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CZAS REALIZACJI: 45 minut

CEL GŁÓWNY:

• Każdy człowiek ma prawo być inny i należy go szanować

CELE SZCZEGÓŁOWE:

• Kształtowanie w uczniach szacunku dla wszystkich ludzi, 
• uświadomienie znaczenia takich wartości, jak: wolność, tolerancja, 

przyjaźń
• dostrzeżenie różnic i podobieństw pomiędzy światem dorosłych i 

dzieci,
• zachęcenie do czytania książek z przesłaniem,
• uwrażliwienie na otaczający nas świat ,
• rozwijanie w uczniach umiejętności pracy w grupie, umiejętności 

recytatorskich i teatralnych.

METODY PRACY:

• Montaż słowno – muzyczny

POMOCE:

• globus
• laptop,
• nagrania CD,
• konewka,
• atlasy,
• berło i korona, tron,
• kwiaty w doniczkach,
• dekoracja w postaci zawieszonych na dróżkach materiałów, 

udekorowanych kwiatami,
• przebranie dziewczynki – Róży

TEMAT: Książka, która mówi o wartościach 
godnych wiecznego trwania – scenariusz 
przedstawienia „Małego Księcia”.
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OSOBY

• Mały Książę (MK)
• Róża (R)
• Król (K)
• Geograf (G)

PRZEBIEG INSCENIZACJI:

• Czarodziejka (Cz)
• Echo (E)
• Róże (Rr)
• Pustynne Stworzonko 

Akt I

scena 1 PROLOG – piosenka „Dorośli” – (śpiewają 
wszystkie dzieci)
 
R - Ach, dopiero się obudziłam. Przepraszam bardzo 
za swój niedbały wygląd... jestem jeszcze nie 
uczesana... 
MK - Ależ Pani jest piękna! 
R - Doprawdy? Urodziłam się równocześnie ze 
słońcem. 
MK - (na stronie) Zbyt skromna to ona nie jest... 
R - Wydaje mi się, że czas na śniadanie. Czy byłby 
Pan łaskaw pomyśleć o mnie? 
(MK podlewa ją konewką) 
R - Mam 4 kolce. Mogą się zjawić tygrysy uzbrojone 
w pazury i... 
MK (zdziwiony) - Nie ma tygrysów na mojej planecie. 
A poza tym tygrysy nie jedzą trawy. 
R (oburzona) - Nie jestem trawą! 
MK (pokornie) - Proszę mi wybaczyć... 
R - Nie obawiam się tygrysów, ale... ale... czuję 

wstręt do przeciągów. Czy nie ma Pan parawanu? 
MK - Wstręt do przeciągów?! Ależ to nie pasuje do 
rośliny! 
R (nadąsana) - A właśnie, że pasuje! 
MK - Zupełnie nie pasuje, przecież rośliny lubią wiatr. 
(na stronie) Ten kwiat jest bardzo skomplikowany! 
R (kaprysi)- Wieczorem proszę mnie przykryć 
kloszem. U pana jest bardzo zimno. Chyba zepsuło 
się ogrzewanie. Tam, skąd przybyłam... (urywa 
zmieszana i udaje, że kaszle) 
MK - Co ty mówisz? Przybyłaś jako nasionko, więc 
nie znasz innych planet! Nie kłam! 
R - A właśnie że znałam inne planety! 
MK - Nie znałaś! 
R - Znałam! 
MK - Przestań kłamać, bo odejdę w świat! 
R - Nic nie rozumiesz, więc idź sobie... ( Róża 
wychodzi) – podkład piosenki „Mały książę”
(gaśnie światło planety MK) – wchodzi król, siada na 
tronie.

(PS)
• Lis (L)
• Pilot
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scena 2

K - Oto poddany! 
MK (zdziwiony) - Widzisz mnie po raz pierwszy. Skąd 
wiesz, że jestem twoim poddanym? 
K - Dla królów wszyscy ludzie są poddanymi. Zbliż się. 
(MK ziewa zbliżając się) 
K - Nie wolno ziewać w obecności króla. Zakazuję ci 
ziewać! 
MK - Nie mogę przestać, bo odbyłem długą drogę i 
nie spałem. 
K - Wobec tego rozkazuję ci ziewać! Od lat nie 
widziałem ziewających, zaciekawia mnie ziewanie. 
No, ziewaj jeszcze. To rozkaz! 
MK - Najjaśniejszy Panie, kim najjaśniejszy pan rządzi? 
K - Wszystkim. 
MK - Wszystkim? (szeroki gest ręką) Tym wszystkim? 
K - Tym wszystkim. 
MK - I gwiazdy Najjaśniejszego Pana słuchają? 
K - Oczywiście! słuchają natychmiast! Nie znoszę 
nieposłuszeństwa! 
MK - W takim razie mam prośbę... 
K - Rozkazuję ci prosić! 
MK - Proszę rozkazać słońcu, aby zaszło. 
K - Zrobię to, gdy warunki będą odpowiednie. 
MK - Kiedy to będzie? 
K - Wieczorem! Wtedy zobaczysz, jaki mam posłuch! 
MK - Dlaczego dopiero wieczorem? 
K - Ponieważ moje rozkazy są rozsądne. Dlatego 
zawsze mam posłuch. Autorytet władzy opiera się 
na rozsądku! 
MK - Muszę wędrować dalej, chcę wiedzieć, jak jest 
na innych planetach. 
K - Chciałbym, abyś został! 
MK - Nie mogę! 
K - W takim razie rozkazuję ci odejść!
(gaśnie planeta Króla - słychać podkład „Mały 
Książę”

scena 3

(dzieci nucą........., następnie zapala się planeta 
Geografa)

