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Wstęp

Z wielką przyjemnością przedstawiamy Wam scenariusze zajęć do książki 
„BEZPIECZNE DOMY, PRZYJAZNE MIASTA, CZYLI BAJKI O WSPÓŁPRACY, POMOCY 
I DZIAŁANIU”. Mamy nadzieję, że publikacja będzie dla Was inspirująca, a dzieci w wieku 
przedszkolnym i wczesnoszkolnym zachęci do działań.

Dzięki scenariuszom dzieci mogą działać, tworzyć, szukać i poznawać ważne zagadnienia 
wszystkimi zmysłami. W publikacji znajdziecie garść inspirujących gier, zadań i zabaw, 
które w mądry, ciekawy i pełen empatii sposób przybliżą dzieciom cztery ważne tematy:

PRZYJAZNE MIASTO: Czym jest przyjazne miasto? Jakie ma cechy?
 Czy możemy coś zrobić, aby nasze osiedle lub dzielnica były przyjazne?

KLĘSKA ŻYWIOŁOWA: Jakie są rodzaje klęsk żywiołowych? Jak susza, 
powódź czy trzęsienie ziemi wpływa na życie moich dalekich kolegów 
i koleżanek?

BEZPIECZNY DOM: Czy „dom” wygląda tak samo w Europie, Afryce lub 
na Arktyce? Z czego tworzone są domy? Jak wyglądają? Jakie cechy posiadają?

SLUMSY: Co to są slumsy? Kto mieszka w slumsach? Czy w slumsach jest 
woda, prąd i ulice?

Za sprawą zdjęć (str. 3) oraz gry ruchowej „Zmiany klimatu” (str. 7) dzieci poznają skutki 
katastrof naturalnych i zmian klimatu.

Konstruktorzy, ciekawi świata podróżnicy oraz artyści także znajdą coś dla siebie. 
Zwłaszcza tym ostatnim polecamy zadanie „Malować jak Ndebele” (str. 21), które 
z jednej strony zapoznaje dzieci z afrykańskim wzornictwem tradycyjnym, a z drugiej 
– daje poważne zadanie w postaci udekorowania własnego domku według reguł gry. 
Konstruktorzy stawią czoła budowie domu z papieru (str. 23), a podróżnicy dowiedzą się 
o różnorodnych typach domów, w których mieszkają m.in. Inuici czy Masajowie (str.12).

W zbiorze scenariuszy pojawiły się również propozycje zajęć, które mają na celu uwypuklić 
problemy współczesnego świata, np. problem biedy (str. 43), życie w slumsach (str. 43 
i str. 25). Dzięki prezentacji (str. 40) dzieci dowiedzą się, gdzie na świecie istnieją obszary 
slumsowe, ile osób w nich mieszka oraz jak można zapobiec dalszemu ich powstawaniu.

Na wytrwałych czeka krzyżówka (str. 34), uzupełniająca wiedzę płynącą z bajek 
„Bezpieczne domy – przyjazne miasta”.

 Miłej zabawy! 
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Cel: Zapoznanie dzieci ze zjawiskiem katastrof naturalnych oraz ich skutkami; 
wyjaśnienie różnic pomiędzy nimi.

Czas: 15 min. 

Materiały: Wydrukowane zdjęcia skutków katastrof naturalnych (zał. 1.1)

Opisy katastrof naturalnych 

Przebieg zadania: 
Usiądź z dziećmi w kółku.
Zacznij zabawę od pytania, czy słyszały o takich 
zjawiskach, jak katastrofy naturalne. Wyjaśnij, czym jest 
to zjawisko..

Katastrofy naturalne to zjawiska spowodowane siłami natury (np. silnymi 
opadami, wiatrem lub niespodziewanymi ruchami tektonicznymi - czyli 
ruchami powierzchni Ziemi). Katastrofy te zazwyczaj przyczyniają się do 
znacznych szkód na terenach, gdzie występują. Często wpływają negatywnie 
na środowisko naturalne (niszcząc rośliny i powodując śmierć wielu 
zwierząt), mogą też zagrażać człowiekowi.
Do katastrof naturalnych zaliczamy: powódź, suszę, pożar, trzęsienie ziemi, 
huragan, tornado, lawinę lub osuwisko, wybuch wulkanu, ekstremalne mrozy 
lub upały.

  Co to katastrofa naturalna?  1
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• Zapytaj, czy dzieci mogą podać przykłady katastrof naturalnych. Może ktoś 
przeczytał o tym książkę lub oglądał film. Pokaż zdjęcia z załącznika 1.1. Niech 
dzieci spróbują zgadnąć, które katastrofy naturalne są na nich pokazane. Jeśli dzieci 
nie znają prawidłowej odpowiedzi, podaj dokładną nazwę katastrofy. 

• Zacznij zgadywankę. Czytaj kolejno opisy katastrof naturalnych zamieszczonych 
na kolejnej stronie Dzieci w tym czasie powinny odpowiedzieć, o jaką katastrofę 
chodzi i znaleźć odpowiednie zdjęcie. Przejdź przez wszystkie opisy po kolei, a na 
końcu, w celu utrwalenia wiedzy, pokażcie zdjęcia jeszcze raz. Teraz dzieci powinny 
już samodzielnie nazwać wszystkie przedstawione na fotografiach katastrofy 
naturalne.  

OPIS KATASTROF NATURALNYCH

Powódź – Zalanie przez wodę terenów, które zazwyczaj są niedaleko rzeki lub morza. Wody 
jest wszędzie pełno, a czasem jest jej tak dużo, że wystają nad nią jedynie wierzchołki drzew 
i dachy domów.

Trzęsienie ziemi – Krótki i gwałtowny wstrząs, który powstaje pod powierzchnią ziemi. 
W zależności od siły wstrząsów możemy obserwować drgania przedmiotów lub pękanie 
ścian, niszczenie całych budynków, powstanie szczelin w ziemi, zapadanie się terenu. 

Huragan – Bardzo silny wiatr, który często powoduje znaczne zniszczenia na powierzchni, 
nad którą przechodzi. Powstaje nad akwenami (czyli zbiornikami wody), których 
temperatura przekracza 26,5 °C. Huragan może dotrzeć do lądu i zniszczyć wiele budynków, 
powalić słupy elektryczne, wyrwać z korzeniami drzewa.

Lawina błotna – Gwałtowne ześlizgiwanie się z gór kamieni i błota. Razem z błotem często 
obsuwają się drzewa, a w miastach samochody, a nawet całe budynki.

Susza – Zmniejszenie opadów, które powoduje przesuszenie ziemi. W takich warunkach 
szczególnie trudno uprawiać rośliny, zwiększa się też prawdopodobieństwo pożarów, 
ponieważ suszy często są połączone z upałami.

Erupcja wulkanu – Spod ziemi wydostaje się magma - rozżarzona i stopiona masa skalna, 
która po wylaniu się na powierzchnię ziemi w formie lawy niszczy wszystko, co znajdzie się 
na jej drodze. Razem z magmą a czasem zamiast magmy na powierzchnie wydostają się pyły 
(inaczej popiół wulkaniczny), przenoszony przez wiatr na odległość do tysięcy kilometrów. 
Popiół może negatywnie wpływać na zdrowie zwierząt i ludzi oraz zakłócać lotnictwo.

Cel: 
- ostrzeżenie dzieci przed skutkami powodzi

- uczulenie dzieci na konieczność zachowania wymogów bezpieczeństwa w trakcie 
trwania niebezpiecznego zjawiska pogodowego.

Czas: 15 min. 

