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Tytuł: Wizyta na wyspie Albatros 

ZAŁOŻENIA OGÓLNE 

Ćwiczenie przeznaczone jest do realizacji zarówno z uczniami, jak i z grupą na-

uczycieli (materiał dla edukatorów). Uczestnicy wyobrażają sobie, że odwie-

dzają wyspę Albatros, której języka i kultury nie znają, a ich zadaniem jest 

obserwacja i interpretacja obyczajów. Nauczyciele/uczniowie przekonują się, 

jak trudne jest rozdzielenie samej obserwacji od interpretacji i oceny oraz my-

ślenie własnym kodem kulturowym w nowej sytuacji. 

CEL OGÓLNY ĆWICZENIA 

 Refleksja nad interpretacją i oceną zachowań ludzi pochodzących z innej 

kultury. 

PRZEBIEG ĆWICZENIA 

Część pierwsza: obserwacja 

 Krzesła należy ustawić w podkowę. Jedno pozostaje puste. Obok niego 

należy zostawić trochę miejsca, a pod nim postawić miskę z orzechami. 

 Uczestnicy siadają na krzesłach ustawionych w podkowę. 

 Prowadzący lub uczestnik zapowiada, że za chwilę wejdą do sali kobieta 

i mężczyzna jako przedstawiciele kultury wyspy Albatros. Zadaniem 

uczestników jest obserwacja i notowanie zachowań tych osób. 

 Dwie, przygotowane wcześniej osoby, wcielają się w role kobiety i męż-

czyzny – są odpowiednio ubrani. 

 Mężczyzna i kobieta uśmiechają się do wszystkich serdecznie, kobieta 

idzie kilka kroków za mężczyzną, wchodzą do środka „podkowy” 

i wszystkim, którzy mają skrzyżowane nogi, łagodnie stawiają obie stopy 

na ziemię. Jeśli ktoś znowu skrzyżował nogi, ponownie je poprawiają. 

Mężczyzna dotyka tylko mężczyzn, kobieta – kobiet i mężczyzn. Nie mó-

wią przy tym ani słowa. 

 Mężczyzna siada na pustym krześle. Kobieta klęka obok niego na ziemi  

i podnosi miskę z orzechami. Mężczyzna zabiera od niej naczynie i symu-
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luje jedzenie. Potem podaje kobiecie miskę z orzechami, ona również 

udaje, że spożywa posiłek. 

 Po skończonym jedzeniu mężczyzna kładzie kobiecie ręce na ramionach, 

a ona kłania się trzy razy dotykając czołem ziemi. 

 Następnie wstają oboje, żegnają się skinieniem głowy z każdym z uczest-

ników, robiąc rundę w środku podkowy. Kobieta cały czas podąża kilka 

kroków za mężczyzną. 

 Para opuszcza salę. 

Część druga: opis i interpretacja obserwowanych zachowań 

 Prowadzący prosi uczestników o opisanie tego, co zobaczyli, bez ocenia-

nia. Można również zapytać, czy wyobrażają sobie życie na takiej wyspie. 

Z reguły uczestnicy w tej fazie ćwiczenia łatwo oceniają zachowania 

mieszkańców, zamiast pozostać tylko przy opisie. Bardzo często padają 

stwierdzenia o poddańczej roli kobiety na Albatrosie, bo nie siedzi na 

krześle, tylko na ziemi, nie sięga pierwsza po jedzenie, musi się kłaniać. 

Część trzecia: informacje o kulturze wyspy Albatros 

 Prowadzący odczytuje tekst o kulturze wyspy Albatros. 

Kultura wyspy jest kulturą matriarchalną, w której Matka Ziemia jest bóstwem. 
Duże stopy są ideałem piękna, ponieważ umożliwiają jak największy kontakt 
z Matką Ziemią. Wszystko, co ma kontakt z Ziemią jest czczone szczególnie, dla-
tego orzechy są pokarmem rytualnym. Do gości na wyspie podchodzi się z sza-
cunkiem, między innymi poprzez zwracanie uwagi na to, aby mieli jak 
największy kontakt z Ziemią i czerpali z niej energię. To dlatego lepiej jest trzy-
mać obie stopy na ziemi, a unikać siedzenia z założonymi nogami. Kobiety na tej 
wyspie mają specjalne przywileje: 
1. Aby chronić kobiety przed niebezpieczeństwem, mężczyzna zawsze musi 

iść pierwszy. 
2. Mężczyzna ma obowiązek najpierw spróbować jedzenia, zanim poda je ko-

biecie. 
3. Kobiety są bliższe Matce Ziemi niż mężczyźni, dlatego mają prawo siedzieć 

bezpośrednio na Ziemi, podczas gdy mężczyźni tylko na krześle. 
4. Mężczyźni mogą się kontaktować z Matką Ziemią tylko poprzez kobiety. 

W tym celu kładą im ręce na ramionach, a poprzez ukłon i dotykanie czołem 
Ziemi kobiety przekazują mężczyznom część kosmicznej energii. W ten spo-
sób mężczyzna ma wyłączny dostęp do Matki Ziemi. 

5. Oprócz tego mężczyźnie nie wolno dotykać innej kobiety bez pozwolenia. 
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Część czwarta: refleksja – dyskusja w grupie 

Uczestnicy odpowiadają na pytania: 

− Co się stało z waszymi interpretacjami zachowań? Dlaczego? 

− Czy przeżyłeś już podobną ocenę zachowań innych ludzi? Jeśli tak, jak to 

na ciebie wpłynęło? 

− Jak powinniśmy zachować się w zetknięciu z nową kulturą?  