MK - Dzień dobry. Co pan tu robi? 
G - Jestem geografem. 
MK - Co to znaczy „geograf”? 
G - Jest to uczony, który wie, gdzie znajdują się 
morza, rzeki, miasta, góry i pustynie. 
MK - To bardzo ciekawe! Nareszcie znalazłem 
pożyteczne zajęcie! Pańska planeta jest bardzo 
ładna. Czy są na niej oceany? 
G - Nie wiem. 
MK - A góry? 
G - Nie wiem. 
MK - A miasta, rzeki, pustynie? 
G - Tego też nie wiem. Nie jestem badaczem. 
Bardzo brak mi badaczy. Zadanie geografa nie 
polega na liczeniu miast, rzek, gór, oceanów i 
pustyń. Geograf jest zbyt ważną osobistością, aby 
mógł pozwolić sobie na włóczenie się. On nie 
opuszcza swego biura, lecz przyjmuje badaczy, 
wypytuje ich i notuję ich spostrzeżenia. Ależ ty 
przybywasz z daleka. Jesteś badaczem! Opisz mi 
swoją planetę. Więc? 
MK - Och, u mnie wcale nie jest ciekawie. Planeta 
jest bardzo mała. Mam 3 wulkany. 2 czynne i 1 
wygasły. Mam także kwiat. 
G - Kwiaty nas nie interesują! 
MK - Ale dlaczego? To najładniejsze z istniejących 
rzeczy! 
G - Ponieważ kwiaty są efemeryczne, a my 
opisujemy rzeczy wieczzne. 
MK - Co to znaczy „efemeryczne”? 
G - Znaczy to „zagrożone bliskim unicestwieniem”. 
MK (przerażony) - Mojej róży grozi bliskie 
unicestwienie?! 
G - Oczywiście. 
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MK - Moja Róża jest efemeryczna i ma tylko 4 
kolce dla obrony przed niebezpieczeństwem. A 
ja zostawiłem ją zupełnie samą... Co radzi mi pan 
zwiedzić? 
G - Planetę Ziemię. Ma dobrą sławę.
(planeta gaśnie)

Akt II
scena 1 - Żywy plan

(akcja dzieje się na pustyni, na piasku siedzi 
czarodziejka, MK wpada gwałtownie)
MK - Dobry wieczór. 
Cz (siedzi i medytuje) - Dobry wieczór. 
MK - Na jaką planetę spadłem? 
Cz - Na Ziemię. Do Afryki. 
MK - Ach, więc Ziemia nie jest zaludniona? 
Cz (tajemniczo, powoli) - Jesteśmy na pustyni. Na 
pustyni nikogo nie ma. Ziemia jest wielka. 
MK - Zadaję sobie pytanie, czy gwiazdy świecą po 
to, aby każdy mógł znaleźć swoją? Popatrz na moją 
planetę. Znajduje się dokładnie nad nami, ale to 
bardzo daleko. 
Cz - Jest piękna. Po co tu przybyłeś? 
MK - Mam pewne trudności z różą. Kocham kwiat, 

który jest jedyny, jedyny na milionach planet, ale 
kwiaty mają w sobie tyle sprzeczności... Gdzie są 
ludzie? Czuję się osamotniony w tej pustyni. 
Cz - Wśród ludzi jest się także samotnym. 
MK - Jesteś zabawna. Nie jesteś zbyt potężna. 
Cz - Mogę cię unieść dalej niż okręt. Tego, kogo 
dotknę, odsyłam tam, skąd przybył. Mogę ci w 
przyszłości pomóc, gdy bardzo zatęsknisz za swoją 
planetą. 
MK - Rozumiem. Dlaczego mówisz zagadkami? 
Cz - Rozwiązuję zagadki. 
MK - Jestem zmęczony. Muszę odpocząć. (zasypia z 
głową na kolanach Czarodziejki) 
Cz - To, co mnie wzrusza najmocniej w tym małym, 
śpiącym królewiczu, to jego wierność dla kwiatu, 
to obraz Róży, który świeci w nim jak płomień 
lampy nawet podczas snu. Byle podmuch wiatru 
może zgasić lampę. Trzeba dobrze uważać. Nie 
powinien nigdy uciekać od swojej Róży. Jest za nią 
odpowiedzialny. Jednak wzbudza we mnie litość. 
Taki słaby, kruchy i niewinny! Wrócę tu w przyszłości - 
przecież trzeba mu pomóc.

