
Kształcenie literacKie i Kulturowe

1. Wyrabianie i rozwijanie zdolności rozumienia utworów literackich 
oraz innych tekstów kultury;

4. Rozwijanie zdolności dostrzegania wartości: prawdy, dobra, pięk-
na, szacunku dla człowieka i kierowania się tymi wartościami.

Kształcenie języKowe

1. Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego i jego funkcji 
w budowaniu tożsamości osobowej ucznia oraz wspólnot: ro-
dzinnej, narodowej i kulturowej;

4. Kształcenie umiejętności poprawnego mówienia oraz pisania 
zgodnego z zasadami ortofonii oraz pisowni polskiej.

samoKształcenie

1. Rozwijanie szacunku dla wiedzy, wyrabianie pasji poznawania 
świata i zachęcanie do praktycznego zastosowania zdobytych 
wiadomości.

VI45 minut

SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA 
POLSKIEGO

AGNIESZKA PIEtNOCZKA

co majĄ wspólnego uczucia z Kolorem włosów?

JĘZYK POLSKI



• Posłużą się rzeczownikami do określenia stanu uczuć opisywanej 
postaci;

• Uzasadnią uczucia bohatera wydarzeniami z bajki;

• Ułożą poprawnie zdania lub równoważniki zdań w planie wydarzeń.

• Praca indywidualna/w grupie;

• Burza mózgów;

• Praca z tekstem.

•	 http://www.forummigracyjne.org/pl/aktualnosci.php?news=574&wi-
d=22&wai=&year=	[dostęp:	05.10.2019];

• S. Shanker, Samoregulacja w szkole. Spokój, koncentracja i nauka, 
Warszawa	2019,	s.	61-64.	

• Załącznik nr 1: tekst bajki do pobrania: http://www.forummigra-
cyjne.org/pl/aktualnosci.php?news=574&wid=22&wai=&year= 
[dostęp:	05.10.2019].

ocenianie  KształtujĄce –  po tej  leKcj i  uczniowie  i  uczennice:

metody, formy, środKi dydaKtyczne wyKorzystywane podczas zajęć:

z a ł Ąc z n i K i :

Ź r ó d ł a :

• Poznają treść bajki międzykulturowej;

• Poznają grupę rzeczowników nazywających uczucia;

• Dowiedzą się, że każdy człowiek bez względu na pochodzenie 
doświadcza tych samych emocji;

• Wyrażą własny sąd o postaciach i zdarzeniach w formie ustnej 
i pisemnej.

cel leKcj i .  po tej  leKcj i  uczniowie  i  uczennice:

http://www.forummigracyjne.org/pl/aktualnosci.php?news=574&wid=22&wai=&year=
http://www.forummigracyjne.org/pl/aktualnosci.php?news=574&wid=22&wai=&year=
http://www.forummigracyjne.org/pl/aktualnosci.php?news=574&wid=22&wai=&year=
http://www.forummigracyjne.org/pl/aktualnosci.php?news=574&wid=22&wai=&year=


Inicjujemy lekcję, zapisując na tablicy 
pytanie kluczowe: 
• Co mają wspólnego uczucia z kolo-

rem włosów?
Przeprowadzamy z klasą krótką roz-
mowę na jego temat, by uruchomić 
uczniowską ciekawość, po czym zapra-
szamy do poznania bajki i przeżyć jej 
bohatera. Przedstawiamy cele lekcji.

Po krótkim wprowadzeniu czytamy 

tekst z uczniami i uczennicami.

Sprawdzamy, jakie wrażenia wywo-
łała lektura bajki i na jakim poziomie 
została przez dzieci zrozumiana. Pro-
simy uczniów i uczennice o sformuło-
wanie pytań odnośnie do treści oraz 
tego, co ich zaintrygowało lub zainte-
resowało. Każde pytanie zapisujemy 
na tablicy i wspólnie szukamy na nie 
odpowiedzi, odwołując się do tekstu 
lub dziecięcego doświadczenia. Zma-
zujemy pytania, na które udało się 
odpowiedzieć, zostawiamy te, któ-
re wymagają poszukania informacji  
w innych źródłach, może to dotyczyć 
pochodzenia i wyglądu Abdiego, pusty-
ni z opowieści wielbłąda itp. 

Lekcja może być czę-
ścią większego cyklu 
obejmującego pozosta-
łe opowiadania z tomu 
Bajki międzykulturowe 
lub zajęć rozwijających 
empatię, wiedzę o emo-
cjach i tolerancję.

Uczniowie i uczennice 
mogą wcześniej przygo-
tować się do przeczyta-
nia opowieści.

W przypadku braku 
znajomości wcześniej-
szych rozdziałów, na-
uczyciel udziela infor-
macji o pochodzeniu 
Abdiego i jego rodziny.

Metoda pytań formu-
łowanych przez dzieci  
pozwala dokonać ana-
l izy tekstu w sposób 
naturalny dla uczniów 
i uczennic. Zachęcamy 
uczniów i  uczennice 
do zadawania pytań 
odnośnie do tego, cze-
go nie są pewni, czego 
nie zrozumieli itp. Py-
tania mogą odnosić się 
do treści, postępowania 
bohaterów, ich pocho-
dzenia, czasu i miejsca 
akcji, ogólnych refleksji 
inspirowanych lekturą.

5 minut

8 minut

8 minut



Położenie na ławce 
kartki z napisem „goto-
we” jest równoznaczne 
z ukończeniem ćwicze-
nia. Metoda ta pozwala 
nauczycielowi na mo-
nitorowanie tempa i ja- 
kości pracy uczniów 
i uczennic.