CZAS REALIZACJI:  

 45 minut. 

LICZEBNOŚĆ GRUPY: 1230 osób. 

NIEZBĘDNE MATERIAŁY:  

 orzechy w misce, 

 krzesła ustawione w podkowę. 

CZAS PRZYGOTOWANIA:  

 czas potrzebny na przygotowanie sali i uczestników odgrywających role. 

KOMENTARZ 

Ćwiczenie pozwala zauważyć, jak ogromny wpływ mają nasze własne doświad-

czenia obyczajowe na interpretację zachowań ludzi z innych obszarów kulturo-

wych. Z praktyki edukatorów i nauczycieli przeprowadzających to ćwiczenie 

wynika, że zawsze zostawia ono głęboki ślad w świadomości uczestników.  

Źródło: Ćwiczenie zostało opracowane na podstawie doświadczeń z kursu  

dla edukatorów organizowanego przez Instytut Goethego w 2010 r. w Monachium. 
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Tytuł: Uchodźca czy imigrant? 

ZAŁOŻENIA OGÓLNE 

Ćwiczenie pokazuje, jak w prosty sposób nauczyć się rozróżnienia dwóch po-

jęć: uchodźca, imigrant. 

CEL OGÓLNY ĆWICZENIA 

 Rozróżnianie pojęć: uchodźca i imigrant. 

PRZEBIEG ĆWICZENIA 

 Prowadzący prosi uczestników o podanie powodów, dla których wyje-

chaliby z kraju na dłużej. 

 Uczestnicy zapisują swoje stwierdzenia na plakacie. 

 Prowadzący prosi o wskazanie tych przyczyn, które uczestnik podejmuje 

z własnej woli. Prowadzący je zaznacza. 

 Na plakacie widzimy dwie grupy przyczyn – te z własnej woli dotyczą mi-

grantów, natomiast te, które wynikają z przymuszenia sytuacją (utrata 

bezpieczeństwa, zagrożenie życia) – uchodźców. 

 Prowadzący może zaprezentować definicje uchodźcy i migranta przyjęte 

przez Konwencję Genewską w 1951 r. 

CZAS REALIZACJI:  

 10 minut. 

LICZEBNOŚĆ GRUPY: dowolna. 

NIEZBĘDNE MATERIAŁY:  

 flipchart,  

 flamastry.  

 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19911190515/O/D19910515.pdf
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CZAS PRZYGOTOWANIA:  

 ćwiczenie nie wymaga przygotowania. 

KOMENTARZ 

Ćwiczenie w bardzo prosty sposób pozwala uporządkować i rozróżnić dwa po-

jęcia: uchodźca i migrant. Uczestnicy dokonują refleksji nad różną sytuacją obu 

grup w nowym kraju, mogą porozmawiać o ich różnorodnych potrzebach, 

oczekiwaniach, planach. 

Źródło: Ćwiczenie opracowane na podstawie doświadczeń ze szkolenia organizo-
wanego w ramach programu Erasmus+ w projekcie TIKO, Cypr 2019 r. 

Tytuł: Ja mam na imię… Jak masz na imię? 

ZAŁOŻENIA OGÓLNE 

Ćwiczenie służy poznawaniu imion koleżanek i kolegów z innych krajów. Opi-

sany wariant pozwala poczuć polskim uczniom, z jakim wysiłkiem wiąże się na-

uka nawet kilku zwrotów języka obcego pochodzącego z innej, nieznanej 

rodziny języków, np. czeczeńskiego czy wietnamskiego i tym samym choć tro-

chę wczuć się w sytuację kolegi cudzoziemca.  

CEL OGÓLNY ĆWICZENIA 

 Poznanie imion nowych koleżanek i kolegów z innych krajów oraz inte-

gracja klasy. 

PRZEBIEG ĆWICZENIA  

Uczestnicy siedzą w kręgu na krzesełkach. Jeden z uczniów wstaje, podchodzi 

do nowego ucznia, przedstawia się po polsku: „mam na imię…” i zadaje pyta-

nie: „jak masz na imię?” Zapytany uczeń wstaje i odpowiada. Na jego miejsce 

siada uczeń, który go zapytał. On zaś idzie na środek, znowu się przedstawia  

i pyta kolejnego ucznia.  
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Runda trwa tak długo, aż wszyscy wezmą w niej udział. Wariantem jest przed-

stawianie się przez ucznia z innego kraju we własnym języku i nauczenie tego 

pozostałych uczniów. Wszyscy pytają i odpowiadają w nowym języku. 

CZAS REALIZACJI:  

 1520 minut. 

LICZEBNOŚĆ GRUPY: 20 osób. 

NIEZBĘDNE MATERIAŁY:  

 krzesła. 

CZAS PRZYGOTOWANIA:  

 ćwiczenie nie wymaga przygotowania. 

KOMENTARZ 

Zabawę można przeprowadzić z przedszkolakami i ze starszymi dziećmi. Po-

zwala na nauczenie się imion. Uczniowie przestają być dla siebie anonimowi. 

Zastosowanie wariantu z wykorzystaniem języka kraju, z którego uczeń po-

chodzi, pozwala mu poczuć się pewniej i bezpieczniej, a dla uczniów polskich 

jest próbą wczucia się w sytuację nowego kolegi, który musi nauczyć się szybko 

języka polskiego. Dla ucznia z innego kraju to informacja, że jego język, kraj 

urodzenia mogą być obecne w nowym etapie życia i są bardzo ważne ze 

względu na poczucie tożsamości z ojczyzną. 

 

 

 

 


