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Tytuł: „Political refugees vs economic migrants” –  

praca z tekstem. 

ZAŁOŻENIA OGÓLNE 

Doskonalenie umiejętności nauczycieli języka angielskiego w pracy z uczniami 

w zakresie tworzenia w szkole środowiska ułatwiającego akceptację odmien-

ności kulturowej, językowej oraz religijnej. 

CELE OGÓLNE ĆWICZENIA 

 Doskonalenie stosowania przez uczniów w wybranym kontekście słow-

nictwa w języku angielskim obejmującego kategorię: „migran-

ciuchodźcy polityczni”. 

 Kształcenie sprawności rozumienia tekstu pisanego w celu rozumienia 

ogólnego sensu, określenia głównej myśli poszczególnych fragmentów 

tekstu, rozpoznania związków pomiędzy poszczególnymi częściami tek-

stu oraz wskazania określonych informacji.  

PRZEBIEG ĆWICZENIA 

Wariant pierwszy 

 Nauczyciel prezentuje uczniom na tablicy interaktywnej lub wyświetla na 

ekranie osiem wybranych słów (Załącznik nr 3) z tekstu Political refugees  

economic migrants (Załącznik nr 1). 

 Uczniowie zapoznają się ze słownictwem. 

 Nauczyciel powtarza i utrwala słownictwo z kategorii „migran-

ciuchodźcy”.  

 Nauczyciel dokonuje podziału na kilkuosobowe grupy i wyznacza przed-

stawicieli grup do wykonania ćwiczenia na tablicy. Uczniowie wykonują 

ćwiczenie interaktywne SMART nr 2a (Keyword match) i dopasowują 

słowa do ich opisów/definicji.  
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Wariant drugi 

 Nauczyciel nie używa tablicy interaktywnej, tylko wykorzystuje przygo-

towane ćwiczenie nr 2a w wersji papierowej (Załącznik nr 3, s. 1), 

a uczniowie w parach dopasowują słowa do ich opisów/definicji na mate-

riałach otrzymanych od nauczyciela. 

 Nauczyciel sprawdza poprawność wykonanego ćwiczenia.  

 Zamiast ćwiczenia 2a istnieje możliwość wprowadzania słownictwa 

i rozumienia znaczenia słów poprzez ćwiczenie SMART 2d (Word biz). 

Uczniowie znajdują tłumaczenia słów w języku angielskim z wybranych liter. 
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Wariant trzeci 

 Nauczyciel nie używa tablicy interaktywnej, tylko wykorzystuje przygo-

towane ćwiczenie 2d w wersji papierowej (Załącznik nr 4, s. 1), a ucznio-

wie w parach dopasowują słowa w języku polskim do ich tłumaczeń 

w języku angielskim na materiałach otrzymanych od nauczyciela. 

 Nauczyciel sprawdza poprawność wykonanego ćwiczenia.  

 Nauczyciel przedstawia uczniom na tablicy interaktywnej lub wyświetla 

na ekranie tekst, w którym kolejność poszczególnych linijek jest zmienio-

na – ćwiczenie 2b (Sentence arrange). 

 Uczniowie wykonują w czterech kilkuosobowych grupach ćwiczenie inte-

raktywne SMART 2b i układają fragmenty tekstu we właściwej kolejności. 
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Wariant czwarty 

 Nauczyciel nie używa tablicy interaktywnej, tylko wykorzystuje przygo-

towane ćwiczenie nr 2b w wersji papierowej (Załącznik nr 2) i dzieli przy-

gotowany tekst na osiem części (rozcina tekst na osiem linijek). 

 Nauczyciel dzieli uczniów na cztery kilkuosobowe grupy. Każda z grup 

otrzymuje taki sam pakiet materiałów. Uczniowie układają tekst we wła-

ściwej kolejności. 

 Nauczyciel sprawdza poprawność wykonanego ćwiczenia. 

 Nauczyciel przekazuje każdemu uczestnikowi materiały umieszczone 

w Załączniku nr 1 – Political refugees  economic migrants. Uczniowie za-

poznają się z tekstem. 

 Nauczyciel przedstawia na tablicy interaktywnej ćwiczenie SMART 2c 

(Multiple choice), które zawiera sześć pytań do całego tekstu, ale wybór 

może być dokonany tylko z trzech odpowiedzi: TRUE, FALSE, DON’T 

KNOW. 

 Uczniowie wykonują ćwiczenie w trzech kilkuosobowych grupach, a nauczy-

ciel wybiera przedstawicieli poszczególnych grup do wykonania ćwiczenia.  
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Wariant piąty 

 Nauczyciel może przygotować ćwiczenie 2c w wersji papierowej. 

CZAS REALIZACJI:  

 2535 minut. 

LICZEBNOŚĆ GRUPY: 1218 osób. 

NIEZBĘDNE MATERIAŁY:  

 tablica interaktywna, 

 ćwiczenia interaktywne w programie Smart Notebook, 

 słownik polsko-angielski, 

 tekst Political refugees  economic migrants (Załącznik nr 1), 

 ćwiczenie w formie papierowej dotyczące ułożenia fragmentów tekstu 

w odpowiedniej kolejności (Załącznik nr 2), 

 ćwiczenie w formie papierowej dotyczące znajomości słownictwa (Za-

łącznik nr 3), 

 ćwiczenie w formie papierowej dotyczące dopasowania słów w języku 

polskim i ich tłumaczeń w języku angielskim (Załącznik nr 4), 
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 projektor. 