Przy ocenie koleżeń-
skiej można użyć me-
tody  zwane j  „dwie 
gwiazdy i  jedno ży-
czenie”. Polega ona 
na tym, że uczniowie 
doceniają w formie pi-
semnej dwie elementy 
pracy kolegów i kole-
żanek oraz redagują 
jedną wskazówkę na 
przyszłość.

Bardzo dobrą pomocą są 
tzw. metodniki, zawierają-
ce również kartki w trzech 
kolorach (żółty, zielony, 
czerwony). Każdy z kolorów 
informuje o innym etapie 
pracy, np. żółty o trwaniu, 
zielony o jej zakończeniu 
z powodzeniem, czerwony 
o trudnościach w wyko- 
naniu ćwiczenia.  

Cele scenariusza może-
my zrealizować, czytając 
z dziećmi inne bajki z tego 
zbioru.  

3 minuty

do 10 minut

5 minut

Załącznik nr 1

W kolejnej części lekcji krótko przypo-
minamy, co to jest rzeczownik. Następ-
nie informujemy, że dzieci w parach 
przyjrzą się teraz rzeczownikom na-
zywającym uczucia, w tym przypadku 

uczucia głównego bohatera.

Prosimy, by każda para lub grupa 
pobrała materiał do ćwiczenia (za-
łącznik nr 1) i zapoznała się z jego 
kryteriami. Zadanie polega na upo-
rządkowaniu kolejności odczuwanych 
przez Abdiego emocji i  dopisaniu 
w formie zdań lub ich równoważników 
brakujących zdarzeń, które te emo-
cje wywołały. Dajemy czas uczestni-
kom zajęć na wykonanie ćwiczenia, 
wspieramy ich w samodzielnej pracy 
i prosimy, by w trakcie pracy kierowali 
się kryteriami sukcesu zamieszczony-
mi pod ćwiczeniem. Prosimy również  
o przygotowanie kartki z napisem „go-
towe”, którą pary/grupy użyją do poka-

zania ukończonego zadania.

W celu sprawdzenia swojej pracy 
uczniowie i uczennice udzielają so-
bie wzajemnie informacji zwrotnej 
przy pomocy oceny koleżeńskiej. 
Przekazują swoją kartę pracy parze/
grupie, która skończyła ćwiczenie 
w podobnym czasie (widać to po le-
żących na brzegach ławek kartkach 
z napisem „gotowe”). Koledzy i kole-
żanki sprawdzają poprawność wykona-
nego ćwiczenia, odnosząc się do jego 
kryteriów i zaznaczają w tabelce z kry-
teriami znak „x” przy spełnionym ich 
zdaniem wymaganiu, po czym karta 
pracy z informacją zwrotną wraca do 
jej właścicieli. Monitorujemy czas trwa-
nia tej części lekcji.



P O D S U M O WA N I E

Prosimy uczniów i uczennice o zapisanie 
swojej refleksji, do której zainspirowa-
ło ich to, o czym była mowa na lekcji  

w postaci dokończenia zdań typu:
• Co byś doradził Abdiemu, widząc 

jego niepokój i smutek?, Gdyby Abdi 
był ze mną w klasie… 

lub odpowiedzi na pytanie kluczowe.

Osoby chętne dzielą 
się swoimi przemyśle-
niami na forum klasy.

5 minut

ZAChĘCENIE DO REfLEKSJI

Bajka zachęca do edukacji międzykulturowej. Warto rozwinąć kolejną lekcję w kierunku poszuki-

wania z uczniami oraz uczennicami wiedzy o kraju pochodzenia Abdiego i jego rodziny, o elemen-

tach ich kultury zawartej w tekście (np. potrawy spożywane w czasie kolacji), o przyczynach mi-

gracji i problemach, z jakimi muszą sobie radzić mieszkańcy Somalii nie tylko w swoim kraju, ale 

również w Polsce. Są to sprawy, które można poruszać w czwartej klasie w sposób dostosowany 

do możliwości odbioru i przeżywania świata przez czwartoklasistów i czwartoklasistki. Potencjał 

kryje w sobie również opowieść wielbłąda, którą można z uczniami i uczennicami poddać bliższej 

analizie i refleksji.

NOtAtKI



Z A Ł ĄC Z N I K  N R  1 :

Co może czuć Abdi?  Uzupełnij plan wydarzeń związanych z bohaterem bajki. Określ przy pomocy 
rzeczowników uczucia, jakie towarzyszą mu w każdej sytuacji. Punkty zapisz w postaci zdań lub 
równoważników zdania. Możesz skorzystać z listy emocji:

zaciekawienie, szczęście, niepokój, niepewność, smutek
zainteresowanie, zaskoczenie, pewność.

PLAN WYDARZEŃ UczUcia abdiego

KRYTeRia SUKceSU

*Jeśli macie wątpliwości, porozmawiajcie z autorami lub autorkami planu wydarzeń.  

1. Przyglądanie się chłopca w lusterku.

zdenerwowanie

niepokój, niepewność

żal

2. Pójście do szkoły i marzenie o dostaniu roli miesiąca.

Wszystkie punkty są napisane zgodnie z kolejnością wydarzeń.

Do każdej sytuacji dopasowane są poprawnie* uczucia Abdiego.

Wszystkie wyrazy są napisane poprawnie ortograficznie.

Na końcu każdego zdania lub jego równoważnika jest kropka.

3.

4.

5.

6. Spotkanie z wielbłądem.

7.

8. Zniknięcie wielbłąda.

9.



Scenariusz powstał w ramach projektu “Wielokulturowa Grupa 2.0” współfinansowanego z dotacji Ministerstwa 
Edukacji Narodowej oraz projektu “Masz Prawo Wiedzieć” współfinansowanego z dotacji Krajowego Funduszu 
Azylu, Migracji i Integracji.
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