(delikatnie zdejmuje głowę księcia ze swoich kolan, 
wstaje i odchodzi)
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scena 2

(MK budzi się, przeciąga, wstaje i rozgląda dokoła)
MK - Pustynia jest piękna. Nic nie widać. Nic nie 
słychać. A mimo to coś promienieje w ciszy. 
To, co upiększa dom czy gwiazdy, czy pustynię 
jest niewidzialne. Dobrze widzi się tylko sercem. 
Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. Tego, co 
najważniejsze okiem zobaczyć nie można. (wchodzi 
na górę-drabinę i woła) 
MK - Dzień dobry! 
E - Dzień dobry! Dzień dobry! Dzień dobry! 
MK - Kim jesteście? 
E - Kim jesteście? Kim jesteście? Kim jesteście? 
MK - Jestem samotny. 
E - Jestem samotny. Jestem samotny. Jestem 
samotny... 
MK - Szukam przyjaciela. 
E - Szukam przyjaciela. Szukam przyjaciela. Szukam 
przyjaciela... 
MK - Jakaż to zabawna planeta. Ludziom brak 
fantazji i powtarzają to, co im się mówi. Na mojej 
planecie miałem Różę. Ona zawsze mówiła 
pierwsza. 
Scena 3
(3-4 dziewczynki przesadnie wystrojone stoją w 
zwartej gromadce i poprawiają sobie włosy, malują 
usta „pindrzą się”. Ubrane w czerwone stroje - 
wskazane kapelusze)
MK - Dzień dobry! 
Róże (pogardliwie, zarozumiale) - Dzień dobry! 
MK - Kim jesteście? 
Rr (z przesadną dumą) - Jesteśmy różami! 
MK - Ach! Jestem nieszczęśliwy! Moja róża 
zapewniała mnie, że jest jedyna na świecie! A oto 
tu, w jednym ogrodzie jest wiele podobnych. Byłaby 
bardzo zmieszana i udawałaby umierającą, aby 
pokryć zdenerwowanie. A ja musiałbym udawać, 
że ją pielęgnuję. Sądziłem, że posiadam jedyny na 
świecie kwiat, a w rzeczywistości mam zwykłą różę, 
jak wiele innych. (płacze)

Scena 5

Lis - Dzień dobry! (chowa się) 
MK - Dzień dobry! (szuka oczami) 
L - Jestem tutaj (wychyla się) 
MK - Ktoś ty? Jesteś bardzo ładny. 
L - Jestem lisem. 
MK - Chodź pobawić się ze mną. Jestem taki 
smutny. 
L - Nie mogę bawić się z tobą. Nie jestem oswojony. 
MK - Co znaczy „oswojony”? 
L - Nie jesteś tutejszy. Czego szukasz? 
MK - Szukam ludzi. Co znaczy „oswojony”? 
L - Ludzie mają strzelby i polują. To bardzo 
kłopotliwe. Hodują także kury i to jest interesujące. 
Poszukujesz kur? 
MK - Nie . Szukam przyjaciół. Co znaczy „oswoić”?  
L - Jest to pojęcie zupełnie zapomniane. „Oswoić” 
znaczy „stworzyć więzy”. 
MK - Stworzyć więzy? 
L - Oczywiście. Teraz jesteś dla mnie tylko małym 
chłopcem, podobnym do 100 tysięcy małych 
chłopców. Nie potrzebuję ciebie. Ty także mnie 
nie potrzebujesz. Jestem dla ciebie tylko lisem, 
podobnym do 100 tysięcy innych lisów. Lecz jeśli 
mnie oswoisz, będziemy się nawzajem potrzebować. 
Będziesz dla mnie jedyny na świecie i ja będę dla 
ciebie jedyny na świecie. 
MK - Zaczynam rozumieć. Jest jedna róża... zdaje 
się, że one mnie oswoiła. 
L - To możliwe. Na Ziemi zdarzają się różne rzeczy. 
MK - To nie zdarzyło się na Ziemi. 
L - Na innej planecie? 
MK - Tak. 
L - A czy na twojej planecie są myśliwi? 
MK - Nie. 
L - To wspaniale! A kury? 
MK - Nie. 
L - Nie ma rzeczy doskonałych. Życie jest 
jednostajne. Ja poluję na kury, ludzie polują na 
mnie... Gdybyś mnie oswoił, życie nabrałoby blasku. 
Z daleka będę rozpoznawał twoje kroki, tak różne 
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od innych! Spójrz! Widzisz te łany zboża? Dla mnie 
nieużyteczne, bo nie jem chleba. TO smutne! Lecz ty 
masz złociste włosy. Jeśli mnie oswoisz, zboże, które 
też jest złociste będzie mi przypominać ciebie. I 
będę kochał szum wiatru w zbożu. (po chwili) Proszę 
cię... Oswój mnie. 
MK - Bardzo chętnie, lecz nie mam dużo czasu. 
Muszę znaleźć przyjaciół i nauczyć się wielu rzeczy. 
L - Poznaje się tylko to, co się oswoi. Ludzie mają 
zbyt mało czasu, aby cokolwiek poznać. Kupują 
w sklepach rzeczy gotowe. A ponieważ nie ma 
magazynów z przyjaciółmi, więc ludzie nie mają 
przyjaciół. Jeśli chcesz mieć przyjaciela - oswój 
mnie. 
MK - Jak się to robi? 
L - Trzeba być bardzo cierpliwym. Na początku 
siądziesz w pewnej odległości ode mnie. (siada 
pokazując Mk miejsce daleko od siebie. MK siada, 
gotowy do dalszego działania). Będę spoglądać 
na ciebie kątem oka, a ty nic nie powiesz. Mowa 
jest źródłem nieporozumień. Lecz każdego dnia 
będziesz mógł siadać trochę bliżej. (odsuwa się, MK 
również, po chwili znowu, potem jeszcze. Następnie 
wstają, patrzą na siebie i powoli dochodzi do 
serdecznego uścisku „na niedźwiadka”). Potrzebny 
jest obrządek. 
MK - Co to znaczy „ obrządek”? 
L - To także coś zapomnianego. Dzięki obrządkowi, 
jeden dzień odróżnia się od innych, pewna godzina 
od innych godzin. (po chwili) Kiedy będziesz 
odchodził będę płakał. 
MK - To twoja wina. Nie życzyłem ci nic złego. Sam 
chciałeś, abym cię oswoił. 
L - Oczywiście. 
MK - Ale będziesz płakać? 
L - Oczywiście. 
MK - A więc nic nie zyskałeś na oswojeniu? 
L - Zyskałem coś ze względu na kolor zboża. Decyzja 