Materiały: prezentacja (zał. 2.1)

Przebieg gry:
Przed rozpoczęciem gry pokaż dzieciom prezentację 
z załącznika 2.1. Zapytaj, czy ich zdaniem skrajne 
zjawiska pogodowe, takie jak susza czy powódź, mogą 
być niebezpieczne dla człowieka? Jeśli tak, niech wytłumaczą, dlaczego. Po krótkim 
wprowadzeniu zasugeruj, iż wspólnie poszukasz dowodów, że sił przyrody nie należy 
lekceważyć.

Powiedz dzieciom, że rozpoczynasz zabawę ruchową, dzięki której można zrozumieć, 
jak potężną siłą natury jest powódź.

Na początku jedno z dzieci odgrywa rolę “Kropli Deszczu”, która chce się połączyć 
z innymi kroplami i stworzyć powódź. Dziecko “Kropelka” stoi po środku sali, 
a pozostałe dzieci mają za zadanie przebiec z jednej strony sali na drugą nie zostając 
złapanymi. Jeśli “Kropelce” uda się złapać kolegę lub koleżankę, to nowo złapany 
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przyjaciel dołącza do “Kropelki” i łapie ją za rękę. W kolejnej kolejce już we dwójkę 
starają się złapać pozostałe dzieci przebiegające z jednej strony sali na drugą. 
Kropelki mają za zadanie stworzyć coraz większy łańcuch uniemożliwiający 
przedostanie się dzieci na drugą stronę sali. Zabawa pokazuje, że woda w postaci 
zwykłego deszczu, pojedynczych kropelek nie jest niebezpieczna (a wręcz pożądana).
Możemy przed nią bezpiecznie uciec/skryć się w domu. Woda staje się niebezpieczna, 
gdy jest jej dużo. Gdy mamy kumulację opadów, z małego strumyka robi się wielka 
i rwąca rzeka, która występując z brzegów powoduje powódź. Z łatwością potrafi 
wtedy porwać dzieci.

• Po zakończeniu gry zapytaj dzieci, kiedy ich zdaniem było łatwiej uciec przed wodą, 
na początku gry czy na końcu? Podkreśl, że każdy żywioł może być niebezpieczny 
dla człowieka, dlatego trzeba przestrzegać określonych zasad bezpieczeństwa 
opracowanych zawczasu przez specjalistów. Na przykład w trakcie powodzi 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zaleca kilka czynności:

CO ROBIĆ W PRZYPADKU POWODZI

• wyłącz instalację elektryczną i gazową oraz zabezpiecz sieć kanalizacyjną lub szambo;

• w razie zagrożenia życia lub zdrowia dzwoń na numer alarmowy 112;

• w przypadku niebezpieczeństwa natychmiast przemieść się na wyżej położone tereny;

• jeśli posiadasz telefon komórkowy, miej go zawsze przy sobie i zadbaj, aby bateria była 
naładowana;

• włącz radioodbiornik zasilany bateriami na częstotliwość lokalnej stacji radiowej, aby 
uzyskać najnowsze informacje o sytuacji i sposobach postępowania;

• przygotuj się do ewentualnej ewakuacji pamiętając o tym, że osoby dorosłe powinny mieć 
przy sobie nie więcej niż 50 kg bagażu (do 20 kg na osobę);

• miej przy sobie apteczkę pierwszej pomocy i niezbędne, używane przez domowników leki, 
niezbędny zapas jedzenia i wody pitnej, ciepłe ubrania, śpiwory i koce (zgromadzone 

• w górnych partiach domu lub mieszkania);

• nie używaj wody ze studni ani wody gruntowej, ponieważ może być ona skażona.

źródło: mswia.gov.pl

Cel: utrwalenie wiedzy o katastrofach naturalnych oraz wprowadzenie pojęcia 
zmiany klimatu

Czas: 10 min.

Materiały: Tekst „Czy Urwis przekona się, że zmiana klimatu następuje?” 

Przebieg zadania: 
Wytłumacz dzieciom, że na naszej planecie zawsze były rejony, w których 
występowały susze, powodzie czy huragany. Były to katastrofy naturalne 
spowodowane siłami natury. Jednak wraz z postępującym rozwojem gospodarczym 
i coraz większą ingerencją człowieka w środowisko, zjawiska, które do tej pory 
występowały tylko w określonych rejonach, stają się coraz bardziej powszechne. 
Są one spowodowane zmianą klimatu

Zmiana klimatu to zmiana „przeciętnej pogody” która występowała na danym 
terenie przez wiele, wiele lat. Obecnie, z powodu działań człowieka (a jeśli być 
precyzyjnym przez zwiększoną emisję gazów cieplarnianych oraz wycinkę lasów 
pod pola uprawne, pastwiska i pod zabudowę), w dość krótkim czasie podwyższa 
się temperatura, zmienia wilgotność powietrza, zmniejsza lub zwiększa się liczba 
opadów (deszczu lub śniegu) oraz siła i kierunek wiatru, lub następuje zmiana pór 
roku. Szybko postępująca zmiana klimatu powoduje wzrost liczby niebezpiecznych 
zjawisk pogodowych na całym świecie.

Załącznik 2.1 do pobrania na stronie http://tuptuptup.org.pl/bezpieczne_domy_przyjazne_miasta

  Gra ruchowa “Zmiana klimatu”3
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*Zmiany klimatu to rzecz normalna, miała miejsce na długo, zanim pojawili 
się ludzie na ziemi. Na przykład, podczas małej epoki lodowej było tak zimno, 
że na zamarzniętej rzece Tamizie handlarze rozstawiali kramy z jedzeniem i skórami 
niedźwiedzi. 125 tysięcy lat temu było za to tak ciepło, że w Tamizie żyły hipopotamy. 
Nigdy wcześniej zmiany klimatu nie następowały jednak tak szybko jak teraz! Kiedyś 
zmiana o 1°C trwała tysiące lat. W wyniku działań człowieka, w przeciągu niespełna 
100 lat, temperatura powierzchni Ziemi wzrosła już o ponad 1°C.

• Zaproponuj dzieciom zabawę, podczas której będą uważnie słuchać tekstu, 
a w momencie, kiedy usłyszą wybrane słowa-hasła, zaczną odpowiednio poruszać się 
po sali. Poniżej słowa-hasła oraz wskazówki dla dzieci

Susza – dzieci stojąc, wachlują się ręką i udają, że ciężko dyszą.

Powódź – dzieci udają, jakby zanurzały się w wodzie, mówiąc np. „bul-
bul”. Stojąc, uczestnicy jedną ręką łapią się za nos, a drugą rękę podnoszą 
do góry. Następnie nabierają powietrza w usta i powoli wypuszczają 
kucając. Czynność powtarzają 3-krotnie.

Ulewne deszcze – dzieci naprzemiennie podnoszą i opuszczają to prawą, 
to lewą rękę, jednocześnie delikatnie machają w prawo lub w lewo. Ruch 
imituje padający deszcz. Dzieci mówią „kap, kap, kap”.

Huragan – stojąc, dzieci podnoszą ręce i przeginają całe ciało w prawo, 
a następnie w lewo, mówiąc jednocześnie „szuuuu, szuuuu”.

Katastrofa naturalna – dzieci chaotycznie przemieszczają się 
po sali/klasie.

• Zacznij czytać tekst z kolejnej strony, a dzieci niech uważnie słuchają i wykonują 
ruchy w momencie, w którym pada pewna nazwa katastrofy naturalnej.

  Czy Urwis przekona się, że zmiana klimatu następuje?

Łaciaty pies Urwis odpoczywał na podwórku, kiedy nagle przybiegła do niego jego przyjaciółka, 
czarna kotka Tola.

Urwis, Urwis! – krzyczała Tola, biegnąc szybko przez łąkę. – Urwis, idzie susza, będzie tak sucho 
i gorąco, że nic nie wyrośnie! Grozi nam katastrofa naturalna! – wołała przerażona.

– Rany, Tola, co Ty wygadujesz? Jak widzisz, ja smacznie śpię, a na podwórku suszy nie ma – 
odpowiedział zaspany Urwis.

