelnikowi. Relacje 
z#podró!y Kapu$ci)skiego zawsze by(y zapisem wydarze), w#których g(ównym bohaterem sta-
wa( si' drugi cz(owiek. Reporter, maj%c $wiadomo$", !e jest w#trudnym po(o!eniu, poniewa! 
pochodzi z#Europy — kontynentu kolonizatorów — stara( si' zaskarbi" sympati' i#zaufanie 
rdzennych mieszka)ców Afryki, pokaza", !e nie jest jednym z#tych «z(ych». Realizowa( w#ten 
sposób ide' filozofii dialogu, w#której Inny nie jest zagro!eniem, ale w#my$l Emmanuela 
Lévinasa, jest dla nas szans%: 

Lévinas idzie dalej. Mówi: nie tylko musisz spotka( si+ z!Innym, przyj&( go, dokona(  
aktu rozmowy. Musisz wzi&( za niego odpowiedzialno)(. Filozo.a Lévinasa wyodr+bnia 
jednostk+, indywidualizuje j&, wskazuje, 'e oprócz mnie jest jeszcze kto) inny, z!którym 
— je)li nie zdob+d+ si+ na wysi"ek uwagi i!nie oka'+ pragnienia spotkania, b+dziemy 
mija( si+ oboj+tni, zimni, nieczuli, bez wyrazu i!duszy. (…) Tu interesuje nas teza  
Lévinasa, mówi&ca o!fundamentalnym znaczeniu ró'nicy — 'e akceptujemy Innego,  
cho( jest ró'ny, i!'e w"a)nie ró'no)(, inno)( jest bogactwem i!warto)ci&, jest dobrem. (…)  
Ba, Lévinas mówi nawet, 'e Inny to nasz mistrz i!'e znajduje si+ on bli'ej Boga ni' ja.  
I!'e nasza relacja z!Innym winna by( ruchem w!kierunku Dobra. 
[R. Kapu)ci*ski, Ten inny, Znak, Kraków #226, s. #4—#1]”.

E. Gwó-d-, (Nie)opisana Afryka Kapu#ci!skiego,  
www.laboratoriumkultury.us.edu.pl/?p=&!!)*. 

http://www.laboratoriumkultury.us.edu.pl/?p=21145
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Za!"cznik nr 2

1. „My)la"a), 'e wszyscy w!Ameryce maj& samochód i!bro*; twoi wujowie i!kuzyni te' tak my)leli. Jak tylko 
wygra"a) w!ameryka*skiej loterii wizowej, powiedzieli ci: «Za miesi&c b+dziesz mie( wielki samochód. 
Nied"ugo potem du'y dom. Ale nie kupuj broni, jak ci wszyscy Amerykanie»”.

2. „Twój wuj (...) odebra" ci+ z!lotniska i!kupi" ci wielkiego hot doga z!'ó"t& musztard&, od której zrobi"o ci 
si+ niedobrze. Wprowadzenie do Ameryki, rzek" i!si+ roze)mia". (...) Pokaza" ci, jak postara( si+ o!prac+ 
kasjerki na stacji benzynowej przy Main Street, i!zapisa" ci+ do dwuletniego college’u!przygotowuj&cego 
do studiów, w!którym dziewczyny mia"y grube uda, malowa"y paznokcie na jaskrawo czerwony kolor 
i!u'ywa"y samoopalacza, od którego ich skóra robi"a si+ pomara*czowa. Pyta"y, gdzie nauczy"a) si+ mówi( 
po angielsku, czy w!Afryce s& normalne domy i!czy przed przyjazdem do Ameryki widzia"a) w!ogóle 
samochód. Gapi"y si+ na twoje w"osy. Czy jak rozpleciesz warkocze, twoje w"osy stercz& do góry czy 
opadaj&? Chcia"y to wiedzie(. Wszystkie stercz&? Jak? Dlaczego? Czy u'ywasz grzebienia? U)miecha"a) 
si+ sztywno, gdy zadawa"y te wszystkie pytania. Wuj powiedzia" ci, 'e mo'na si+ tego spodziewa(; nazywa" 
to mieszanin& ignorancji i!arogancji. Potem powiedzia" ci, jak kilka miesi+cy po jego przyje-dzie s&siedzi 
zacz+li mówi(, 'e znikaj& wiewiórki. Podobno s"yszeli, 'e Afrykanie jedz& wszystkie dziko 'yj&ce zwierz+ta”.