oswojenia niesie w sobie ryzyko łęz. 
MK - Kiedy nocą będziesz spoglądać w gwiazdy, 
będziesz myślał „Gdzieś tam jest mój przyjaciel”. 
Każda z nich będzie twoim przyjacielem. 
L - Idź jeszcze raz do ogrodu róż. Zrozumiesz wtedy, 
że twoja róża jest jedyna na świecie, Na pożegnanie 
dam ci w prezencie mój sekret. Jest bardzo prosty 
„Dobrze widzi się tylko sercem” . Twoja róża ma dla 
ciebie tak wielkie znaczenie, ponieważ poświęciłeś 
jej wiele czasu. Jesteś za nią odpowiedzialny. 
MK (powtarza, jakby uczył się na pamięć) - Jestem 
odpowiedzialny za moją różę.
Scena 6

MK (oskarżycielsko) - Nie jesteście podobne do mojej 
róży! 
Rr (zdziwione) - Oooooo! 
MK (z pogardą) - Nie macie jeszcze żadnej wartości! 
Rr (z wielkim oburzeniem) - Ooooooooo! (odwracają 
się gwałtownie tyłem do MK) 
MK (jakby tłumaczył) - Nikt was nie oswoił i wy 
nie oswoiłyście nikogo. Jesteście takie, jakim był 
dawniej lis. (róże powoli zaciekawione odwracają się 
i słuchają coraz bardziej zawstydzone) Był zwykłym 
lisem, podobnym do 100 tysięcy innych lisów. Lecz 
zrobiłem go swoim przyjacielem i teraz jest dla mnie 
jedyny na świecie. (róże zawstydzone schylają coraz 
bardziej głowy) 
MK - Jesteście piękne... 
Rr (zadowolone podnoszą głowy) - Ooooooo! 
MK - ...lecz próżne. 
Rr (ze złością) - O! (to ma być krótkie ale głośne i 
wyraźne fuknięcie) 
MK - Nie można dla was poświęcić życia. Oczywiście 
moja róża wydawałaby się zwykłemu przechodniowi 
podobna do was, lecz dla mnie ona jedna ma 
większe znaczenie niż wy wszystkie razem... 
Rr (znów obrażone odwracają się) - Hm! 
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MK - ...ponieważ ją właśnie podlewałem, 
przykrywałem kloszem, osłaniałem. Słuchałem jej 
skarg, jej przechwałek. Ponieważ jest moją różą. 
Nie powinienem nigdy od niej odchodzić. Historia 
kolców, która tak mnie rozdrażniła, powinna 
rozczulić. Powinienem ją sądzić według czynów a 
nie słów. Nie powinienem jej słuchać.
WCHODZI PILOT:
MK – Narysuj mi baranka.
P- Nie umiem rysować.
MK – To nic nie szkodzi. Narysuj mi baranka… Nie 
chcę słonia połkniętego przez węża boa. Narysuj mi 
baranka.
(Pilot rysuje baranka)
MK – Ten baranek jest za stary, chcę mieć baranka, 
który będzie długo żył!
(Pilot bierze skrzynkę drewnianą i daje ją księciu) 
P – To jest skrzynka. Baranek jest w środku.
MK – To jest właśnie to, czego chciałem.
P – Skąd się tu wziąłeś?
MK – Spadłem z nieba, z maleńkiej planety. Jest 
bardzo mała, nie można jej zobaczyć.
P – Oczywiście.
MK – Zostawiłem tam kwiat, który kocham.
P (obejmuje MK i pokazuje mu niebo) - Gwiazdy 
dla ludzi mają różne znaczenia. Dla podróżników są 
drogowskazami. Dla uczonych - zagadnieniami. Dla  
biznesmena są złotem. A dla innych tylko małymi 