– Ależ Urwis, mówię serio! Jeździmy samochodami, zapalamy wszędzie światła i nie szanujemy 
środowiska, przez co następuje zmiana klimatu. Już niedługo wszędzie będą upały i susze… – 
tłumaczyła. 
– Chcesz mi powiedzieć, że jakieś tam spaliny z samochodów czy marnowanie energii w domu 
naprawdę sprawia, że gdzieś daleko stąd powstaną huragany, powodzie i susze? – spytał 
z niedowierzaniem. 
– Tak – odparła Tola.

– No… to ja bym chciał to zobaczyć, bo nie uwierzę! – zawołał Urwis.

– No to chodź, sam zobaczysz.

Tola wyjęła magiczny kompas, który błyskawicznie potrafił zabrać swojego właściciela w dowolne 
miejsce. Wypowiedziała zaklęcie: Wszystko, co dobre, wszystko, czego nie znamy, niech się 
pojawi, bo na to czekamy. Chcemy pojawić się w dwóch różnych miejscach. Niech Urwis zobaczy, 
co powoduje zmiana klimatu.

Świat zawirował i po chwili zwierzaki znalazły się w Etiopii, państwie afrykańskim. Rosnące 
na polach rośliny usychały, a zwierzęta w gospodarstwie domowym – krowy i kozy – były 
wychudzone. Od miesięcy wszyscy czekali na deszcz. Niestety od dawna nie spadła tu nawet 
kropla wody. W Etiopii trwała największa susza od dziesięcioleci.

Nie minęło 10 sekund, a kompas zabrał ich na Grenlandię. Północ kojarzy nam się głównie 
z ogromnymi lodowcami. Wielkie góry lodowe przysypane śniegiem magazynowały kiedyś 
ogromne ilości zamarzniętej wody. Z powodu ciągle rosnących temperatur wiele lodowców zaczęło 
topnieć. Spod gór lodowych wydostawały się rzeki wody, powodując lokalne powodzie. Wiele 
miasteczek i osad zostało już zalanych.

Urwis chciał się temu przyjrzeć, ale nie dał rady. Kompas zawirował i wrócili do siebie do domu.

– Do wszystkich piesków! Te katastrofy naturalne to poważna sprawa! Czy myślicie, że możemy 
coś zrobić, aby powstrzymać zmianę klimatu?

– Wiesz... w pojedynkę niewiele zmienimy. Ale jeśli każdy z nas namówi siostrę, babcię i kolegę, 
żeby chronić środowisko, to mam nadzieję, że jeszcze dużo możemy zdziałać – powiedziała Pola.

I tak Tola Pola i Urwis zaczęli rozmawiać o tym, co takiego mogą zrobić, żeby ograniczyć zmianę 
klimatu.

"

"
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Cel: zainicjowanie dyskusji o roli pomocy w życiu 
społecznym, wymyślenie przez dzieci sposobów pomocy 
swojej rodzinie i najbliższemu otoczeniu.

Czas: 20 min.   

Materiały:
- szablon kostki do wydrukowania i wycięcia (zał. 4.1) 

lub inna gotowa kostka (np. klocek)

- wydrukowane symbole osób oraz zwierząt, którym możemy pomóc (zał. 4.2)

- klej 

- nożyce   

- tektura

Przygotowanie:
Pobierz szablon z załącznika  4.1, wytnijcie go i obrysuj na tekturze. Wytnij 
odrysowany kształt zostawiając 1 cm po bokach zaznaczonych na szablonie 

czerwoną kropkowaną linią (będą to sklejane części kostki) i sklej go (najlepiej 
używać w tym celu pistoletu na gorący klej, ale jeśli takiego nie macie, może być 
zwykły klej introligatorski). W ten sposób powstanie kostka odporna na rzuty dzieci. 
Wyschniętą kostkę oklej obrazkami z załącznika 4.2. Jeśli masz gotową kostkę 
(np. drewniany klocek o podobnych wymiarach – 6,5x6,5x6,5 cm), możesz pominąć 
czynności z szablonem i od razu przejść do oklejania jej obrazkami. Teraz możesz 
zacząć grę.

Przebieg  gry:
• Chętne dziecko pierwsze rzuca kostką. Obrazek, który zostanie wylosowany, 
symbolizuje osobę, której dziecko może pomóc. Tylko pytanie, jak? Dziecko 
powinno zastanowić się i podać własny przykład dobrego uczynku, który może 
zrobić dla wylosowanej osoby. Jeśli dziecku udało się odpowiedzieć, kostka wędruje 
do kolejnego chętnego, jeśli nie – grupa/klasa pomaga i podpowiada koledze. Gra 
trwa, dopóki dzieci będą zaangażowane w zabawę. 

  Gra "Spieszymy z pomocą”4

Załącznik 4.1 i 4.2 do pobrania na stronie http://tuptuptup.org.pl/bezpieczne_domy_przyjazne_
miasta
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Cel: pokazanie różnych typów domów na świecie, zainicjowanie dyskusji o domach, 
ich podstawowych elementach, wyłonienie różnic i podobieństw pomiędzy domami 
na świecie.  

Czas: 15 min.   

Materiały:
- prezentacja Domy na świecie (załącznik 5.1) 

- mapa świata (załącznik 5.2) 

Przebieg zadania:
• Na początku pokaż dzieciom zdjęcia domów w różnych 
częściach świata (prezentacja w zał. 5.1). Większość z nich to przykłady domów 
tradycyjnych. Inne – to współczesne konstrukcje mieszkaniowe, charakterystyczne 
dla wybranych regionów. Wytłumacz dzieciom znaczenie terminu „tradycyjny 
dom”, jako domu budowanego metodą stosowaną od wieków, przy wykorzystaniu 
podstawowych materiałów budowlanych, obecnych na tych terenach (drewno, glina, 
patyki, cegły, kamienie).

• Są to też budowle, które doskonale wpisują się w otoczenie. Opowiedzcie o każdym 
domu osobno. Zapytajcie, dlaczego właśnie ten typ domów powstał w danym 
regionie. Czy dzieci kiedyś widziały takie domy? Niech następnie spróbują pokazać 
na mapie świata (zał. 5.2), gdzie ich zdaniem omawiany dom może się znajdować. 
Poprawcie, jeśli odpowiedź była nieprawidłowa.

Wraz z dziećmi porozmawiaj o tym, czym domy się różnią, czy wszystkie mają okna, 
drzwi, czy są z cegły, gliny, słomy. Zwróć uwagę na różnice i podobieństwa.

Dodatkowe pytania do dyskusji:     
• Czym różnią się pokazane domy?

• W jakich domach wy mieszkacie?

• Co to są domy jednorodzinne, wielorodzinne oraz bloki (upewnijcie się,    
że dzieci rozumieją różnicę)?

• Co by było, gdyby nie było domów?

• Co by było, gdyby w miastach nie było ulic?

W ZAŁĄCZNIKU “DOMY ŚWIATA” ZNAJDZIESZ MIĘDZY INNYMI ZDJĘCIA:

• kamienicy z Polski, 

• igloo z Grenlandii, będące tymczasowym schronieniem dla myśliwych 
 w ciągu zim; domy wykorzystywano również jako sezonowe schronienie dla 

małych rodzin, 

• jurty z Kazachstanu - domu zbudowanego ze skór lub wojłoku (czyli filcu, 
gorszej jakości),

• mieszkania w slumsach - tworzonego z blachy falistej i desek,

• pueblo z Meksyku - tradycyjnego domu budowanego z kamienia, belek 
oraz niewypalanej, prostokątnej cegły zrobionej z suszonej na słońcu gliny, 
zmieszanej ze słomą, 

• drewnianej izby z Rosji,

• domu z cegły z regionu Magrebu (północna Afryka) - powstałego z cegły 
suszonej a nie wypalanej w piecach,

          Domy na świecie 5

Jeszcze jednym przykładem "kolorowej wizytówki architektonicznej"
jest Meksyk z jego niesamowicie żywymi kolorami.

