
Konkurs organizowany w ramach projektu  „Czytelniczy budzik- czas na rodzinne czytanie” 

dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących  

z Funduszu Promocji Kultury 

Kod pracy konkursowej: GATIK 

Tytuł scenariusza: NABU MOŻE TRAFIĆ DO TWOJEJ SZKOŁY, NA TWOJE 

PODWÓRKO… 

Ogólnopolski Konkurs na opracowanie scenariusza zajęć dla dzieci i młodzieży na 

podstawie książek nominowanych do Nagrody Żółtej Ciżemki 

SCENARIUSZ ZAJĘĆ 

TEMAT: Szkodliwe mity, uprzedzenia i stereotypy. Kim jest uchodźca? 

CEL GŁÓWNY: 

 kształtowanie empatii i zrozumienia dla sytuacji uchodźców, 

 poszerzanie świadomości i wiedzy na temat sytuacji uchodźców, 

 wzbudzenie refleksji na temat tego, czy mam uprzedzenia, czy kieruje się 

stereotypami. 

CELE SZCZEGÓŁOWE: uczestnicy doskonalą umiejętność uważnego słuchania; uczą się 

wypowiadać na trudne tematy na forum grupy; rozwijają zdolności aktorskie, nazywają 

emocje; kształtują postawę szacunku i tolerancji wobec innych. 

WARUNKI TECHNICZNE: 

a) liczba uczestników: wskazana grupa do 15 osób z uwagi na poruszane tematy, o których 

łatwiej rozmawiać w mniejszej grupie, 

b) wiek uczestników: 11-12 lat, 

c) miejsce zajęć: przestrzeń, w której dzieci mogą usiąść w kręgu stworzonym z krzeseł, 

puf, 

d) czas trwania: 1,5 do 2 godzin. 

METODY: rozmowa kierowana oraz dyskusja; dramowa / inscenizacja scenki; wypowiedzi 

na forum grupy; praca z tekstem oraz głośne czytanie; aktywizujące i zabawowe. 

FORMY PRACY: praca grupowa, praca indywidualna 



MATERIAŁY I ŚRODKI POMOCNICZE: tablica, flipchart, grube pisaki, długopisy dla 

uczestników; krzesła lub pufy; głośnik Bluetooth lub magnetofon z przygotowaną muzyką 

relaksacyjną, kosz na śmieci lub pusty karton (kubeł). 

NARZĘDZIA SPRAWDZAJĄCE EFEKTY ZAJĘĆ: sprawdzenie nastroju za pomocą 

chmurek po zakończeniu zajęć (wrzucane anonimowo do pudełka). Do wyboru chmurki  

z napisami: 1. Bardzo dużo się dowiedziałem i było ciekawie. 2. Historia Nabu jest 

wzruszająca i możemy rozwinąć temat. 3. Nie byłem zainteresowana/y tym tematem, bo… 

(możesz dokończyć wypowiedź). 4. Wolałbym porozmawiać na inne tematy.  

LITERATURA WYKORZYSTANA DO ZAJĘĆ:  

1. „O uchodźcach i uchodźczyniach. Książka interaktywna”, S. Vargas, 2018 (wersja 

cyfrowa: https://epale.ec.europa.eu/sites/default/files/o_uchodzcach_i_uchodzczyniach_-

_humanity_in_action_polska.pdf) 

 2. „Szanuj moje prawa, szanuj moją godność. Mieszkanie jest prawem człowieka”, Amnesty 

International, 2015. Wersja cyfrowa: https://amnesty.org.pl/wp-content/uploads/2018/ 

01/AI_Prawa_seksualne_i_reprodukcyjne_modul_3_podrecznik.pdf  

3. Mikołajewski J., Wędrówka Nabu, Kraków; Budapeszt: Wydawnictwo Austeria 

Klezmerhojs, 2016. 

ZAŁĄCZNIKI:  

1. Materiały – karty do wycięcia.  

2. Obrys domu.  

3. Lista. 

PRZEBIEG ZAJĘĆ: 

ZANIM ZACZNIEMY 

Siadamy w kręgu i każda osoba uczestnicząca, wypowiada swoje imię i pokazuje w formie 

gestu np. co robiła wczoraj po szkole/co najbardziej lubi robić w wakacje/ co lubi najbardziej 

robić w domu. Cała grupa powtarza imiona i gesty kolejnych osób. Przygotowujemy grupę do gry 

ciałem oraz pomagamy w koncentracji przed ważnymi rozmowami. 