świecidełkami. Lecz wszystkie te gwiazdy milczą. I 
tylko twoja wciąż czeka na ciebie...Wracaj do niej 
Mały Książę...
(zapala się planeta RÓŻY - wniesiona tymczasem 
w nieznaczny sposób za „ogrodem róż”- i widać i 
słychać śpiew Róży)
R - Gdzie jesteś Mały Książę gdzie? 
Odszedłeś z mej planety w dal 
Czy po pustyni błądzisz znów? 
Rozmawiasz z echem pośród skał?
(MK widzi swoją RÓŻĘ, idzie do niej - widać ich 
cienie, przytulają się a wszyscy śpiewają)

W maleńkiej róży kochał się 
Książę na jednej z wielu gwiazd 
Nie widział przedtem innych róż 
Zanim w daleki poszedł świat
Na Ziemi zwątpił w miłość swą 
Gdy ujrzał park z tysiącem róż 
Nie wierz swym oczom - szepnął wiatr 
Jeżeli kochasz - sercem patrz
Zrozumiał wtedy książę, że 
Tylko ta jedna w świecie róż 
Ta, którą kochał wszystkie dni 
I wrócił znów do róży swej!
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CZAS TRWANIA LEKCJI: 45 minut

CEL GŁÓWNY : OBJECTIVES: STUDENTS SHOULD KNOW ABOUT:

• meaning of words: Holocaust, Shoah, Death Camp, Ghetto, Cyclone B, 
Jewish Police, Einsatzgruppen, Żegota

• events: establishing Warsaw Ghetto (October - November 1940), The 
Wannsee Conference (20th of January, 1942), deportation of Jewish 
people to death camps (started in 1942), Jewish Uprising in Warsaw 
Ghetto (19th of April - 16th of May 1943)

• figures: Adolf Eichmann, Janusz Korczak, father Maximilian Maria 
Kolbe OSF, Mordechaj Anielewicz, Jurgen Stropp, Zofia Kossak, Irena 
Sendlerowa

• what kind of attitude Polish people showed towards Holocaust: 
1.Positive: helping Jews to hide, helping them to escape from ghetto, 
giving them weapons to prepare uprising 
2.Negative: giving away Jewish people to German soldiers, taking a part 
in exterminating Jews (example of Jedwabne) 
3.Neutral: trying to live normal life despite war, trying to not get involved

• what kind of punishment was given for helping Jewish people: death for 
helping person and his or her family

CELE SZCZEGÓŁOWE : STUDENTS SHOULD BE ABLE TO:

• place discussed events in appropriate time period
• point and name all of death camps
• describe nazi policy towards Jewish people during occupation of Poland
• describe conditions of living in the ghetto
• describe differences between concentration camp and death camp
• describe Polish people’s attitude towards Holocaust

METODY I FORMY PRACY : TEACHING METHODS: 

• lecture
• conversation
• leading questions

POMOCE : TEACHING TOOLS: 

• a 6th grade textbook, „Wczoraj i dziś”
• multimedia presentation
• a couple of scenes from Roman Polanski’s „The Pianist”

TEMAT: LESSON SUBJECT: 
HOLOCAUST
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PRZEBIEG LEKCJI: LESSON COURSE

A. Recapitulation

• Reminding of how Adolf Hitler took position of 
leader of Germany and establishing Nazism as 
main ideology in this country

• Two questions for students: 
1.Which part of Nazi ideology made Germans 
to treat other nations as worse than them? 
(Expected answer: racism) 
2. Who by the terms of this ideology was 
considered to be the worst nation of all? 
(Expected answer: Jews or Jewish people)

B. Presenting new material to students:

• Phase One of Nazi policy: Isolating Jews from the 
rest of society
-Part One: Marking the Jews 
-A question for students: how to execute certain 
laws and restrictions towards a large group of 
people if they look no different than everyone in 
first order? 
Expected answer: They need to be marked in 
right way. 
-Another question: if there is a need to mark 
Jews, then what is the most Jewish symbol, you 
can think of? 
Expected answer: David’s Star 
-The teacher then describes certain elements of 
Nazi discrimination towards Jewish people:

• The order to wear white stripes with David’s Star 
on right arm for all Jews

• Prohibition of using public transport, going to 
restaurants, using sidewalks, etc. Comparing 
these restrictions with Polish people’s position, 
who didn’t have the same prohibitions.