Typowe domki jednorodzinne w Stanach Zjednoczonych. Są to całe

osiedla domów wybudowanych w identyczny sposób. Takie uliczki

możemy zobaczyć w amerykańskich filmach familijnych, na przykład

IT Stivena Spilberga.   

Pueblo - domy w Arizonie i Nowym Meksyku na Południu Stanów

Zjednoczonych. Są to domy plemienia Indian, które też nazywają się

pueblo (w języku hiszpańskim oznacza to wieś).

Tradycyjne domy budują z kamienia, belek oraz niewypalanej

prostokątnej cegły zrobionej z suszonej na słońcu gliny zmieszanej

ze słomą. Wznoszone są tarasowo (czyli jeden na drugim), a na

wyższe piętra i na dachy, które są płaskie, wchodzi się

po drabinach.
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• manyatty czyli domu plemienia Massajów z Kenii i Tanzanii - manyatta 
zbudowana jest z drewnianych tyczek powbijanych w ziemię, które przeplatane 
są mniejszymi gałązkami; dom ma kształt owalu i pokryty jest mieszanką 
błota, zwierzęcych odchodów oraz trawy; konstrukcja służy jako schronienie 
nie tylko dla mieszkańców ludu, ale również dla zwierząt hodowlanych,

• domu na drzewie plemienia Korrowajów z Papui Nowej-Gwinei.

Cel: zainicjowanie dyskusji na temat pomocy, współpracy i wolontariatu, 
unaocznienie roli współpracy w życiu każdego z nas.

Czas: 15 min.

Materiały: 
- kubeczki, klocki lub jakiekolwiek inne nieduże przedmioty, 

   które można ustawiać jedne na drugich 

 - gumka recepturka 

 - kilka sznurków 

Przebieg zadania:
Zanim rozpoczniesz grę, zapytaj, jak dzieci rozumieją słowo „pomoc”. Czy uważają, 
że trzeba pomagać innym, jak często i komu? Poinformuj, że dobrowolną i świadomą 
pomoc innemu człowiekowi (z wyjątkiem członków rodziny i kolegów) nazywamy 
wolontariatem. Zapytaj, co jest bardziej skuteczne: pomoc w pojedynkę czy 
całym zespołem? Następnie zaproponuj grę, w której zadaniem będzie zespołowe 
odbudowanie domu dla rodziny, która straciła go w lawinie błotnej.Załącznik 5.1 i 5.2 do pobrania na stronie http://tuptuptup.org.pl/bezpieczne_domy_przyjazne_miasta

Slamsy możemy spotkać w Ameryce Południowej, Afryce czy

Indiach. Są to bardzo zatłoczone części miasta, w których mieszka

się w skrajnej biedzie. Obecnie większość budynków w slumsach to

prowizoryczne konstrukcje zbudowane z tego, co mieszkańcy

zdołali znaleźć (np. desek, skrzynek, blachy falistej). Często slumsy

są pozbawione utwardzonych dróg, elektryczności, kanalizacji oraz

bieżącej wody.

Typowe dla Północnej Afryki domy z cegły. Taka cegła zazwyczaj nie

jest wypalana w piecu, lecz suszona na słońcu.

To jest dom, który rozpozna pewnie każde dziecko. Igloo można

było zobaczyć na Grenlandii i kanadyjskiej Arktyce. Były one

tymczasowym schronieniem dla myśliwych w ciągu zimy. Domy

wykorzystywano również jako sezonowe schronienie dla małych

rodzin. Czasem budowano duże igloo, w których organizowano

narady, ceremonie, zawody sportowe, śpiewy i tańce. Może

wydawać się to dziwnym, ale w takim domu ze śniegu jest

naprawdę ciepło.    

        Jak wspólnie wybudować dom? 6
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Przygotowanie:
Do gumki recepturki przywiąż kilka sznurków (w przypadku dużej liczby dzieci 
w klasie można zorganizować kilka ekip budowlanych). Rozłóż ok. 10 klocków/
kubków/pudełek na stole. 

Przebieg gry: 
• Każde dziecko bierze swój koniec sznurka, a następnie wszystkie dzieci 
jednocześnie lekko ciągną sznurki w swoją stronę tak, żeby gumka się rozciągnęła. 
Teraz trzeba skoordynować ruch grupy, żeby do gumki wszedł pierwszy 
element budowlany (np. kubek). Dzieci dążą do tego, żeby gumka zacisnęła się 
na przestawianym przedmiocie i ustawiają go w docelowym miejscu. Teraz kolej 
na następny przedmiot. Gra się kończy w momencie, kiedy wszystkie przedmioty 
są ustawione w wieżyczkę (tak jak na zdjęciu).

• Pod koniec zabawy zapytaj dzieci, czego ich nauczyła gra. Czy był element 
współpracy pomiędzy nimi i czy ich praca przyniosłaby efekty, gdyby nie koordynacja 
ruchów z resztą zespołu? Powiedz, że podobnie działa współpraca w realnym życiu. 
Pomaga ona osiągnąć wspólny cel. 

    

Cel: uświadomienie dzieciom, czym jest bieda oraz wspólne zastanowienie się, 
na czym polega sprawiedliwy podział bogactwa w świecie. 

Czas: 15 min.

Materiały: 
10 krzeseł

Do przeprowadzenia gry potrzebujesz 10 osób. 
• Poproś, aby dzieci usiadły na krzesłach (ustawionych w linii) twarzą do reszty 
grupy/klasy. Każde krzesło to 1/10 całego bogactwa światowego (np. zabawki, 
ubrania, rodzinne samochody, mieszkania i domy, telewizory, smartfony itd.). 
Wytłumacz, że bogactwo daje wiele możliwości i nie tylko pozwala na kupowanie 
nowych rzeczy, ale też zapewnia porządną edukację, solidną ochronę zdrowia, 
wakacje w ładnym zakątku świata, swobodę poruszania się, komunikację ze światem. 
Jeśli na świecie żyłoby dziesięć osób, każda otrzymałaby taką samą część bogactwa.

• Niestety tak nie jest. Wiele rodzin, krajów, a nawet niektóre kontynenty są o wiele 
biedniejsze, niż pozostałe. W niektórych państwach edukacja nie jest dostępna dla 

  1O krzeseł - gra o biedzie   7
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wszystkich, a wiele rodzin nie ma dostępu do czystej wody i kanalizacji. Wybierz 
dwójkę z 10 dzieci i powiedz, że będą reprezentować Amerykę Północną i Europę.

 • Zapytaj dzieci, jak sądzą, ile krzeseł w rzeczywistości zajmują bogate kraje. 
Przeproś pozostałą ósemkę dzieci i powiedz, że wybrana dwójka potrzebuje więcej 
miejsca i chce zająć osiem krzeseł. Mogą oni wygodnie rozsiąść się lub nawet się 
położyć. Pozostała ósemka dzieci powinna wykorzystują różne sposoby usiąść na 
dwóch krzesłach. Kiedy uda im się to zrobić (ktoś będzie siedział na kolanach, ktoś 
będzie się trzymał z tyłu, ktoś usiądzie na podłodze na stopach kolegów), zapytaj 
„przedstawicieli biedniejszych krajów”, jak się czują, czy jest im komfortowo. 

• Podsumuj, że tak samo jak w grze, jest wiele osób (nawet w naszym kraju), które 
mieszkają w bardzo skromnych warunkach. Zapytaj dzieci, czy kiedykolwiek zetknęły 
się z taką osobą lub rodziną. Co możemy zrobić, żeby choć odrobinę pomóc osobom 
biedniejszym?