3. „Ale w!nast+pnych tygodniach chcia"a) pisa(, bo mia"a) o!czym opowiedzie(. Chcia"a) napisa( 
o!zdumiewaj&cej otwarto)ci Amerykanów, o!tym, jak ch+tnie opowiadali o!walce czyjej) matki z!rakiem, 
o!wcze)niaku szwagierki, o!rzeczach, o!których nie powinno si+ mówi(, a!je)li ju', to tylko zwierza( 
si+ tym cz"onkom rodziny, którzy s& 'yczliwi. Chcia"a) napisa( o!tym, 'e ludzie zostawiali na talerzach 
wielkie ilo)ci jedzenia i!doliczali do rachunku po kilka dolarów, jakby sk"adali o.ar+, chcieli odpokutowa( 
za zmarnowane jedzenie. Chcia"a) napisa( o!dziecku, dziewczynce, która zacz+"a p"aka(, targa( si+ za 
blond w"oski, zrzuca( ze sto"u karty da*, a!jej rodzice zamiast kaza( jej si+ uciszy(, prosili, pi+ciolatk+, a' 
w!ko*cu musieli wsta( i!wyj)(. Chcia"a) napisa( o!bogatych ludziach, którzy ubierali si+ w!n+dzne "achy 
i!zniszczone tenisówki i!wygl&dali jak nocni stró'e przed wielkimi osiedlami w!Lagos. Chcia"a) napisa(, 
'e bogaci Amerykanie byli szczupli, ci biedni za) grubi, 'e wielu z!nich wcale nie mia"o du'ych domów 
i!samochodów; w!dalszym ci&gu nie mia"a) pewno)ci co do broni, poniewa' mogli j& nosi( schowan& po 
kieszeniach”.

4. „Kiedy wi+c w!mroku restauracji, gdy ju' wyrecytowa"a) specjalno)ci dnia, kto) zapyta" ci+, z!jakiego 
afryka*skiego kraju pochodzisz, odpowiedzia"a), 'e z!Nigerii, spodziewaj&c si+, 'e powie, i' wp"aci" 
pieni&dze na walk+ z!AIDS w!Botswanie. On jednak zapyta", czy jeste) Joruba czy Igbo, poniewa' nie masz 
twarzy Fulani. By"a) zaskoczona — pomy)la"a), 'e musi by( profesorem antropologii na uniwersytecie 
stanowym, mo'e troch+ zbyt m"odym, bo tu' przed trzydziestk&, ale czy to wiadomo?”.

5. „Powiedzia", 'e naprawd+ bardzo chce zobaczy( Nigeri+ i!'e mo'e zap"aci( za podró' was obojga. Nie 
chcia"a), 'eby op"aca" ci podró' do domu. Nie chcia"a), 'eby jecha" do Nigerii, 'eby doda" j& do listy 
krajów, w!których by", i!gapi" si+, jak 'yj& biedacy, którzy nigdy nie b+d& mogli gapi( si+ na jego 'ycie. 
(...) Powiedzia", 'e nie masz racji, nazywaj&c go zadufanym w!sobie. Ty odrzek"a), 'e on nie ma racji, 
nazywaj&c biednych Hindusów z!Bombaju prawdziwymi Hindusami. Czy chcia" w!ten sposób stwierdzi(, 
'e on nie jest prawdziwym Amerykaninem, poniewa' nie jest taki jak ci grubi biedacy, których widzia"a) 
w!Hartford? ”.

Chimamanda Ngozi Adichie, opowiadanie To co# na twojej szyi w!zbiorze pod tym samym tytu"em,  
t"um. K. Petecka-Jurek, Pozna* #2//, s. /6/—/30.
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1. Tytu!/temat lekcji: !CHCEPOKOJUNASWIECIE

2. Czas trwania lekcji: "# minut

3. Krótki opis scenariusza: Lekcja po$wi%cona jest kszta&towaniu umiej%tno$ci krytycznego 
my$lenia, argumentowaniu swojej decyzji, interpretowaniu krótkiego tekstu, a tak'e zadawaniu 
pyta( otwartych dotycz)cych warto$ci, jak) w tym wypadku jest pokój. W tym celu wykorzy-
stujemy cytaty o pokoju – wypowiedzi ludzi pochodz)cych z ró'nych kr%gów kulturowych.