• Humiliating Jews by German soldiers and 
officers: orders to bow down, slapping them in 
the face, beating them

-Part Two: Separating Jews in Ghettos

-The teacher shows students map of Warsaw Ghetto 
-Question: where were other ghettos created? 
Expected answer, based on informations from 
textbook: Kraków, Lwów, Łódź 
-Showing the students selected scenes from Roman 

Polanski’s „The Pianist” presenting Jews being 
humiliated by German soldiers 
-Presenting map comparing area of Warsaw 
Ghetto and Elbląg to show how big was density of 
population in ghetto 
-Describing other conditions, like poverty, hunger, 
various diseases

• Phase Two of Nazi Policy: Holocaust 
-Part One: Einsatzgruppen 
-Teacher describes circumstances under which 
Nazi state in Germany decided to exterminate 
all Jews 
-A short description of activity of Einsatzgruppen: 
special groups of German soldiers sent to kill 
Jewish people on occupied territory of USSR 
-Part Two: Holocaust 
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-Teacher tells students about Wannsee 
Conference, shows them picture of villa and 
Adolf Eichmann 
-A student is chosen to point all death camps on 
map 
-Teacher tells student the differences beetween 
death camp and concentration camp:

• Concentration camp: a place where sentenced 
people were made to do inhumanly hard work, 
often died of hunger

• Death camp: a place where people never got 
any chance to survive, they were immediately 
placed in gas chambers. Such camps were only 
a mistification
-Teacher describes students elements of 
prisoner’s dress and describes specific categories 
of prisoners in concentration camp
-Teacher shows students two famous victims of 
Holocaust policy: 
Janusz Korczak, pedagogue and Maksymilian 
Maria Kolbe

 

• Jewish Uprising in Warsaw Ghetto, 1943
 

-Teacher tells students about circumstances 
under which Jewish Uprising started: 
As transports to death camps began, Jewish 
people found out what’s happening, so they 
decided to at least fight for decent death 
-Presenting the leader of Uprising: Mordechaj 
Anielewicz 
-Overall results of Uprising: liquidation of Warsaw 
Ghetto 
-Presenting the man responsible for liquidation 
of Warsaw Ghetto: Jurgen Stropp

 

• Polish people’s attitude towards Holocaust 
-positive: helping Jewish people to hide, 
creating false identity for them 
Examples: activity of Żegota, presenting figures 
like Zofia Kossak, Irena Sendlerowa 
-negative: helping Germans to exterminate 
Jewish people 
Examples: burning the barn full of Jews in 
Jedwabne 
-neutral: trying to not get involved in anything, 
because there was a capital punishment for 
helping Jews

                                                                         Teacher : 
Szymon Paczkowski
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CZAS REALIZACJI: 45 minut

CELE:

• zapoznanie uczniów z bogata kulturą i historią Romów,
• propagowanie postawy otwartości.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

Uczeń:
• wie, jakie znaczenie mieli Romowie w kształtowaniu 

kultury i historii Europy,
• zna wartości koczowniczego i osiadłego stylu życia 

Romów,
• rozumie, że należy szanować inne od naszych kultury i 

tradycje.

FORMY I METODY: 

• „burza mózgów”, pogadanka, praktycznego działania
• grupowa, zbiorowa

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: 

• arkusz papieru, pomoce plastyczne, dostęp do Internetu, 
karty pracy, płyta z piosenką „My cyganie” Maryli 
Rodowicz.

TEMAT: „My Cyganie co pędzimy z wiatrem” 
-  wieczni wędrowcy.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

Kim są Romowie i co od wieków charakteryzuje ich społeczność?   
Uczniowie zastanawiają się i metodą „burzy mózgów” podają swoje skojarzenia. Nauczyciel 
zapisuje na tablicy wszystkie wymienione przez uczniów określenia. Następnie wyróżnia innym 
kolorem te słowa, które opisują wędrowny tryb życia np. tabor, koczowniczy, wozy, konie, 
wędrówka.

Nauczyciel wyjaśnia znaczenie „koczowniczego – wędrownego trybu życia”.
Najbardziej znaną w historii społecznością prowadzącą wędrowny tryb życia byli Romowie. 
Wędrowny czy inaczej koczowniczy tryb życia polega na ciągłej zmianie miejsca pobytu. Taki 
tryb prowadzili np. ludzie pierwotni. Szukali oni lepszych miejsc na osiedlenie się, w których nie 
brakowałoby im pożywienia oraz innych zasobów naturalnych. Kiedy zaczynało brakować 
pożywienia lub warunki bytowe uległy pogorszeniu, ludność przenosiła się w inne miejsce. Do dziś 
niektóre grupy społeczne nie osiedlają się na stałe.
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Wyszukiwanie informacji na temat grup, które współcześnie prowadzą 
wędrowny tryb życia. Uczniowie w Internecie wyszukują wiadomości na podany temat.  Zdobyte 
informacje zapisują na kartach pracy – Załącznik 1. 
Np. Tuaregowie - zamieszkują obszary Sahary. Podróżują po pustyni 
i jej obrzeżach, zajmują się hodowlą bydła i kóz, wytwarzaniem biżuterii i turystyką.   
Inuici - grupa rdzennych ludów obszarów arktycznych i subarktycznych Grenlandii, Kanady, 
Alaski i Syberii, pochodzenia azjatyckiego. Zajmują się polowaniem, łowiectwem, rybołówstwem 
i  rzeźbiarstwem.
Aborygeni (z łac. Ab origine - „od początku”, czyli „ci, którzy byli tu od początku”) - rdzenni 
mieszkańcy Australii. Są uzależnieni od otaczającego ich środowiska i bardzo z nim związani. 
Do ich podstawowych zajęć należą: łowiectwo i zbieractwo, a w rejonach nadbrzeżnych także 
rybołówstwo. 
Nie ulega wątpliwości, że najbardziej znaną i ciekawą społecznością koczowniczą byli Romowie.