UBÓSTWO NA ŚWIECIE:

Jedna trzecia mieszkańców Ziemi to dzieci. Wciąż niemal połowa z nich żyje poniżej 
granicy ubóstwa, wynoszącej 2 dolary dziennie. W Europie, Standach Zjednoczonych 
czy w Kanadzie też żyją ubogie dzieci. Jest ich około 30 milionów. Zdecydowana 
większość ubogich dzieci żyje jednak w krajach Afryki i Azji Południowej.

Z roku na rok sytuacja ubogich dzieci polepsza się. Liczba osób żyjących w skrajnym 
ubóstwie jest niemal o połowę niższa niż w latach 90. Umiera również dwa razy 
mniej najmłodszych dzieci (poniżej 5 roku życia), dzięki dostępowi szczepień 
i lekarzy.

„Niestety, postęp ten nie jest ani równy ani sprawiedliwy. Najuboższe dzieci są dwa 
razy bardziej narażone na niedożywienie i śmierć przed ukończeniem 5. roku życia 
niż ich najlepiej sytuowani rówieśnicy. Dzieci kobiet, które nie mają wykształcenia, 
są 3 razy bardziej narażone na śmierć przed 5. urodzinami niż te urodzone przez 
kobiety z wykształceniem średnim. Z kolei dziewczęta z najuboższych domów 
są 2 razy częściej wydawane za mąż jako dzieci niż dziewczęta z najbogatszych 

gospodarstw domowych.”

Na podstawie raportu „The state of world’s children”, UNICEF Polska

Cel: wykonanie papierowego domku, 
zastanowienie się nad tym, jakie 
podstawowe elementy powinien posiadać dom

Czas: 25 min

Materiały: 
- papierowa torebka 

- klej

- nożyce 

- flamastry

- papier kolorowy 

- świeczka LED (opcjonalnie) 

  Papierowy model naszego domu 8
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Przebieg zadania:
• Górę papierowej torebki zegnij, zostawiając 10 cm dla dachu. Dzieci rysują na papie-
rowej torebce okna, drzwi, kwiaty na parapetach i inne szczegóły albo przyklejają te 
elementy wycięte z papieru kolorowego.

• Dzieci odmierzają kawałek kolorowego papieru długości ok. 10 cm i szerokości to-
rebki. Rysują na nim dachówki (starsze dzieci mogą przeciąć papier nie po linii prostej, 
a na przykład falistej – jak na obrazku)). Gotowy dach dzieci przyklejają do „daszku” 
torebki.

Jeżeli pracę będziecie wykorzystywać jako lampionik, nie przyklejajcie 
dachu. Włóżcie do ozdobionej rysunkami torebki włączoną świeczkę 
LED, a dach przymocujcie u góry przy pomocy drewnianego spinacza, 
który będzie udawał komin. W ten sposób będziecie mogli łatwo 
wyłączyć świeczkę, a lampionik wykorzystać ponownie.

Jeśli pracujesz z dziećmi ze starszych grup przedszkolnych, możesz 
również wykonać otoczenie, w którym dom się znajduje: przyklej 
dom do kartki zielonego papieru – trawnika, doklejcie na niej ścieżkę 
rowerową, drzewa, kwiaty oraz inne elementy, które uczynią mieszkanie 
w nim bardziej komfortowym. Dom gotowy do zamieszkania! 

Cel: zapoznanie się z afrykańskim wzornictwem tradycyjnymi na przykładzie 
wzorów, którymi ozdabiano domy plemienia Ndebele, nauczenie się tworzenia 
ornamentów.  

Czas: 30 min. 

Materiały:
    - zdjęcia z domami Ndebele (zał. 9.1)

    - reguły gry (zał. 9.2) 

    - szablon domu (zał. 9.3)

    - kostka do gry 

    - flamastry 

    - brązowy papier

    - klej

    - nożyce

    Malować jak Ndebele9
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Przebieg gry:
Wprowadź dzieci w temat pokazując kilka zdjęć domów z załącznika 9.1. Powiedz, 
że dziś dzieci poznają jeden z przykładów architektury afrykańskiej, który jest uni-
kalny w skali światowej. Są to domy afrykańskiego plemienia Ndebele, które możemy 
znaleźć m.in. w Zimbabwe.

Domy plemienia Ndebele są słynne z tego, że ozdabiane są pięknym ornamentem. 
Okazuje się, że wzory były tajnym kodem członków plemienia, który powstał w wyni-
ku prowadzonych wojen. Wrogowie tych symboli nie rozumieli i uważali za nieszko-
dliwe. Ornamenty natomiast stanowiły element tożsamości Ndebele, były wyrazem 
ich żalu oraz modlitw.

Wydrukuj załączniki. Zdecyduj, czy dzieci będą tworzyć własne pojedyncze domki, 
czy gra będzie przebiegała zespołowo i każda grupa będzie pracowała nad wspólnym 
domem.

Reguły gry: • dziecko rzuca kostką i losuje określony wzór, który musi narysować 
na szablonie domu. Kolejne dziecko rzuca kostką i dorysowuje swój wylosowany wzór. 
W ten sposób powstaje ornament – wzór powtarzalny. Powiedz, że zazwyczaj orna-
ment jest symetryczny, to znaczy, że prawa strona jest lustrzanym odbiciem lewej 
(możecie pokazać przykład jakiegokolwiek wzoru przy użyciu prawdziwego lusterka).

• Jeśli każde dziecko pracuje nad własnym domkiem, po wylosowaniu wzoru i naryso-
waniu go (wzór może być narysowany kilka razy, tak żeby powstał motyw powtarza-
jących się elementów) rzuca ponownie kostką i dekoruje dalej. Cały dom powinien być 
ozdobiony w ciągu sześciu ruchów. Chyba że uznasz, że dzieci są gotowe na dłuższą 
zabawę, wtedy ustal, ile rzutów dzieci potrzebują do udekorowania domu.

• Po pokryciu wzorem całego domku, dzieci mogą go pokolorować. Najlepiej wybrać 
kilka kolorów i używać ich na zmianę. Wytnijcie pokolorowany domek i odłóżcie go 
na chwilę. Teraz czas na dach. Wytnijcie szablon dachu, obrysujcie go na brązowym 
kolorowym papierze i wytnijcie. Dzieci muszą poprzecinać dół dachu, żeby jego faktu-
ra przypominała słomę. Przyklejcie dach do domu. 

                                                                            Praca gotowa!

Cel: zapoznanie się z tradycyjną architekturą 
drewnianą, którą możemy spotkać w wielu 
różnych krajach, zarówno w Polsce jak 
i w całej Europie, Ameryce, a także Rosji; próba 
stworzenia modelu rosyjskiej izby z papieru.

Czas: 25 min.

Materiały:
- zdjęcia domów drewnianych (zał. 10.1)

- brązowy papier kolorowy albo papierowe rurki do picia

- kredka lub ołówek

- nożyce

- klej

- grubsza kartka (może być w dowolnym kolorze)

Załączniki 9.1, 9.2, 9.3 do pobrania na stronie http://tuptuptup.org.pl/bezpieczne_domy_przyjazne_
miasta

    Dom jak z bajki 1O
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Przebieg zadania: 
Zanim przystąpicie do wykonania zadania, pokaż dzieciom zdjęcia drewnianej 
architektury rosyjskiej (zał. 10.1). 

Opowiedz, że często są to budynki z pięknymi rzeźbieniami na elewacjach, 
oryginalnymi zdobionymi drzwiami i malowanymi wnętrzami. Kiedyś na tych 
terenach budowano z drewna wszystko: drewniane chaty, drewniane kościoły 
i kaplice, drewniane młyny na rzekach. Był to tani materiał, w dodatku dostępny 
od ręki. Precyzja konstrukcji była taka, że zwykła chłopska chata była jak zestaw 
klocków Lego. Można ją było złożyć bez jednego gwoździa, a potem rozłożyć, aby 
przenieść szybko w inne miejsce.

