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Tytuł: Różni – tacy sami 

ZAŁOŻENIA OGÓLNE 

Ćwiczenie można wykorzystać w początkowej fazie pracy na temat różnic in-

dywidualnych i tolerancji odmienności na sesji poświęconej stereotypom, róż-

nicom i równości szans. 

CEL OGÓLNY ĆWICZENIA 

 Rozwijanie świadomości różnic indywidualnych oraz wspólnoty cech, po-

trzeb, wartości. 

PRZEBIEG ĆWICZENIA 

 Rozdaj każdemu uczestnikowi zajęć po jednym jabłku. 

 Poproś wszystkich, aby uważniej przyjrzeli się otrzymanemu jabłku, zna-

leźli szczegóły, które wyróżniają ich owoc, zapoznali się z jego kształtem, 

kolorem, znakami szczególnymi… 

 Zachęć uczestników do nadania imienia jabłku. 

 Przeznacz na to pięć minut, a następnie zbierz wszystkie owoce do re-

klamówki, wymieszaj je, wysyp na stół przed uczestnikami zajęć. 

 Poproś uczestników, aby znaleźli swój owoc. 

 Jeżeli pojawi się spór o to, do kogo należy jabłko, spróbuj go rozstrzy-

gnąć, a jeśli nadal nie można dojść do porozumienia, odłóż sporny owoc 

na bok jako nierozpoznany. Na koniec ćwiczenia okaże się, że pozostały 

dwa niezidentyfikowane jabłka i dwóch właścicieli rozpozna w końcu 

swoją własność, podczas gdy wszyscy inni bez trudu znajdą swój owoc. 

 Gdy wszyscy odszukają swoje jabłko, zachęć uczestników do omówienia 

ćwiczenia. 

 Czy wszyscy mają pewność, że znaleźli swoje jabłko?  

 Skąd o tym wiedzą? 

Zwróć uwagę uczestników, że w podobny sposób jak jabłka w tym ćwi-

czeniu, rozróżniamy ludzi. Przyjrzyjcie się stereotypom. Zadaj pytania: 
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 Czy wszystkie jabłka są tego samego koloru?  

 Czy wszystkie mają ten sam kształt? 

CZAS REALIZACJI:  

 ok. 30 minut. 

LICZEBNOŚĆ GRUPY: dowolna. 

NIEZBĘDNE MATERIAŁY:  

 jabłka – po jednym dla każdego uczestnika zajęć, 

 reklamówka. 

CZAS PRZYGOTOWANIA:  

 czas potrzebny na zakup bądź zerwanie z drzewa jabłek. 

KOMENTARZ 

Sytuację przedstawioną w tym ćwiczeniu można porównać do stereotypów 

istniejących pomiędzy ludźmi reprezentującymi różne kultury, rasy i płcie. Sytu-

acja ta pokazuje również, jak ważne jest poznanie obiektu, aby można nauczyć 

się go identyfikować. Poznanie powoduje również, że się z obiektem zżywamy, 

traktujemy go jako swój.  

Odpowiednie poprowadzenie podsumowania ćwiczenia pomoże w zaplano-

waniu kolejnych sesji poświęconych różnicom i równości szans. 
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Tytuł: Stereotypy, uprzedzenia, błędne przekonania 

ZAŁOŻENIA OGÓLNE 

Ćwiczenie można wykorzystać dla zidentyfikowania mechanizmów wpływają-

cych na postrzeganie świata. 

CELE OGÓLNE ĆWICZENIA 

 Uświadomienie społecznej powszechności stereotypów. 

 Identyfikacja i weryfikacja stereotypów własnych. 

 Pokazanie, jak tworzą się stereotypy, uprzedzenia i błędne przekonania. 

PRZEBIEG ĆWICZENIA 

 Ćwiczenie najlepiej przeprowadzić w parach lub w małych grupach.  

 Każda z par/grup na kartce papieru dopisuje dokończenie zdań, używając 

słów: zawsze, nigdy, na pewno. 

 Kobiety… 

 Mężczyźni… 

 Osoby rudowłose… 

 Blondynki… 

 Młode osoby… 

 Starsze osoby… 

 Hałaśliwe dzieci… 

 Politycy… 

 Teściowe… 

 Polacy… 

 Romowie… 

 Imigranci… 

 Muzułmanie… 

 Chrześcijanie… 
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 Bogaty człowiek… 

 Biedny człowiek… 

 Człowiek na wózku inwalidzkim… 

 Otyły chłopak… 

 Szczupła dziewczyna… 

 Uczniowie odczytują propozycje, oceniając równocześnie, czy jest to 

określenie pozytywne czy negatywne. 

 Dyskusja. Próba udzielenia odpowiedzi na pytania:  

 Kto tworzy stereotypy? 

 Czego dotyczą stereotypy? 

 Jakie pozytywne, a jakie negatywne strony mają stereotypy, uprzedze-

nia i uproszczone przekonania? 

 W jaki sposób najlepiej kształtować swoją opinię na dany temat? 

 Dlaczego warto kształtować swoje krytyczne zdanie na dany temat? 

CZAS REALIZACJI:  

 ok. 30 minut. 

LICZEBNOŚĆ GRUPY: dowolna. 

NIEZBĘDNE MATERIAŁY:  

 flipchart, 

 kartki z niedokończonymi zdaniami, 

 flamastry. 

