
 
 

 

Tytuł scenariusza: Wielokulturowość wokół nas.  
             Autorka scenariusza: Malina Baranowska- Janusz 

Etap edukacyjny: II etap edukacyjny, szkoła podstawowa (klasy 4-6) 
 

Krótki opis scenariusza:  W trakcie trwania zajęć uczniowie i uczennice będą mieli szansę na 
zastanowienie się pod jakim względem ludzie i kultury się różnią. Spróbują odnaleźć przejawy 
wielokulturowości w swoim otoczeniu, w mieście którym żyją, w szkole, której się uczą, ale 
także w sobie.  
 
Czas trwania: 3 x 45 minut.  
Zajęcia mogą być poprowadzone w jednym dniu jako 3 moduły po 45’ z przerwami lub 
rozłożone na trzy spotkania w różnych dniach, po 45’ każde z nich.  

 
Pytanie kluczowe: 
Gdzie widzę wielokulturowość wokół mnie, w klasie, szkole, moim mieście? 
 
Cele lekcji:  
 
➢ Zrozumiesz jak ludzie i kultury się różnią między sobą.  
➢ Poznasz różne zjawiska, przedmioty, instytucje a także inne osoby, które są związane z 

wielokulturowością w twoim środowisku.   
➢ Zastanowisz się  nad przejawami wielokulturowości, i rozpoznasz je w mieście, szkole, 

klasie i własnym życiu.   
 

Metody:  analiza materiałów, wspólne czytanie, mini wykład, refleksja. 
Środki dydaktyczne i materiały:  wydruki zdjęć (ok. 40 szt.), 4-5 kolorowych kartonów, mazaki, 
kartki A4, książka „My Ludzie” Eliza Piotrkowska, wydruki ikonek (4-5 kompletów). 
Formy pracy: praca indywidualna,  praca grupowa.  
 
 
Przebieg zajęć: 
 
Wprowadzenie (45 min):  
 

1. Zaproś uczniów, żeby usiedli wokół Ciebie wygodnie. Powiedz, że dziś będziemy 
rozmawiali o ludziach i, że zaczniecie od wspólnego przeczytania książki. Przeczytajcie 
wspólnie książkę „My ludzie”. (25 min.) 



 
 

 

2. Zapytaj klasę o czym jest ta książka? Podsumuj, że jest to książka o tym jak się różnimy, 
o tym jacy jesteśmy, o różnych zwyczajach, kulturach, potrzebach, nawykach itd. 
Powiedz, że czytaliśmy ją dlatego, że dziś będziemy rozmawiać właśnie o tym jak się 
różnimy ze względu na kulturę czyli o wielokulturowości. (5 min.) 

3. Narysuj na tablicy schemat „góry lodowej”, zapytaj uczniów co to jest? Co 
charakteryzuje „górę lodową”? To, że część widać, a części nie. Porozmawiajcie na 
podstawie książki o tym co widać od razu w kontaktach z ludźmi, a czego nie. Użyj 
przykładów z książki „My Ludzie”. Widać: stroje, ciało, twarz, to jak mieszkamy, nie 
widać: o czym marzymy, w co wierzymy, co nam się podoba, jakie mamy zwyczaje. 
Zapytaj na koniec co trzeba zrobić by się dowiedzieć o tym czego nie widać? Podsumuj, 
że żeby dowiedzieć się więcej warto pytać, dowiadywać się, sprawdzać, ciekawić się 
drugim człowiekiem i jego kulturą. Przez co także możemy się dowiedzieć czegoś o 
sobie i swojej kulturze.  (15 min.) 
 

