
Propozycja zajęć zdalnych „Razem online” dla klas I – III 

 

 TEKST DO REFLEKSJI (polecany do czytania razem z rodzicem):  

Złodziejka 

Sonia jest nowa w naszej klasie. Zna ją kuzyn Marysi – mojej koleżanki. To on ostatnio powiedział nam: 
„Sonia jest miła. Jest też zabawna. Zdaje mi się, że jej tato jest Cyganem, ma taką ciemną karnację. Myślę, 
że Sonia lubi czasem ukraść jakiś drobiazg ze sklepu”.  

Po tygodniu Sonia została częścią naszej paczki. Naprawdę ją lubimy. Pewnego dnia Dawid nie mógł 
znaleźć długopisu. Szukał go wszędzie, aż w końcu powiedział: „Na pewno ktoś mi go ukradł”. Wszyscy 
zastanawiali się, kto mógł to zrobić. Szybko pojawiła się plotka, że była to ta nowa, Sonia. Wkrótce wszyscy 
ją podejrzewali. Sonia mówiła, że jest niewinna, ale nie wierzył jej nikt poza Marysią, Emilią i mną – trzema 
dziewczynami z naszej paczki. Ale nie odważyłyśmy się bronić Soni.  

Podczas przerw siedziała sama. Dwa dni później Dawid znalazł długopis. Zostawił go w domu. 

ZASTOSOWANIE 
Tekst pokazuje, jaką szkodę może wyrządzić twierdzenie dotyczące jakiejś osoby ze względu na jej 
przynależność do danej grupy. Takie twierdzenie nazywamy uprzedzeniem. 

 
Uprzedzenie to negatywny stosunek do innych mimo braku racjonalnych podstaw i dowodów. To osądzanie 
osoby (lub całej grupy) i wyrobienie sobie o niej negatywnej opinii przed jej poznaniem; tymczasowy osąd, 
który formułujemy z góry, interpretując i upraszczając to, co widzimy i słyszymy. 
 
Przykład: Skoro lubi chodzić na mecze, to na pewno jest kibolem, a skoro tak, pewnie jest agresywny. 
 
Stereotyp to przekonanie, że osoba posiada jakąś cechę, ponieważ należy do jakiejś grupy. Nie musi być 
negatywny, co nie zmienia faktu, że może być krzywdzący – choćby dla osób, które nie posiadają jakiejś 
cechy i czują się przez to wykluczone. 
 
Przykład: Kobiety nie umieją prowadzić samochodów. Mieszkańcy Poznania uwielbiają porządek. 

 
 Posłuchajcie wiersz o tolerancji i odpowiedzcie na pytania: 

https://www.superkid.pl/wiersz-tolerancja 

• Czy zdarzyło się Wam ulec pierwszemu wrażeniu i potem zmienić zdanie na temat jakiejś osoby? 
• Czy w Waszej szkole, wokół siebie zauważyliście osoby dyskryminowane? Z jakiego powodu? 
• Jak powinniśmy się zachowywać wobec siebie, żeby przeciwdziałać dyskryminacji? 

  

https://www.superkid.pl/wiersz-tolerancja


 

 Lektury Tolerancji to książki, które w mądry i ciekawy sposób pokazują dzieciom świat 
równościowy, różnorodny i wielokulturowy. 

Elmer. Słoń w kratkę, David McKee, Wydawnictwo Znak 

Seria "Elmer" opowiada o przygodach słonia w kratkę, który mimo tego, że wyróżnia się ze stada, 
ma wielu przyjaciół i tworzy sytuacje sprzyjające integracji grupy. Pozytywne emocje, radość, zabawa, 
wspólnota. Poszczególne opowiadania są dobrymi pretekstami do omawiania spraw szkolnych, 
przedszkolnych i domowych. 

 

   
 

 „Podróż”, Franceska Sanna, Wydawnictwo Kultura Gniewu 

Jak to jest, kiedy trzeba zostawić wszystko za sobą i podróżować tysiące kilometrów do obcych  
i dziwnych miejsc? Mama z dwójką dzieci wybierają się w taką podróż. Podróż pełną strachu przed 
nieznanym, ale też wielkich nadziei. 

„Niebieska Niedźwiedzica”, Joanna M. Chmielewska i Joan Jung, Wydawnictwo Bajka 

„Niebieska Niedźwiedzica” to książka o wykluczeniu. O wykluczeniu ze względu na kolor skóry,  
a dokładnie futra. Jest też o tym jaki zysk płynie z różnorodności i, że krainy – kraje, narody, które jej nie 
doceniają skazane są na „szarą” lub bezbarwną rzeczywistość.  Niebieska niedźwiedzica to także książka  
o mowie nienawiści i tego jaką krzywdę wyrządza. Ale najbardziej i najmocniej jest  o empatii  
i o wrażliwości na drugiego człowieka – niedźwiedzia. O tym jakie zło płynie z tego, gdy zgubimy „okulary 
wrażliwości” umożliwiające nam widzenie jednostki, współodczuwanie, otwartość na odmienność i przede 
wszystkim odrzucenie naszej normy jako jedynej właściwej. 

 

Więcej książek znajdziesz tu: https://blogiceo.nq.pl/dlatolerancji/lektury-dla-tolerancji/ 

  

https://blogiceo.nq.pl/dlatolerancji/lektury-dla-tolerancji/


„Wielka szóstka” (2015) i troska o zdrowie 
https://hbogo.pl/filmy/wielka-szostka 

 

Nadmuchiwany robot pielęgniarski Beimax z kreskówki „Wielka szóstka” został stworzony, aby opiekować 
się ludźmi. Za pomocą wbudowanego skanera może mierzyć temperaturę ciała lub ciśnienie, oceniać 
poziom bólu i leczyć prawie każdą dolegliwość. Dopóki takie roboty nie zostaną włączone do urządzeń 
gospodarstwa domowego, uczmy się samodzielnego dbania o własne zdrowie. 

 

W czasach zagrożenia epidemiologicznego zadbaj nie tylko o swoje zdrowie, ale także o innych: zakrywaj 
usta podczas kichania i kaszlu, nie używaj potraw innych ludzi, unikać dotykania powierzchni w miejscach 
publicznych i zostań w domu, aby nie zarazić siebie ani innych. 

 

https://hbogo.pl/filmy/wielka-szostka
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