
1. Wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, 
solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie 
wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających 
bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);

2. Wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, 
regionalnej i etnicznej;

3. Kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności 
w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość.

wiek 8-10 lat45 minut

ScenariuSz zajęć pozaleKcyjnych

anna STraMoWSKa

Czy należy bać się spotkania z innymi?

zajęcia biblioTerapeuTyczne, zajęcia śWieTlicoWe, 
zajęcia pozaleKcyjne

• co to znaczy być tolerancyjnym;

• jakie są podobieństwa istniejące między ludźmi;

• W jaki sposób budować więzi międzyludzkie;

• Dlaczego nie należy oceniać ludzi po kolorze skóry czy wyznawa-
nej religii.

Cel lekCji .  po tej lekCji  uCzniowie i  uCzenniCe DowiaDujĄ się:



• co to znaczy być tolerancyjnym;

• W jaki sposób rozwijać postawę tolerancyjną.

• pogadanka;

• Gry i zabawy dydaktyczne;

• praca z tekstem;

• praca grupowa;

• praca indywidualna;

• Kartki papieru a4;

• Flamastry;

• Kilka jabłek;

• Talerz;

• Taśma klejąca.

• p.p. Grzybowski, Spotkania z Innymi, Kraków 2011, s. 111-114.

oCenianie kształtujĄCe – po tej lekCji uCzniowie i uCzenniCe DowiaDujĄ się:

metoDy, formy, śroDki DyDaktyCzne wykorzystywane poDCzas zajęć:

Ź r ó D ł a :

noTaTKi



Zajęcia rozpoczynamy od pokazania 
dzieciom kilku jabłek. Pytamy, czy wszy-
scy znają ten owoc. Częstujemy uczniów 
i uczennice  kawałkami owoców, które 
ułożone zostały na talerzu. Określamy 
wspólne cechy jabłek (np. są okrągłe, 
mają cienką skórkę, ładnie pachną, po-
dobnie smakują).

Pytamy uczestników i uczestniczki za-
jęć, czy zauważają jakieś różnice mię-
dzy poszczególnymi jabłkami. Spo-
strzeżenia zapisujemy na tablicy (np. 
odmienny  kolor skórki, wielkość, smak).

Podsumowujemy to doświadczenie, 
zwracając uwagę na fakt, iż pomimo 
różnic przedstawione owoce nadal po-
zostają jabłkami. Przekonacie się, że ta 
sama zasada dotyczy ludzi. Przedsta-
wiamy cele i temat zajęć.

Zabawa w rysowanie innego człowieka. 
Siadamy w kręgu. Rozdajemy dzieciom 
kartki i flamastry. Wyjaśniamy, że za-
danie polega na narysowaniu sympa-
tycznego innego człowieka według po-
danego przez nas schematu. Uczniowie 
i uczennice wykonują pracę, podając so-
bie kartkę kolejno, zaczynając od kolegi 
lub koleżanki z prawej. Po narysowaniu 
przeczytanego elementu przekazujemy 
pracę dalej. Praca musi trafić do tego, 
kto ją rozpoczął.

Ważne, aby jabłka róż-
niły się gatunkowo.  Mu-
szą być różnego koloru 
i wielkości.

7 minut

13 minut



Opis:
• mała głowa;
• kręcone, gęste włosy;
• duże oczy;
• uśmiechnięte usta;
• mały nosek;
• smukły tułów;
• nogi jak sprężynki;

• drobne dłonie.

Oswajamy stworzonego przez nas in-
nego człowieka i nadajemy mu imię. 
Prezentujemy wszystkie rysunki i oma-
wiamy doświadczenie, nawiązując do 
zadania z jabłkiem. Wszystkie postaci, 
które narysowaliście, różnią się od sie-
bie, lecz przedstawiają tę samą osobę.
Czytamy głośno Spotkanie siedemnaste 
Kim, Alex i Elina z książki pt. Spotkania 

z Innymi. W rozmowie na temat tekstu 
uczniowie i uczennice, opierając się 
na pytaniach, zwracają uwagę na skutki 
oceniania kogoś na podstawie cech ze-
wnętrznych. Podkreślamy, że wiele razy, 
zapominając, co tak naprawdę jest waż-
ne, skazujemy kogoś na przegraną, po-
nieważ wygląda on inaczej czy inaczej 
się ubiera. Pożądaną umiejętnością jest 
dokonywanie oceny cech charakteru. 
Wskazujemy również na przyczyny, dla 
których ludzie z różnych krajów przyjeż-

dżają do Polski.

15 minut

p o D S u M o Wa n i e

Zajęcia podsumowujemy rozmową 
na temat inności. Uczniowie i uczennice 
odpowiadają na pytania: czy w Polsce 
mieszkają tylko Polacy? Czy do naszej 
szkoły chodzą tylko dzieci narodowości 
polskiej? Spróbujcie wymienić narodo-
wości, które mieszkają w Polsce. Co nas 
łączy? Czym się różnimy od dzieci cu-
dzoziemskich? Omawiamy odpowiedzi, 
podkreślając, że każdy człowiek zasłu-
guje na szacunek, nie możemy nikogo 

10 minut



oceniać ze względu na jego wygląd.
Ewaluacja. Każdy z uczestników i uczest- 
niczek odrysowuje swoje dłonie na jed-
nej kartce. Na lewej dłoni kończy zda-
nie:
Na zajęciach nauczyłem/nauczyłam 
się... a na drugiej: Na zajęciach było... 
Następnie wszyscy przekazują swoje 
dłonie nauczycielowi lub nauczycielce.

zachęcenie Do reFleKSji

Scenariusz może być zrealizowany w oparciu o dowolną czytankę z książki pt. Spotkania z In-

nymi. Zestaw obszarów problemowych powiązanych z czytankami to: tolerancja, szacunek dla 

odmienności oraz przekonanie o konieczności poznania drugiego człowieka.

noTaTKi



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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