Zalety i wady koczowniczego i osiadłego trybu życia.
Dzielimy klasę na 4 grupy. 2 grupy analizują zalety i wady osiadłego trybu życia na przestrzeni 
historii. Kolejne 2 analizują zalety i wady koczowniczego trybu życia na przestrzeni historii.
Korzystając z zasobów Internetu, z posiadanych przez was informacji, oraz tego co podpowiada 
wam intuicja spróbujcie określić zalety i wady koczowniczego i osiadłego trybu życia w kontekście 
historycznym – Załącznik 2.
Osiadły tryb życia zalety – np.: poczucie bezpieczeństwa, posiadanie stałego majątku, poczucie 
stałości, Wady – np.: informacje docierały z opóźnieniem, brak znajomości innych kultur, nieufność 
do obcych;
Koczowniczy tryb życia zalety -  kontakt z naturą, poznawanie nowych ludzi,  
Wady - brak korzeni, ojczyzny, brak domu, narażeni na napady, prześladowania

Przybliżenie uczniom wiadomości na temat Romów.
Romowie pochodzą  z Indii. Zanim dotarli do Europy, przebyli długą drogę przez Persję i Bizancjum 
(V-X w.), osiedlając się tam, gdzie ich los był zależny od wojen, polityki i kontaktów z lokalną 
ludnością. Pojawienie się Romów w Europie na początku XIV w. zapoczątkowało nowe liczne 
migracje z kraju do kraju. Zaczęły powstawać legendy o ich pochodzeniu. W średniowiecznej 
Europie Cyganie byli chętnie przyjmowani – wędrownym pielgrzymom, pozwalano przemieszczać 
się z miasta do miasta, otwierano przed nimi swe domostwa, bowiem wędrowcy przynosili nowe 
wieści, byli radośni, wnosili powiew swobody, umiłowania piękna przyrody i wolności. Towarzyszyła 
im zawsze muzyka i taniec. Jednak wędrujący Romowie dla tubylców zawsze byli „obcymi”. W XVII 
stuleciu zaczęły się prześladowania. Romowie byli wysyłani do przymusowej pracy w kopalniach, 
na plantacjach, w Ameryce Północnej i Środkowej. Obecnie Romowie zamieszkują wszystkie 
kontynenty świata. Dzisiaj „prawdziwych Cyganów” już nie ma, jak śpiewa Maryla Rodowicz, bo 
zniknęły z naszych dróg tabory. Jednak współcześni Romowie nie chcą być utożsamiani tylko 
z wozami, końmi i koczowniczym trybem życia. Chcą integrować się z lokalną ludnością, chcą 
korzystać z praw im przysługujących, chcą mieć równe szanse na drodze do rozwoju w naszym 
kraju, w Europie. 

A teraz opierając się na efektach waszej pracy grupowej i w kontekście  przedstawionego cytatu 
odpowiedzcie na pytanie: Jakie korzyści wnosili wędrujący Romowie w życie miast i wsi?   
„..Romowie postrzegani byli jako obcy i pośrednicy, którzy roznosili wiadomości, a 
także dostarczali dóbr i usług, na które istniało zapotrzebowanie wśród osiadłych 
społeczności. Byli wykorzenionymi wędrowcami, którzy posługiwali się ostro 
zarysowanym rozróżnieniem pomiędzy „ my” i „oni”, na co ludy osiadłe odpowiadały  
z ochotą, a czasami z okrucieństwem. Gdy pojawiły się problemy, Cyganie byli pod ręką jako 
wygodne kozły ofiarne”. 

Podsumowanie zdobytych wiadomości. 
Wykonajcie w grupach prace, przedstawiające to, z czym kojarzą Wam się Romowie.
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LUD MIEJSCE WĘDRÓWKI ZAJĘCIA

OSIADŁY TRYB ŻYCIA

ZALETY

KOCZOWNICZY TRYB ŻYCIA

ZALETY

Załącznik 2

Załącznik 1
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CELE OGÓLNE:
• przypomnienie uczniom  pojęcia niepełnosprawności;
• uwrażliwienie uczniów na zagadnienie 

niepełnosprawności;
• kształtowanie pozytywnej postawy wobec osób 

niepełnosprawnych;
• motywowanie uczniów do przełamywania barier i lęku 

przed kontaktem z osobami niepełnosprawnymi;
• uwrażliwienie uczniów na inność i wzmocnienie tolerancji;
• zachęcanie uczniów do burzenia funkcjonujących w 

świadomości społecznej stereotypów dotyczących osób 
niepełnosprawnych.