CZAS PRZYGOTOWANIA:  

 ok. 15 minut. 

KOMENTARZ 

Ważnym podsumowaniem jest stwierdzenie, że stereotypy to skłonności 

do uproszczonego i krzywdzącego postrzegania innych osób. Są to zapi-
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sane w naszym umyśle wyobrażenia na temat wyglądu, zachowań i cech 

przedstawicieli różnych grup – religijnej, klasowej, narodowej, zawodo-

wej. Stereotypy mają w sobie odrobinę prawdy, ale niebezpieczeństwem 

stereotypu jest to, że wypaczają one nasze zrozumienie ludzi, a także to, 

że osoba, która uwierzy w stereotyp, zachowuje się zgodnie z jego zało-

żeniami. Rezultatem stereotypów jest tworzenie uprzedzeń. Zaczynamy 

wtedy oceniać ludzi na podstawie ich przynależności do danej grupy, a nie 

cech, zalet czy zdolności.  
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Tytuł: Różnice oraz podobieństwa międzykulturowe 

ZAŁOŻENIA OGÓLNE 

Ćwiczenie to ma skłonić uczestników zajęć do refleksji na temat różnic między-

kulturowych. Równocześnie ważnym zadaniem ćwiczenia jest uświadomienie 

sobie, iż przeciwieństwa ludzi są także w pewnej mierze ich cechą wspólną. 

CEL OGÓLNY ĆWICZENIA 

 Zrozumienie kwestii różnic międzykulturowych przez rozwinięcie świa-

domości posiadania cech wspólnych z innymi ludźmi, jak również istnienie 

różnic w uzdolnieniach i przekonaniach, które czynią nas niepowtarzal-

nymi. 

PRZEBIEG ĆWICZENIA 

 Przybliżenie grupie zagadnienia kultury jako wartości, języka, dobra naro-

dowego, tańca, śpiewu, tradycji, zwyczajów, wzorców wychowania i toż-

samości, stylu bycia na co dzień, wspólnej historii, wierzeń, świąt, 

wytworów materialnych przekazywanych z pokolenia na pokolenie. 

 Podział uczestników zajęć na cztery pięcioosobowe zespoły, które mają 

za zadanie stworzyć mapę myśli, będącą odpowiedzią na pytania: 

 Na czym polegają różnice międzykulturowe?  

 Jakich obszarów życia dotyczą? 

 W odpowiedziach znaleźć się powinny: religia, język (również język ciała – 

znaczenie różnych gestów, kontakt wzrokowy), zrozumienie i znajomość 

wzajemnych zwyczajów, zachowanie w sytuacjach formalnych oraz nie-

formalnych, stosunek do płci przeciwnej, rola mężczyzny i kobiety w spo-

łeczeństwie, reakcja na odmowę, dystans, pojmowanie piękna, stosunek 

do rodziny, rola pracy, funkcja czasu, hierarchia wartości, system edukacji, 

sposób ubierania, jedzenie... 

 Kolejnym etapem ćwiczenia jest wyszukanie i nazwanie wszystkich bli-

skich podobieństw  udzielenie odpowiedzi na pytanie:  
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 Jakie podobieństwa i cechy wspólne można znaleźć między ludźmi po-

chodzącymi z różnych kultur oraz narodowości? 

 Listy będą powstawać bardzo wolno. Możliwe są stwierdzenia, iż wszyscy 

jesteśmy istotami ludzkimi, mamy podobne potrzeby, zbliżoną budowę 

anatomiczną. Wydaje się, że obie listy potwierdzają spostrzeżenie, że lu-

dzie różnią się między sobą. Można jednak zadać pytanie zmuszające do 

głębszej refleksji. Prosimy uczestników, aby zastanowili się nad możliwo-

ścią przekształcenia listy różnic w listę podobieństw. Pomyślcie o tym, że 

wszyscy mają różną religię, różny język. Gdy zasłonimy słowo różny, za-

stanówmy się nad faktem, czy nie jest podobieństwem fakt, że wszyscy 

mamy: język, religię, obyczaje, kulturę, rasę… Wystarczy spojrzeć na róż-

nice z wyższego poziomu ogólności. 

CZAS REALIZACJI:  

 ok. 45 minut. 

LICZEBNOŚĆ GRUPY: dowolna. 

NIEZBĘDNE MATERIAŁY 

 kartki papieru, 

 tablica flipchart. 

CZAS PRZYGOTOWANIA:  

 5 minut. 

KOMENTARZ 

Dzięki temu ćwiczeniu uczestnicy stają się aktywnymi badaczami kultury, oswa-

jają się z różnicami kulturowymi i szukają rozwiązań problemów. Ćwiczenie jest 

dobrym wstępem do dyskusji o różnorodności międzyludzkiej, pokazując rów-

nocześnie, jak bardzo jesteśmy do siebie podobni. Ważnym etapem ćwiczenia 

okazuje się uświadomienie uczniom, jakie nieporozumienia mogą wynikać 

w komunikacji i w kontakcie międzykulturowym oraz jak sobie z nimi radzić. 



  
 
   

   

Projekt realizowany w ramach programu Erasmus+ 

 

S t r o n a  | 9 
 
 

Różnorodność oraz brak wiedzy bywają częstymi powodami konfliktów, dlate-

go ważne jest podkreślenie roli poznania przed oceną i wydaniem osądu. 