CZAS PRZYGOTOWANIA:  

 3040 minut. 

KOMENTARZ 

Ćwiczenie jest przeznaczone do pracy nauczycieli języka angielskiego 

z uczniami klas VIIVIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych. 

Może być również wykorzystane do pracy edukatorów z wszystkimi nauczycie-

lami przygotowującymi się do egzaminów z języka angielskiego na poziomie 

B2/C1 oraz nauczycielami przygotowującymi się do pracy w swoich szkołach 

z uczniamimigrantami. 

W tekście Political refugees  economic migrants zamiast nazw krajów, miast, 

narodowości są wstawione litery A–E. Nauczyciele mogą wstawiać odpowied-

nie nazwy krajów, miasta czy narodowości w miejsca tych liter. 

Załącznik nr 1. 

Political refugees  economic migrants (na podstawie fragmentu tekstu Here 

is the news, Barbary i Marcina Otto, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne). 

1. Thousands of Islamic refugees are fleeing into neighbouring A from 

a massacre being carried out by government forces on the civilian popu-

lation. The bloodshed comes in retaliation for the support given to rebels 

in the recent civil war. Reliable reports speak of the exodus of eleven 

thousand people who are seeking refugees from the troops. Vast areas 

in war-torn regions are now said to be depopulated, as the newcomers 

pour into A at a rate of more than one thousand a day. Temporary shel-

ters have been provided at border post from which the exiles are trans-

ported to makeshifts camps. There they can wait for weeks before they 

are permanently resettled. The medical condition of the displaced is de-

scribed as catastrophic and may result in many deaths due to starvation. 

2. Refugees seeking political asylum in B claim that they are persecuted 

in their homeland and refuse to be turned back. Two hundred people, 

whose applications for asylum have been turned down, are now facing 
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deportation to C only a handful were given official entry permits and 

permanent residence. The Minister of the Interior is quoted as saying 

that the asylum-claimants are not genuine and their real motivation is 

economic. Most of them tried entering the country with bogus papers. 

Deportation orders have already been signed against the first fifty. Hu-

man rights organzations have called on immigration authorities to adopt 

more lenient approach and halt the expulsion. 

3. Several thousand unemployed marched yesterday through the streets 

of D demanding forced repatriation of economic refugees. The protest 

stems from a growing exasperation over an unending stream of foreign 

nationals who are seeking refugee status in E. Though claiming to be es-

caping political repression and ethnic persecution in their homeland, 

they are also after better economic opportunities. The influx is creating 

an even tighter job market and is threatening the economic well-being of 

many E(n). The marchers demanded a more thorough screening of appli-

cations, and proposed that all jobless economic migrants should be re-

turned to their country of origin. 

 

W miejsce liter AE(n) możemy podstawiać nazwy różnych krajów, miast oraz 

narodowości, które odpowiadają opisom tych liter poniżej. 

A – nazwa kraju przyjmującego politycznych uciekinierów z powodu prześla-

dowań mniejszości czy wojny; 

B – nazwa kraju przyjmującego migrantów; 

C – nazwa kraju, z którego ekonomiczni migranci przybywają do kraju B; 

D – miasto w kraju E, w którym zostali ulokowani migranci; 

E – państwo, w którym migranci poszukują azylu; 

E(n) – ludność, narodowość odpowiadająca krajowi E. 
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Załącznik nr 2. 

Tekst do ćwiczenia 2b 

Thousands of Ishmadic refugees are fleeing into neighbouring Anturia from 

a massacre being carried out by government forces on the civilian population. 

The bloodshed comes in retaliation for the support given to rebels in the re-

cent civil war. Reliable reports speak of the exodus of eleven thousand people 

who are seeking refugees from the troops. Vast areas in war-torn regions are 

now said to be depopulated, as the newcomers pour into Anturia at a rate 

of more than one thousand a day. Temporary shelters have been provided 

at border post from which the exiles are transported to makeshifts camps. 

There they can wait for weeks before they are permanently resettled.  

Załącznik nr 3. 

Ćwiczenie 2a  

Dopasuj słowa do ich określeń/definicji. 

Word  Description 
  
refugee 
 

 punishment, reprisal 

bloodshed 
 

 annoyance, anger 

retaliation 
 

 false 

migrant 
 

 refuge, protection from persecution 

makeshift 
 

 killing of people, massacre 

asylum 
 

 a person who moves from one place to another to live there 

bogus 
 

 exile, a person escaping from danger 

exasperation 
 

 provisional, temporary 
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Prawidłowe rozwiązanie ćwiczenia 

Word  Description 

refugee  exile, a person escaping from danger 
bloodshed  killing of people, massacre 
retaliation  punishment, reprisal 
migrant  a person who moves from one place to another to live there 
makeshift  provisional, temporary 
asylum  refuge, protection from persecution 
bogus  false 
exasperation  annoyance, anger 

 

Załącznik nr 4. 

Ćwiczenie 2d 

Dopasuj słowa w języku angielskim do ich tłumaczeń w języku polskim. 

English Polish 

genuine lipny 
flee autentyczny 
lenient zbiec 
bogus schronienie 
shelter elastyczny 
 

Prawidłowe rozwiązanie ćwiczenia 

English Polish 

genuine autentyczny 
flee zbiec 
lenient elastyczny 
bogus lipny 
shelter schronienie 
 

 