• Teraz niech dzieci spróbują zrobić z papieru model izby w takim domu. Potnij papier 
kolorowy w paski o 5 cm szerokości, a dzieci niech zwiną je w ruloniki na ołówku lub 
kredce (starsze dzieci mogą wykonać obie czynności samodzielnie). Do pasków lepiej 
wykorzystywać papier nieco grubszy, żeby łatwiej było ukształtować dom. Gotowe 
ruloniki – drewniane belki dzieci przyklejają na kartkę A4 tak, żeby dokładnie 
przylegały jeden do drugiego. Młodsze dzieci zamiast przygotowanych ręcznie 
ruloników papieru mogą wykorzystać papierowe rurki do picia.

• Dzieci wycinają trójkąt lub czworokąt równoramienny o długości podstawy 
równej szerokości ruloników. Następnie przyklejają podstawę trójkąta/czworokąta 
do ostatniego ruloniku, a górny róg – do kartki A4. Powstałą konstrukcję wycinają. 
Starsze dzieci mogą popracować nad szczegółami, np. wyciąć otwór na drzwi i wkleić 
prostokąt – drzwi. To samo można 
zrobić z oknami (jeśli chcielibyście 
otrzymać idealny kształt okiennych 
otworów, wytnijcie je nożykiem 
do papieru).

Cel: zwiększenie wiedzy dzieci o slumsach i bezpiecznych miastach za pomocą 
piosenki

Czas: 30 minut 

Materiały:
    - piosenka „Budujemy domy” zał.11.1

    - bajka „Etiopia” lub „Argentyna” z książki    
      „Bezpieczne domy - przyjazne miasta”

    - tekst piosenki „Budujemy domy”

Przebieg zadania: 
Usiądź z dziećmi na dywanie. Przeczytaj wybraną bajkę z książki „Bezpieczne domy 
- Przyjazne miasta”. Bajka „Etiopia” przekaże dzieciom wiedzę o życiu na terenie 
slumsów. Bajka „Argentyna” o tym jak wygląda bezpieczne miasto. Po przeczytaniu 
wybranej bajki i chwili refleksji (proponujemy przeczytanie pytań do uważnego 
słuchacza), zaproś dzieci do posłuchania piosenki „Budujemy domy”. Niech dzieci 
nauczą się słów piosenki. Wspólnie możecie wymyśleć prostą choreografię.

Załącznik 10.1 do pobrania na stronie http://tuptuptup.org.pl/bezpieczne_domy_przyjazne_miasta
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Ref: Budujemy domy,niech się w górę pną!Z nich osiedla, miasta,gdyż potrzebne są!
(przerywnik muzyczny)

W każdym nowym domu,będzie woda, prąd,niech każda rodzina,ma swój własny kąt.3. Kiedy domów będzie wiele,
posadzimy wokół zieleń.Będą szkoły i przychodnie,

by wam żyło się wygodnie.
Naszą misją pomoc jest,więc się przyłącz jeśli chcesz!

Ref: Budujemy domy,niech się w górę pną!Z nich osiedla, miasta,gdyż potrzebne są!
(przerywnik muzyczny)

W każdym nowym domu,będzie woda, prąd,niech każda rodzina,ma swój własny kąt.

"

tytuł: Budujemy domy tekst i muzyka: Śpiewające BrzdąceUtwór powstał w ramach projektu „Bezpieczne domy - przyjazne 

miasta” dla Fundacji CultureLab i Habitat for Humanity
1. Domy z desek, domy z blachy,

to nie domki do zabawy,biedne dzieci w nich mieszkają,
w slumsach ciężkie życie mają.Naszą misją pomoc jest,działaj z nami jeśli chcesz!

Ref: Budujemy domy,niech się w górę pną!Z nich osiedla, miasta,gdyż potrzebne są!
(przerywnik muzyczny)

W każdym nowym domu,będzie woda, prąd,niech każda rodzina,ma swój własny kąt.2. W slumsach często nie ma dachu,
kable z prądem leżą w piachu,

brak jest kuchni, brak łazienki,
to dla rodzin kłopot wielki.

Naszą misją pomoc jest,więc się przyłącz jeśli chcesz!

"

<a href=”https://pl.freepik.com
/w

ektory/tlo”>Tło plik w
ektorow

y utw
orzone przez brgfx - pl.freepik.com

</a>
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Ref: Budujemy domy,
niech się w górę pną!
Z nich osiedla, miasta,
gdyż potrzebne są!

(przerywnik muzyczny)

W każdym nowym domu,
będzie woda, prąd,
niech każda rodzina,
ma swój własny kąt.

3. Kiedy domów będzie wiele,
posadzimy wokół zieleń.
Będą szkoły i przychodnie,
by wam żyło się wygodnie.

Naszą misją pomoc jest,
więc się przyłącz jeśli chcesz!

Ref: Budujemy domy,
niech się w górę pną!
Z nich osiedla, miasta,
gdyż potrzebne są!

(przerywnik muzyczny)

W każdym nowym domu,
będzie woda, prąd,
niech każda rodzina,
ma swój własny kąt.

"

tytuł: Budujemy domy 
tekst i muzyka: Śpiewające Brzdące

Utwór powstał w ramach projektu „Bezpieczne domy - przyjazne 
miasta” dla Fundacji CultureLab i Habitat for Humanity

1. Domy z desek, domy z blachy,
to nie domki do zabawy,
biedne dzieci w nich mieszkają,
w slumsach ciężkie życie mają.

Naszą misją pomoc jest,
działaj z nami jeśli chcesz!

Ref: Budujemy domy,
niech się w górę pną!
Z nich osiedla, miasta,
gdyż potrzebne są!

(przerywnik muzyczny)

W każdym nowym domu,
będzie woda, prąd,
niech każda rodzina,
ma swój własny kąt.

2. W slumsach często nie ma dachu,
kable z prądem leżą w piachu,
brak jest kuchni, brak łazienki,
to dla rodzin kłopot wielki.

Naszą misją pomoc jest,
więc się przyłącz jeśli chcesz!

"

Tło plik w
ektorow

y utw
orzone przez brgfx - pl.freepik.com

</a>
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Cel: zapoznanie dzieci z warunkami życia i zamieszkania ludzi z różnych części 
świata

Czas: 1 godzina

Materiały:
– prezentacja „Co kraj, to obyczaj” 

– przedstawiająca iglo, jurtę, 
manyatę (dom Masajów) oraz 
minkę (japoński dom)

– wydrukowane i pocięte zdjęcia 
z załącznika 12.1

Przebieg zadania
• Powiedz dzieciom, że na dzisiejszym spotkaniu poznają najciekawsze typy 
mieszkań budowanych i zamieszkiwanych przez ludzi w różnych częściach świata. 
Wyświetl prezentację lub pokaż wydrukowane cztery typy domostw: iglo, jurtę, 
manyatę (dom Masajów) oraz minkę (japoński dom). Opowiedz dzieciom ciekawostki 
związane z danym typem budowli oraz z tradycją i kulturą osób zamieszkujących te 
nietypowe domy. (Wszystkie informacje na temat ludów zamieszkujących iglo, jurtę, 

manyatę (dom Masajów) oraz minkę (japoński dom) znajdziesz w załączniku 12.2.) 
Na zakończenie pokaż mapę, na której zaprezentowane są miejsca, w których żyją 
Inuici, Mongołowie, Masajowie i Japończycy.