4. Autorka: Iwona Kryczka

5. Poziom edukacyjny: III etap wos, IV etap wos i IV etap geogra*a

6. S!owa/Pytanie kluczowe: Dlaczego warto pyta+ o wszystko?

7. Przedmiot: wiedza o spo&ecze(stwie, geogra*a

8. Zwi"zek z podstaw" programow": 

• GEOGRAFIA – IV etap: zakres podstawowy ,.,, ,.-# 
zakres rozszerzony ..-#

• WOS – III etap: ..", -..,,  ,,.-, ,,.,, ,/ 
IV etap – zakres rozszerzony 0.", 0.#, /1, /2, "3.#, "3.1, "3.0, "3.2, ",

9. Cele lekcji 

Po lekcji ucze(/uczennica:

• pozna nazwiska osób walcz)cych o pokój i o równouprawnienie na $wiecie,

• dowie si%, które organizacje zajmuj) si% dzia&aniami na rzecz pokoju,

• nauczy si% przedstawia+ swoje opinie i argumenty,

• rozwinie umiej%tno$+ krytycznego i logicznego my$lenia, rozumowania, argumentowania.

10. Metody i formy pracy: my$lenie wizualne – tworzenie plakatu, dyskusja skupiona na 
umiej%tno$ciach argumentowania i interpretacji, tworzenie pyta( otwartych i abstrakcyjnych

11. Materia!y dydaktyczne: cytaty o pokoju (za&)cznik nr ,), kartki papieru A", kolorowe 
markery

12. Przebieg lekcji:

a. Zapoznaj uczennice i uczniów z tematem i celami lekcji, zapisz na tablicy pytanie 
kluczowe. Sprawd4, czy wszyscy to zrozumieli. (! minuty)

SZKO!A RÓWNO"CI. Temat lekcji:

#CHCEPOKOJUNASWIECIE
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b. Popro! uczennice i uczniów, by wymienili przyk"ady nazwisk osób czy nazwy instytucji, 
które zajmuj# si$ dzia"aniami na rzecz pokoju. Zapytaj, czy znaj# jakie! symbole pokoju. 
Zg"aszane poprawne propozycje zapiszcie na tworzonym plakacie o takim samym tytule 
jak temat lekcji. (! minut)

c. Wprowadzenie: Na pod"odze u"ó% cytaty z wypowiedziami znanych osób dotycz#cymi 
pokoju. Powinny one by& tak u"o%one, by mo%na by"o swobodnie je odczyta&.  
Daj uczniom i uczennicom troch$ czasu, by mogli je wszystkie przeczyta&. (" minuty)

d. Popro!, by ka%da osoba wybra"a jeden cytat, który uzna"a za najciekawszy, najbardziej 
inspiruj#cy – i ustawi"a si$ przy nim (g"osowanie nogami). Przy cytatach utworz# si$ 
grupy osób, których wybór by" taki sam. (# minuty)

e. Zapro! uczennice i uczniów, aby w grupach stoj#cych wokó" jednego cytatu 
przedyskutowali argumenty, które sk"oni"y ich do tego wyboru. 

f. Popro!, aby ka%da z grup zreferowa"a na forum klasy, jakie by"y interpretacje ka%dego  
z cytatów. Zapytaj ka%d# z grup, czy wszyscy mieli takie same argumenty. Czy ka%da  
z osób rozumia"a ten cytat podobnie, czy ró%nie? Czy szukaj#c interpretacji, powo"ywali 
si$ na inne teksty/ksi#%ki/przys"owia, czy raczej na swoje rozumienie i do!wiadczenia 
%yciowe? ($% minut)

g. Popro! ka%d# z grup, aby przeformu"owa"a cytat na pytanie. Pytanie ma by& otwarte 
i abstrakcyjne. Mo%e chodzi& w nim o wyja!nienie danej my!li, doprecyzowanie 
stwierdzenia lub jakiej! jego cz$!ci. Mo%e te% odwo"ywa& si$ do w#tku, który pojawi" si$  
po przeczytaniu i omówieniu cytatu. Utworzone pytanie umie!& na tablicy. Je!li jest to 
pytanie zamkni$te lub wydaje si$ zbyt ma"o 'lozo'czne – warto je wspólnie z autorami/
autorkami przeredagowa&, doprecyzowa&. Powiedz uczennicom i uczniom, %e dzisiaj nie 
b$dziecie dyskutowa& nad tym, jakie s# odpowiedzi na te pytania. ($& minut) 
 Pytanie 'lozo'czne – to pytanie otwarte dotycz#ce abstrakcyjnej idei lub poj$cia, albo 
te% zbli%aj#ce do de'nicji, sensu b#d( znaczenia. Takie pytania nie maj# jednoznacznych 
odpowiedzi (nie s# zwi#zane ze spekulowaniem, nie wymagaj# te% tak zaawansowanej 
wiedzy z jakiej! dziedziny jak pytania do eksperta/ekspertki). 