CELE OPERACYJNE:
Uczniowie
• wiedzą w jaki sposób mogą pomóc ludziom 

niepełnosprawnym w ich życiu codziennym;
• potrafią przejawiać etyczne podstawy wobec ludzi 

niepełnosprawnych;
• wiedzą, czym jest język migowy, skąd się wywodzi i jak 

powstał oraz kto porozumiewa się za jego pomocą;
• poznaje zasady porozumiewania się za pomocą języka 

migowego oraz kilka podstawowych znaków i zwrotów 
polskiego języka migowego;

• potrafi wykonać kilka podstawowych znaków polskiego 
języka migowego;

• rozwija mowę ciała, umiejętności manualne i językowe.

FORMY PRACY: 
• ndywidualna;
• w parach.

METODA PRACY: 
• asymilacji wiedzy: pogadanka, wykład;
• samodzielnego dochodzenia do wiedzy: problemowa, 

giełda pomysłów;
• praktyczne: ćwiczebne, realizacji zadań twórczych.

POMOCE:
• plansze z obrazkami wspomagające zapamiętywanie 

materiału;
• film instruktażowy- „Podstawowe słówka (język migowy)”; 

#3 YouTube.pl
• karteczki z zadaniami.

TEMAT: „Żyjemy wśród ludzi 
niepełnosprawnych część 2”.
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PRZEBIEG LEKCJI: Przypomnienie definicji  niepełnosprawności i jej rodzajów.

Nauczyciel podaje temat lekcji i sposób jego realizacji.

Ćwiczenia w formie zabawy. (załącznik1)
Prosimy z klasy cztery pary chętnych uczniów. Jedno z nich „nie mówi”, więc może 
porozumiewać się z kolegą lub koleżanką za pomocą mimiki i pantomimy.
Musi przekazać mu następującą informacje:

Po zakończeniu zabawy pytamy uczniów   o wrażenia, zadając pytania. 

Pytania do osoby, która w scenkach  „nie mówi”:

- Czy łatwo przekazać informacje tylko przy pomocy mimiki i pantomimy?
- Jakie informacje najtrudniej przekazać?
- Czy łatwo porozumiewać się bez pomocy mowy?
- Co było najtrudniejsze?
- Co Cię denerwowało?

Pytania do osoby, której przekazywano informację:

- Czy łatwo zrozumieć osoby, które nie mówią?
- Co było najtrudniejsze?

- nie nauczyłem się i otrzymałem w szkole ocenę 
niedostateczną;

- bardzo podoba mi się koleżanka z klasy;

- jestem chory i boli mnie głowa;

- chciałbym pojechać z Tobą na 
wycieczkę rowerową.

 Dyskusja po zakończeniu zabawy w oparciu o  pytania:
- Jak myślicie dlaczego przeprowadziliśmy takie ćwiczenia?
- Co chcieliśmy przez to osiągnąć?
- Czy przeprowadzone ćwiczenia pomogą Wam lepiej zrozumieć osoby niepełnosprawne?
- Jaki język służy do porozumiewania się osób głuchoniemych?
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Krótka wzmianka nauczyciela o języku migowym.
O ile z osobami niepełnosprawnymi ruchowo czy niewidomymi możemy najczęściej swobod-
nie rozmawiać, o tyle nie mamy tej możliwości w przypadku kontaktów z osobami z uszkodzo-
nym słuchem. Pierwszym krokiem w celu umożliwienia integracji świata osób głuchoniemych 
z „normalnym” światem jest uczenie słyszących języka migowego. Składa się on ze znaków 
wykonywanych za pomocą dłoni, mimiki twarzy i mowy ciała.

Obejrzenie z iternetu, krótkiego filmu instruktażowego dotyczącego języka migowego .

Nauka kilku słów w języku migowym.

 Proszę

 Przepraszam
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8 Podsumowanie zajęć.

Nauczyciel wspólnie z uczniami próbuje usystematyzować wszystkie  kwestie poruszone 
podczas zajęć. Zachęca uczniów do pokonywania barier i lęku przed kontaktami z osobami 
niepełnosprawnymi. 

Zapisanie w zeszytach kilku stwierdzeń: ZAPAMIĘTAJ
• Żyjemy wśród ludzi niepełnosprawnych.
• Powinniśmy ludzi niepełnosprawnych traktować jak innych i pomagać im w miarę na-

szych możliwości, nie pomagać „na siłę”.
• Nie stwarzać im dodatkowych barier nie do przebycia, umożliwić naukę, pracę w kontak-

cie ze środowiskiem ludzi pełnosprawnych.
• Każdy człowiek ma prawo: żyć, uczyć się, bawić się, kochać, realizować swoje marzenia i 

cele życiowe.
• Każdy jest inny, ale wszyscy mają równe prawa.
• Wszystkich należy traktować z należytym szacunkiem.
• Ludzie niepełnosprawni nie chcą być izolowani!

 Dziękuję
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Załącznik 1 określenie scenek rodzajowych do odegrania przez uczniów.

Nie nauczyłem się i otrzymałem w szkole ocenę niedostateczną.

Jestem chory i boli mnie głowa.

Bardzo podoba mi się koleżanka z klasy.

Chciałbym pojechać z Tobą na wycieczkę rowerową.
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