
Propozycja zajęć zdalnych „Magiczny eliksir” dla klas IV-VI 

 

 „Jestem stąd” 

„Jestem stąd. Polska wielu narodów” to wystawa o charakterze edukacyjnym na temat różnych 
mniejszości narodowych i etnicznych mieszkających w Polsce w przeszłości i obecnie. Praca  
z wystawą daje możliwość refleksji nad zagadnieniami dotyczącymi tożsamości, wielokulturowości 
i tolerancji. 
 
Poniżej  znajdują się materiały edukacyjne. Polecamy codziennie zapoznawać się chociażby z jedną 
grupą i rozmawiać o niej odwołując się do własnych doświadczeń, odczuć. 
 

http://www.jestemstad.pl/materialy/panele/JestemStad_mniejszosci.pdf 
 

 „Magiczny eliksir”  

Mówimy uczestnikom, by wyobrazili sobie, że został im podany magiczny eliksir, który sprawia,  
że w jednej chwili stają się Białorusinami, Niemcami, Żydami itd. Każdy z uczestników ma się 
teraz indywidualnie zastanowić nad tym, jak zmieniłoby się jego życie, gdyby urodził się w 
rodzinie białoruskiej, niemieckiej, żydowskiej itd. i wypisać zmianę dużymi literami na kartce.  

Np. Gdybym urodził się w (religijnej) rodzinie żydowskiej, nie jadałbym Hamburgerów  
z McDonald’sa.  

Ważne, by zmiany odnosiły się do aktualnej sytuacji jednostki. Zbieramy kartki i mocujemy  
je do ściany lub tablicy według grup narodowych/etnicznych. Zalecamy skończyć to zadanie 
rozmową podsumowującą.  

 Zajęcie ruchowe:  „Poszukiwacze skarbu” 

Nic tak nie motywuje, jak rozwiązywanie zadań i zagadek, by dotrzeć do okrytego tajemnicą 
skarbu. Możecie narysować normalnie lub eksperymentalnie mapę, dodać kilka zadań specjalnych, 
typu: zrób 10 przysiadów, zakręć się 3 razy, podskocz 7 razy do góry itp. lub pochować kilka kartek 
z podpowiedziami takimi jak „sprawdź pod łóżkiem”, „szukaj za kanapą”, „zajrzyj do lodówki” itp. 
by dziecko nareszcie odnalazło skarb! A co będzie poszukiwaną nagrodą zależy już tylko od Was! 
 

 

  

http://www.jestemstad.pl/materialy/panele/JestemStad_mniejszosci.pdf


 

 Iniemamocni (2004) i pomóc słabszym  

 

Bohaterowie kreskówki Iniemamocni Bob, Helen, Violet i Max  nie mogą trzymać się z daleka, 
jeśli ktoś potrzebuje pomocy, i nie wymagają w zamian wdzięczności i pochwały. Chociaż  
są superbohaterami, mają swoje wady i słabości, tak jak my wszyscy. Oglądając film zauważ,  
że  bohaterom udaje się poradzić sobie z trudnościami nie tylko z powodu siły, ale także 
życzliwości i współczucia - supermocy, które ma każda osoba. 

Notatka dla rodzica: 
 Zachęcaj swoje dziecko do pomocy Tobie lub innym bliskim. Wyjaśnij, że zwierzęta i młodsi 

potrzebują szczególnego uczestnictwa i uwagi na przykładzie Jacka-Jacka, którym opiekują  
się wszyscy członkowie rodziny. Jeśli macie zwierzęta w domu, naucz dziecko nimi dobrze  
się opiekować i bezpiecznie się bawić. Po zakończeniu kwarantanny polecamy wycieczkę  
do schroniska dla zwierząt. 
 