h. Podsumowuj#c prac$ z formu"owaniem pyta), popro! grup$ o opini$, czy to by"o "atwe, 
czy trudne zadanie. Zapytaj np: „Czy czujecie si$ zniecierpliwieni lub zawiedzeni?  
Czy jeste!cie zaintrygowani dyskusj# nad którym! z pyta) i dlaczego?”. Wyja!nij: 
„Szczególnie warto zadawa& te pytania, na które nie znamy odpowiedzi i na które by& 
mo%e nie znajdziemy "atwo odpowiedzi w internecie czy w podr$czniku. Takie pytania 
mog# doprowadzi& nas do wa%nych odkry& i wielkich rzeczy. Zwró&cie te% uwag$ 
na to, jakie emocje towarzysz# wam w zwi#zku z niemo%liwo!ci# odpowiedzenia na 
sformu"owane pytania od razu. Zadawanie pyta) o !wiat i otaczaj#c# nas rzeczywisto!& 
jest bardzo wa%n# umiej$tno!ci# globalnego obywatela i globalnej obywatelki. To ona 
pomaga nam kwestionowa& status quo, my!le& strategicznie i perspektywicznie, a tak%e 
wci#% sprawdza& wiedz$, któr# przekazuj# nam inni”. (% minut)

13. Komentarz metodyczny: 

Zaproponowana lekcja przygotowuje klas$ do pracy metod# docieka) 'lozo'cznych, ale stanowi 
te% wa%n# nauk$ zwi#zan# z prac# na warto!ciach oraz kszta"towaniem umiej$tno!ci komunika-
cyjnych.
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W pierwszej cz!"ci lekcji uczennice i uczniowie otrzymuj# podstawow# wiedz! dotycz#c# war-
to"ci, jak# jest pokój, i jej rozumienia w kontek"cie edukacji globalnej (poprzez przywo$ywanie 
ró%nych postaci, np. laureatów/laureatek Pokojowej Nagrody Nobla, przywódców pa&stw  
i ruchów religijnych – jak Mahatma Gandhi oraz organizacji – jak ONZ).

W drugiej cz!"ci pracuj# nad swoimi umiej!tno"ciami. Zauwa%, %e w drugiej cz!"ci lekcji nast!-
puje zmiana formu$y i od teraz nauczyciel/nauczycielka jest jedynie moderatorem/moderatork# 
dyskusji, a nie przedstawia swojej opinii ani nie zatwierdza odpowiedzi udzielanych przez uczen-
nice i uczniów. Du%# zmian# jest te% to, %e wraz z ko&cem lekcji nie udzielamy odpowiedzi na 
sformu$owane pytania. Taki zabieg przygotowuje grup! do tego, aby zrozumia$a, %e nie zawsze 
celem musi by' doj"cie do jednej, w$a"ciwej odpowiedzi. Warto omówi' pod koniec zaj!' emocje 
uczennic i uczniów z tym zwi#zane, jednak nie ulega' presji odpowiadania na pytania, a nawet 
zatrzymywa' próby odpowiadania na nie przez grup!.

14. Materia!y pomocnicze, literatura: 

• Cytaty: https://cytaty!".pl/cytaty/Pok#C$#B$j/Aforyzmy,Sentencje/k/%&.

• Belgeome C., Edukacja uczestnicz!ca. Filozo"a dla dzieci i m#odzie$y, [w:] Globalna 
uk#adanka, czyli jak de"niowa% globalne problemy, rozumie% je i zajmowa% si& nimi,  
Warszawa ()*+.

• Bournier I., Pottier M., Wielka encyklopedia pokoju. Historia, symbole, organizacja,  
Wydawnictwo Papilon, Warszawa ()*).