Ćwiczenie 1 – Co nas otacza? (45min) : 
1. Zaproś klasę do pierwszego ćwiczenia, którego celem jest rozpoznanie różnych 

przejawów kultur wokół nas.  Podziel klasę na 6 małych zespołów, rozdaj im po 5- 
6 wydruków ze zdjęciami. Na tych zdjęciach powinny się znaleźć rzeczy, które 
wywodzą się z innych kultur, które nas otaczają i są mniej lub bardziej oczywiste. 
Np. czekolada, herbata, bumerang, Pokemony, matrioszki, marki aut, marki ubrań 
(h&m, Reserved)  karate, rogalik francuski, barszcz ukraiński, włoszczyzna, pierogi, 
seria książek o Pippi, Lasse i Mai, cyfry rzymskie i arabskie, litery alfabetu. Poproś 
uczestników, żeby w grupach obejrzeli te zdjęcia i wspólnie zastanowili się skąd 
pochodzą te rzeczy. W trakcie ich pracy podchodź do grupek i zadawaj pytania, 
dopytuj, wyjaśniaj. (15 min. ) 

2. Poproś by każda grupa wybrała dwa zdjęcia: jedno, które przedstawia rzecz, którą 
grupa wiedziała skąd pochodzi, a drugie, które nie wiedziała. Poproś o 
przedstawienie tych zdjęć na forum. (15 min.) 

3. Podsumuj ćwiczenie, pokazując, że rzeczy, które nas otaczają maja różne 
pochodzenie, że są to rzeczy, które mają różne historie, różne źródła, często  nawet 
nie zdajemy sobie sprawy skąd do nas „przyjechały”. (5 min.) 

4. Zapytaj czy uczniowie widzą, gdzieś przejawy różnych kultur w swojej szkole lub 
domu?  Np. uczą się obcych języków, w bibliotece szkolnej wypożyczają książki 
obcych autorów, są urządzane konkursy wiedzy o innych krajach, mamy kolegów, 
którzy przyjechali z innego kraju, mówią innym językiem.  (10min.) 

 
 
 



 
 

 

 
 
Ćwiczenie 2 – Nasza wielokulturowa Warszawa (30 min).: 
1. Dzielimy klasę na  4-5 grupek, każdy dostaje karton- dużą planszę kolorową, kolorowe 

mazaki lub kredki oraz kartki z wydrukami, na których znajdują się zarysy- ikonki 
przedstawiające następujące kategorie: Sklepy, Restauracje, Kościoły, Sport/ zajęcia 

dodatkowe, Miejsca, Muzea, Wydarzenia, Lotnisko, Palma/Rośliny, Zoo, Auta, Warzywa 
itp. Poproś by uczniowie używając rysunków- ikonek  oraz mazaków stworzyli swoją 
wielokulturową mapę Warszawy na kartonie. Niech przykleją rysunki i wypiszą miejsca, 
wydarzenia, instutycje, budynki, w których przejawia się wielokulturowość w Warszawie, 
tak jak oni ją widzą.  (15 min.)  

2. Poproś wszystkie grupy o prezentację swoich plakatów na forum. (10 min.) 
3. Podziękuj grupom za zaangażowanie i ich pracę. Na zakończenie zadania zapytaj czy trudno 

im było znaleźć te rzeczy? Zbierz odpowiedzi i podsumuj, że jesteśmy otoczeni w naszym 
mieście przez rzeczy pochodzące z innych kultur i czasem nawet o tym nie wiemy, dobrze, 
że razem udało się wam je poodkrywać. Zachęć grupę do dalszych poszukiwań, zadawania 
pytań i eksplorowania.  (5 min.)    
 

Ćwiczenie 3- Moja indywidualna wielokulturowość (15min.) :  

 

1. Rozdaj każdemu kartkę A4, poproś by odrysował na niej swoją rękę. W ręce niech każdy 
wpisze jakie ma osobiste, indywidulane połączenie z wielokulturowością. Np. ile zna 
języków, chodzi na zajęcia karate, ma rodzinę zagranicą, kolegę w klasie z innego kraju, 
jakie jedzenie ludzi, jakie czyta książki. (5 min.) 

2. Poproś, żeby każdy podzielił się jedną- dwoma rzeczami, które wydają mu się 
najważniejsze. (5 min.) 

 

Podsumowanie: 
1. Podziękuj klasie za wspólne zajęcia i odkrywanie wielokulturowości w mieście, szkole, 

klasie i sobie. Poproś by każdy powiedział z czym kończy te zajęcia: co mu się podobało, 
co mu się nie podobało, co go zaszokowało, albo czego się po prostu dowiedział.  
(5min.) 

 
 