I. BUDUJEMY DOM 

Prowadzący: Zapraszam Was byście usiedli w naszym kręgu na podłodze. Na podłodze leżą 

kartki w kształcie cegiełek (załącznik nr 1 – cegiełki przygotowane dla 16 osób, można 
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dodawać kolejne). Proszę, żeby każdy wybrał jedną. Spójrzcie teraz na kartki. Proszę, aby 

podniosły rękę do góry te osoby, które na swoich kartkach mają symbol domu. Osoby, które 

na swoich kartkach mają cytaty oraz które wylosowały ogień i Nabu, na razie zachowują te 

kartki dla siebie, będą one potrzebne za chwilę. Proszę żeby osoby, które wylosowały symbol 

domku zbudowały z krzeseł (puf) dwa domy/kształt pomieszczenia w domu. 

II. CZYM JEST DOM?  

Prowadzący zaprasza grupę, by usiadła na podłodze poza stworzonymi „domami”  

z krzeseł/puf. Na początek porozmawiamy o słowie „DOM”. Rozdaje dzieciom kartki  

z obrysem domu (Załącznik nr 2), prosi by na chwilę zamknęły oczy. Można w tym 

momencie odtworzyć także przygotowaną wcześniej muzykę relaksacyjną. 

Prowadzący: Zamknijcie oczy. Przenieśmy się teraz z sali lekcyjnej/biblioteki do domów. 

Może to być Wasz dom. Proszę, żebyście pomyśleli, z czym Wam się kojarzy „dom” – 

spróbujcie się w nim znaleźć, a Wasze myśli i skojarzenia za chwilę zapiszecie na rozdanych 

przeze mnie kartkach. Wyobraźcie sobie ulubione zajęcia w domu, ulubione pomieszczenia, 

miejsca, rzeczy, które się w nim znajdują. Pomyślcie przez dwie minuty, a na mój znak 

otworzycie oczy i spróbujecie zapisać na kartkach w obrysie domu, wszystko, co przyszło 

Wam na myśl. 

Czy ktoś chciałby odczytać swoje skojarzenia, myśli związane ze słowem „dom”? 

Prowadzący zapisuje na flipcharcie skojarzenia, które wymienili uczestnicy. Prowadzący: 

Jak widzicie słowo „dom” ma wiele dobrych skojarzeń (tu może wymienić, te które się 

pojawiały najczęściej). Często, gdy wracamy z dalekiej wyprawy, z wakacyjnego wyjazdu, do 

domu czujemy się szczęśliwi. Spójrzcie, jak wiele pozytywnych uczuć zapisaliśmy na tablicy 

(należy skomentować także te negatywne). 

III.  WCHODZIMY DO DOMU NABU 

Prowadzący: Chciałbym, abyśmy teraz poznali pewien dom. Będzie to dom Nabu, z którą 

zaznajomimy się za chwilę. Proszę osoby, które mają „kartki-cegiełki” (Zał. 1) o odczytanie 

w kolejności tekstu. Osoby, które mają „cegiełki-kartki” z napisami: NABU, WUJEK NABU, 

BRAT NABU, OGIEŃ pojawiąjące się w odczytywanym tekście proszę o to, by spróbowały 

wczuć się w role, które wyznaczy im tekst. Ustawione domy z krzeseł/puf posłużą nam za 

scenę. Kto z Was wylosował Nabu, Brata Nabu, Wujka Nabu, Ogień? (można tu udzielić 

kilku porad, ustalić, który dom z krzeseł/puf będzie należał do Nabu, a który do wujka Nabu). 



DYSKUSJA 

W jakim domu żyła Nabu? Co się stało z jej domem? Dlaczego zechciała uciekać? Kim ją 

możemy nazwać? Kim jest uchodźca i co wiecie na ich temat? Czym różni się uchodźca od 

imigranta? Dlaczego uchodźcy uciekają ze swoich krajów? Co mówi się w mediach  

o uchodźcach? 

Na flipcharcie prowadzący wypisuje słowo uchodźca i zapisuje uwagi i informacje 

przekazywane przez uczestników. Po chwili odwraca kartkę na której ma przygotowaną 

definicję UCHODŹCY. 

Przykładowy tekst na tablicę:  

UCHODŹCY: to osoby, które uciekają do bezpiecznych krajów, bo w swojej ojczyźnie 

grozi im prześladowanie z powodu rasy, religii, narodowości, przekonań politycznych lub 

przynależności do określonej grupy społecznej. Uchodźcami mogą być dziś Syryjczycy  

i Erytrejczycy. Mogą też być nimi np. Afgańczycy czy Nigeryjczycy, ale również obywatele 

innych krajów. 

Prowadzący może również przytoczyć z wymienionych publikacji dane statystyczne 

dotyczące uchodźców. 

IV.  SPOTKANIE ZE ŚCIANĄ 

Prowadzący odczytuje na głos fragment książki dotyczący spotkania NABU z żołnierzami. 