• Jasikowska K., Klarenbach M., Lipska-Badoti G.  i in., Edukacja globalna. Poradnik  
metodyczny dla nauczycieli II, III i IV etapu edukacyjnego, Warszawa ()*+.

• Swat-Pawlicka M., Pawlicki A., Zrozum 'wiat. Podr&cznik dla nauczycieli i nauczycielek 
przedszkolnych, Warszawa ()*,.

Publikacja jest cz!"ci# serii Szko$a Równo"ci.

© Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej

Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej

ul. K$opotowskiego -/.*, ).-/*0 Warszawa

tel: +.+ ++- ++/

e-mail: biuro@tea.org.pl

Publikacja jest wspó$1nansowana w ramach programu polskiej wspó$pracy 

rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Publikacja jest dost!pna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa ..) 

Polska (CC BY ..)). Pewne prawa zastrze%one na rzecz Towarzystwa Edukacji 

Antydyskryminacyjnej. Utwór powsta$ w ramach programu polskiej wspó$pracy 

rozwojowej realizowanej za po"rednictwem MSZ RP w roku ()*/. Zezwala si! 

na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, 

w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw oraz o programie 

polskiej wspó$pracy rozwojowej. Tre"' licencji jest dost!pna na stronie http://

creativecommons.org/licenses/by/..)/pl.
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https://youtu.be/l-o2EjTrJcY
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Za!"cznik nr 1 

Metoda docieka! filozoficznych – P4C

Jest to narz!dzie edukacji interaktywnej. S"u#y do wyrabiania u uczniów umiej!tno$ci, motywa-
cji  i postaw poznawczych oraz spo"ecznych zwi%zanych z uzyskaniem intelektualnej i moralnej 
samodzielno$ci. Metod! t! stosuje si! ju# w edukacji wczesnoszkolnej. 

Kszta"tuje:

• nawyk samodzielnego poprawnego rozumowania,

• $wiadomo$& w"asnej niewiedzy i zainteresowanie $wiatem,

• sztuk! stawiania pyta' i potrzeb! szukania na nie odpowiedzi,

• umiej!tno$& formu"owania w"asnego stanowiska i jego argumentacji,

• wyobra(ni! i kreatywno$&,

• umiej!tno$& prowadzenia dialogu.

Etapy docieka' )lozo)cznych:

• przygotowanie,

• przedstawienie materia"u wyj$ciowego (bod(ca do dociekania) – stymulus,

• czas na indywidualne my$lenie – pytania wyj$ciowe,

• tworzenie pyta',

• przedstawienie pyta',

• wspólne wybieranie pytania,

• pierwsze przemy$lenia,

• dyskusja (rozwini!cie tych my$li),

• ostatnie przemy$lenia.

Re*eksja: Jak nam posz"o? Czy wybrali$my dobre pytanie?…
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Za!"cznik nr 2 

Cytaty do lekcji – propozycja. 

Nale!y wybra" kilka z nich – te, które prowadz#cy/prowadz#ca uzna za najlepsze dla danej grupy.

A. „Pokój nie jest podarunkiem Boga dla cz$owieka, lecz darem, który ludzie uczynili samym 

sobie” – Elie Wiesel, laureat Pokojowej Nagrody Nobla

B. „Nigdy nie by$o dobrej wojny i z$ego pokoju”  – Benjamin Franklin, jeden z ojców-za$o!ycieli 

Stanów Zjednoczonych

C. „W [czasach] pokoju synowie grzebi# swoich ojców, a na wojnie – ojcowie swoich synów” – 

Ryszard Kapu%ci&ski

D. „Pokój zaczyna si' w umy%le” – Maha Ghosanada

E. „Lepszy pewny pokój ni! spodziewane zwyci'stwo” – Tytus Liwiusz

F. „(wiatowy pokój zaczyna si' od pokoju naszego serca” –  kardyna$ Stefan Wyszy&ski

G. „Nie ma pokoju bez sprawiedliwo%ci, nie ma sprawiedliwo%ci bez przebaczenia” – Jan Pawe$ II

H. „)atwiej g$osi" pokój, ni! go zachowa"” – Andre Maurois

I. „Pokój na Ziemi zaczyna si' w nas samych” – Mateusz.pl

J. „Je%li chcesz pokoju, szykuj si' do wojny” – Platon

K. „Wojna nie rozstrzyga, kto ma racj', lecz kto ma odej%"” – Bertrand Russell
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