• Po zakończeniu prezentacji ułóż na stole lub na podłodze wydrukowane 
i odwrócone ilustracjami do spodu zdjęcia z załącznika 12.1. Poproś dzieci, żeby 
kolejno podchodziły i wylosowały po jednej kartce. Następnie poproś dzieci 
o wskazanie miejsc na mapie, do których będą pasowały wycięte elementy. Jeśli 
pamiętają nazwę osoby/przedmiotu, tym lepiej. Jeśli nie, ponownie przypomnij 
informacje przekazane w trakcie 
prezentacji. Następnie dzieci, za pomocą 
magnesów, masy mocującej czy spinacza, 
zamieszczają zdjęcia na mapie. 

W załączniku 12.1 znajdziesz informacje 
i odpowiedzi między innymi na poniższe 
takie pytania.

    Co kraj, to obyczaj12

3.  MINKA

4.   Manyatta 

2.  Jurta 

2.  Jurta 3.  MINKA
4.   Manyatta 

 Igloo1.

IGLOO - dom ludzi północy 

Jak nazywają się mieszkańcy igloo? 

Co jedzą Inuici? 

Co Inuici robią ze skórami?

Czy słowo Eskimos jest obraźliwe? 

Co oznacza słowo “igloo”?

Czy w igloo są okna?

Co zrobić, żeby w igloo było ciepło? 

Czy w igloo można żyć na stałe? 

Kto zazwyczaj mieszkał w igloo? 

1

3

4

2
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Cel: zapoznanie dzieci z terminem „zrównoważonych miast”; zwrócenie uwagi 
na to, o jakie elementy społeczne i środowiskowe należy dbać, by miasto było 
zrównoważone

Czas: ok 2‒3 godzin (spacer po okolicznym mieście)

Materiały:
– załącznik 13.1 Ważne elementy przyjaznego miasta 

wydrukowany dla każdego z uczniów

– bajka „Przyjazne miasto” z książki „Bezpieczne domy – 
przyjazne miasta”

Przebieg zadania
• Przeczytaj dzieciom bajkę „Przyjazne miasto”. Zwróć uwagę na poszczególne wątki 
występujące w bajce – elementy, które sprawiają, że miasto jest przyjazne zarówno 
dla mieszkańców, jak i osób do niego przybywających. Zapytaj dzieci, czym dla 
nich jest „miasto marzeń”, miasto przyjazne wszystkim. Czy według nich miasto, 
w którym mieszkają, jest przyjazne dla wszystkich? A może są elementy, które 
chcieliby ulepszyć, zmienić?

JURTA - tradycyjny dom koczowników 
 
Kim jest koczownik? 

Czym jest jurta?

Jak zbudowana jest jurta? Z jakich elementów się składa?

Czy wolno stanąć na próg jurty?

Dlaczego nie można przejść przez środek jurty?

Jak wygląda mongolska czapka?

 
 
MINKA - tradycyjny dom Japończyków 
 
Co oznacza słowo “minka”?

Czy w trakcie jedzenia można siorbać?

Jak należy ustawić obuwie po wejściu do minki?

Czy minkę długo się buduje?

 
 
MANYATTA - dom Masajów  
 
Kim są Masajowie?

Kto buduje dom Masajów? Kobiety 

czy mężczyźni?

Jaki nietypowy surowiec wykorzystywany jest do budowy domów 
Masajów?

Załącznik 12.1 do pobrania na stronie http://tuptuptup.org.pl/bezpieczne_domy_przyjazne_miasta

13    Czy moje miasto jest przyjazne?
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• Następnie udajcie się na spacer, żeby w rzeczywistej przestrzeni ocenić okolicę 
szkoły lub przedszkola pod kątem występujących w bajce elementów cechujących 
„przyjazne miasto”. Skorzystajcie z załącznika 13.1 Ważne elementy przyjaznego 
miasta. Zwróćcie uwagę na występowanie oraz bliskość różnych elementów 
przestrzeni miejskiej:

BUDYNKI i MIEJSCA

    • przychodnia

    • piekarnia 

    • szkoła

    • przedszkole

    • boisko sportowe

    • biblioteka

    • galeria, muzeum, kino

    • sklep spożywczy

MIEJSCA ZIELONE:

• park, skwer

• las

• łąka kwietna

• nowe nasadzenia drzew, 

• zielony budynek (budynek, którego elewacja porośnięta jest 
pnączem)

• jezioro, staw, sadzawka, rzeka

INNE:

• ścieżka rowerowa

• oznakowane przejścia dla pieszych

• chodniki - zwróć uwagę na ich wysokość, czy aby nie są przeszkodą 
dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim, a także dla osób 
starszych

• panele fotowoltaiczne na budynkach

• pojemniki na deszczówkę

Czas wracać. Po powrocie do szkoły/przedszkola zapytaj dzieci, jak oceniają 
przyjazność okolicy. Czy uważają, że wszystko jest takie, jakie powinno być, czy może 
coś by zmieniły? Może posadziłyby więcej drzew, dodatkowe rośliny wzdłuż drogi 
i chodników. A wysokość krawężników jest przeszkodą dla niektórych osób?

*Kolejnego dnia poproś dzieci, żeby narysowały przyjazne miasto. Następnie omów 
z dziećmi stworzone projekty.

Załącznik 13.1 do pobrania na stronie http://tuptuptup.org.pl/bezpieczne_domy_przyjazne_miasta
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Cel: zapoznanie dzieci z terminem „zrównoważone miasta”

Czas: 15 minut

Materiały:
– wydrukowana krzyżówka z załącznika 14.1 (po jednym 

egzemplarzu dla każdego dziecka)

– bajka „Przyjazne miasto”

Przebieg zadania:

• Rozdaj dzieciom krzyżówkę. Czytaj 
po kolei pytania i zachęcaj, aby kolejne dzieci 
próbowały odgadnąć prawidłową odpowiedź. 
Każde dziecko wpisuje odgadnięte słowo 
w kolejne kratki. Na koniec wybrane dziecko 
czyta utworzone hasło „zrównoważone 
miasto”.

 
 
 
 
Zrównoważone miasto – to miasto, które rozwija się w sposób 
sprzyjający ludziom i środowisku. Mieszkańcy takiego miasta mogą 
korzystać z komunikacji miejskiej, mają dostęp do szpitali, szkół, kin, 
teatrów, parków, boisk i oczywiście zapewnia się im miejsca pracy. 
To również miasto, w którym dba się o środowisko, nie zanieczyszcza 
się powietrza, segreguje śmieci, sadzi się drzewa. W takim mieście dąży 
się do tego, aby każdemu dobrze się w nim żyło, a co więcej, żeby żyło 
się dobrze następnym pokoleniom.

 

 
• Po rozwiązaniu całej krzyżówki, zachęcamy do przeczytania bajki „Przyjazne 
miasto”. Dzięki temu dzieci utrwalą wiedzę, którą przed chwilą zdobyły.

    Krzyżówka14KRZYŻOWKA

KRZYŻOWKA

K
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Cel: zapoznanie dzieci z terminem “zrównoważone miasta”; 
nauczenie rozpoznawania, które czynniki, rzeczy lub jakie działania 
sprawiają, że miasto staje się przyjazne dla ludzi i środowiska

Czas: 15 minut

Materiały: 
 - plansza miasta przyjaznego i nieprzyjaznego z zał. 15.1

– wydrukowane i wycięte elementy z zał 15.2 (lub przedstawione 
za pomocą prezentacji)

– bajka „Przyjazne miasto z książki „Bezpieczne domy – przyjazne miasta”

Przebieg zadania:
• Przed zajęciami wydrukuj i zalaminuj 
zał. 15.1 plansze, które przedstawiają 
przyjazne (zrównoważone) 
i nieprzyjazne (niezrównoważone) 
miasto. Zawieś je na tablicy, drzwiach 

lub na ścianie. To samo uczyń z zał.15.2, czyli elementami 
wpływającymi na warunki życia w mieście. Na spodzie 
przyklej dwustronną taśmę klejącą lub dwustronne 
piankowe kosteczki klejące.