Dlaczego żołnierze tak potraktowali NABU? Czy mieli jakieś powody, by tak z nią postąpić? 

Spróbujmy odpowiedzieć na pytanie czym jest stereotyp, uprzedzenie i dyskryminacja? 

Na flipcharcie pojawiają się skrócone definicje: 

STEREOTYP: ogólne mniemania istniejące w społeczeństwie. 

UPRZEDZENIE: emocjonalny stosunek do kogoś, postawa negatywna wobec kogoś bez 

podstaw. 

DYSKRYMINACJA: nierówne traktowanie osoby ze względu na jakąś jej cechę. 

Czy potraficie wymienić te typy zachowań, które pojawiają się w szkole, na Waszych 

podwórkach? 



Chciałbym abyście teraz w grupach spróbowali wykonać zadanie (Załącznik nr 3). Spróbujmy 

porozmawiać na temat stereotypów, które wypisaliśmy, kiedy się pojawiają i dlaczego? Jak 

możemy ich unikać? Zastanówcie się, jaki będzie świat bez uprzedzeń i stereotypów? 

V. A TY CO ZROBISZ? 

Odczytanie ostatniego fragmentu książki dotyczącego spotkania na plaży. 

Do kogo możemy porównać ludzi wskazujących palcem Nabu? Co oznacza wyciąganie 

palców w stronę domów, a co wyciąganie ich w stronę morza? Co ty byś zrobił? Co my 

możemy zrobić dla uchodźców? Stwórzmy listę rzeczy, które możemy zrobić dla uchodźców, 

dla osób dyskryminowanych, które doświadczają przemocy. Zapiszmy to na flipcharcie. 

Na koniec zajęć prowadzący ustawia na środku kosz. Proszę Was, byśmy zmięli kartki  

z uprzedzeniami, które wypisaliście. Wrzućmy je teraz do kosza. Jeśli ludzie pozbędą się 

uprzedzeń i stereotypów, to będą potrafili podejmować właściwe wybory względem 

uchodźców, ale także w codziennym życiu i w szkole. 

Załącznik nr 1 – KARTY DO CZĘŚCI I 

-----------------------------------------------------------        

1) Nabu miała piękny i ciepły dom. To, że w nim 

mieszkała, cieszyło wszystkich. Zwłaszcza ją samą, 

która lubiła z bratem bawić się z nim w „popękane 

kino”. 

 
 

2) Ona była aktorką i chodziła wzdłuż ścian z gałęzi  

i kory, we wnętrzu domu. Brat stał na zewnątrz  

i patrzył, jak cień Nabu to pojawia się w pęknięciach 

i prześwitach ściany, to znika.  

 
3) Pewnego dnia wybuchł pożar. Nie wiadomo jak. 

Nabu, jej brat i sąsiedzi ugasili ogień kocami  

i zapasami wody. Rodziców nie było wtedy  

w domu. Kiedy wrócili, rozpłakali się mocno  

i przytulili dzieci. Na jakiś czas całą rodziną 

zamieszkali u wujka. 

 

 
4) W ciągu miesiąca rodzice odbudowali dom,  

i wszystko było jak dawniej. Nie minęły dwa 

tygodnie, a znów wybuchł pożar. Nie wiadomo jak. 

W nocy. Razem z ich domem spaliły się domy 

sąsiadów. Cała wioska. Również dom wujka. Nie 

mieli gdzie zamieszkać, nawet na krótko. 

 

 

https://lubimyczytac.pl/cytat/19572


5) Kiedy po nocy pod pięknym księżycem Nabu 

otworzyła oczy, zobaczyła daleką, nieograniczoną 

przestrzeń. Zieleń wokół wioski, dalej wielką 

pustynię> Nabu pomyślała, że widzi ją chyba po raz 

pierwszy w życiu, tak była piękna.. Tak obiecująca. 

Idziemy – powiedziała do rodziców i brata. Dokąd – 

spytała mama. 
NABU 

6) Nabu rozłożyła ręce. Nie umiała wskazać celu 

podróży, skoro był tak ogromny, bezkresny. Tak 

oczywisty i niepojęty. Tam – wybąkała – gdzie nie 

palą się domy. 
WUJEK NABU 

7) Nabu szła sama dziesięć dni i nocy. Rodzice iść nie 

chcieli i zabronili iść bratu. Nabu też zabronili, ale 

kiedy wiatr rozwiał gałęzie z których tata zamierzał 

zbudować kolejny dom, uciekła z domu, którego nie 

było. OGIEŃ 

 BRAT NABU 

 



 

Załącznik nr 2 – OBRYS DOMU 

 

Załącznik nr 3 – LISTA  

 