• Poproś dzieci, aby usiadły w półkolu, w niedalekiej 
odległości od 2 plansz przedstawiających miasta. Grę 
rozpocznij omówieniem obydwu plansz i ich porównaniem. 
Przykładowe pytania do dzieci: W którym mieście 
chcielibyście zamieszkać? Dlaczego? Co podoba wam się 
w planszy 1? Co nie podoba wam się w planszy 2?

• Po krótkim wprowadzeniu przejdź do gry. Losujesz jedną z kart i pytasz dzieci, 
co znajduje się na rysunku. Prosisz, żeby odpowiedziały, czy dany przedmiot lub 
czynność wpływa na polepszenie czy pogorszenie warunków życia w mieście. 
Wybrane dziecko przykleja wylosowaną kartę na planszy 1 lub 2.

• Do planszy ze ZRÓWNOWAŻONYM MIASTEM należy przyczepić: kosze 
do segregacji śmieci, panele słoneczne, muzeum, szkołę, rower, park, wiatrak, dzieci 
trzymające się za ręce, lekarza, beczkę na wodę deszczową, podjazd na wózek, 
autobus, kładkę dla łosia.

• Do planszy z NIEPRZYJAZNYM MIASTEM należy przyczepić: samochód osobowy, 
starszą panią przed stromymi schodami (jako bariera uniemożliwiająca swobodne 
poruszanie się osób z niepełnosprawnością ruchową), dym z kominów, dzieci nie 
bawiące się razem, spalane śmieci.

• Pod koniec zajęć podsumujcie, które ilustracje zamieszczone zostały przy mieście 
przyjaznym, a które przy nieprzyjaznym. Niech dzieci spróbują stworzyć swój 
własny opis miasta zrównoważonego, czyli przyjaznego środowisku i człowiekowi. 
Gdy już każde dziecko wygłosi swoją opinię, zachęcamy do przeczytania bajki 
“Przyjazne miasto” i sprawdzenia wspólnie z dziećmi, czy Tola, Pola i Urwis pojechali 
do prawdziwie przyjaznego miasta.

    Co sprawia, że miasto staje się przyjazne?15
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Cel: uświadomienie dzieciom, z jakich elementów powinien składać się bezpieczny, 
wymarzony dom; rozwinięcie u dziecka umiejętności plastycznych

Czas: 30 minut

Materiały:
– wydrukowany załącznik 16.1 Szkic domu

– wydrukowane strony z załącznika 16.2 Elementy domu

– klej

– nożyczki

– kredki lub farby

– bajka „Slumsy w Etiopii” z książki 
„Bezpieczne domy – przyjazne miasta” 
lub prezentacja z zadania 17

Przebieg zadania:
• Przeczytaj z dziećmi bajkę „Slumsy w Etiopii” lub obejrzyjcie prezentację 
ze zdjęciami ze slumsów z zadania 17. Porozmawiajcie z dziećmi o tym, jakich 
elementów brakowało w domach osób mieszkających w slumsach.

• Po skończonej dyskusji zachęć dzieci do tego, aby stworzyły obraz swojego 
wymarzonego domu.

• Wydrukuj projekt domu oraz załącznik z meblami i rozdaj po jednym komplecie 
każdemu dziecku. Powiedz dzieciom, aby zastanowiły się, które elementy uważają 
za niezbędne.

Czy w domu powinna być łazienka?

Czy w domu powinna być kuchnia?

Czy sypialnia będzie osobnym pomieszczeniem, czy znajdzie się w salonie?

Czy w domu chcemy mieć kwiaty? 

Jakie pomieszczenie w domu jest najbardziej potrzebne?

Są rzeczy niezbędne i takie, które mogą być dodatkowe (regały, fotele, dwie kanapy 
etc). Niech każde dziecko stworzy obraz swojego wymarzonego domu. Jeśli marzy im 
się kolorowy dom, nic nie stoi na przeszkodzie, aby ściany nabrały jaskrawych barw. 
Oby tylko kredki były przygotowane!

          Wymarzony dom16

Załącznik 16.1 I 16.2 do pobrania na stronie http://tuptuptup.org.pl/bezpieczne_domy_przyjazne_
miasta
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Cel: uświadomienie dzieciom, że w różnych miejsca świata istnieją obszary 
slumsów; zwiększenie wiedzy na temat największych braków i potrzeb w obszarach 
nędzy

Czas: 20 minut

Materiały:
- prezentacja Slumsy świata z załącznika 17.1

- bajka „Slumsy w Etiopii”

Przebieg zadania:
• Poproś dzieci, aby usiadły wygodnie na dywanie. Powiedz, 
że na dzisiejszych zajęciach będziecie rozmawiać na temat 
najbiedniejszych części miast, czyli tzw. slumsów. Spytaj, czy 
któreś z dzieci słyszało takie określenie jak slumsy lub fawele?

• Jeśli nie, opowiedz swoimi słowami, czym są slumsy. 
Skorzystaj z definicji poniżej.

Slumsy to obszar miasta zamieszkały przez najuboższą ludność. Początkowo 
slumsy są tworzone przez osoby przybywające do miasta (ze wsi lub innych 
państw), których nie stać na wynajem mieszkania w obrębie miasta. Ludzie 
tworzą więc prowizoryczne domy z desek, płótna czy blachy falistej, tylko 
po to, by mieć czasowe schronienie. Coś budowanego na chwilę staje się 
jednak często mieszkaniem na całe życie. Ludzie mieszkający w slumsach 
często są pozbawieni czystej wody, czy elektryczności. O odprowadzaniu 
ścieków można zapomnieć! Nie ma też wytyczonych ulic. W slumsach niemal 
nikt nie ma dostępu do wody we własnym domu. Trzeba po nią chodzić kilka 
a czasem kilkanaście minut i przynosić ją w baniaku często tak ciężkim, że da 
się go unieść jedynie stawiając go sobie na głowie.

• Następnie pokaż dzieciom prezentację z załącznika 17.1 Slumsy na świecie. 
Pokazując poszczególne zdjęcia, możesz dodać kilka informacji przygotowanych 
poniżej:

SLUMSY:

Obecnie 900 mln mieszka w slumsach. Gdyby założyć, że nasza klasa reprezentuje 
wszystkich ludzi na Ziemi, to co siódma osoba mieszkałaby na najuboższym terenie. 
Oznacza to, że aż X* z nas mieszkałoby właśnie w najuboższym obszarze miasta

*Podaj konkretną liczbę, proporcjonalną do liczby dzieci z Twojej klasy. 2 osoby - jeśli 
klasa jest nieliczna,14 osoba lub 4 - jeśli w klasie jest aż 28 dzieci)

Najwięcej dzielnic nędzy znajduje się w biednych państwach Afryki czy Azji. Slumsy 
występują jednak na całym świecie. Nawet we Francji, bogatym europejskim 
państwie, na terenie Paryża (czyli stolicy Francji) powstał obszar slumsowy. Ludzi, 
którzy przybyli do pracy do Paryża, nie stać było na wynajem mieszkania w mieście. 
Wybudowali więc prowizoryczne chatki, schronienia z desek, blachy falistej, które 
miały się stać domem na chwilę, a zostały nim na wiele lat.

 Slumsy Azji, Afryki i Europy. Różnice i podobieństwa17

Slumsy najczęściej stanowią część dużych miast. 
Takim przykładem w Afryce jest KIBERA, dzielnica stolicy Kenii - Nairobi. 

Pojemniki na śmieci to rzadkość.

Domom brakuje wielu wygód, często nie ma w nich nawet okien
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Osoby, które mieszkają w slumsach, zwykle nie mają stałej pracy. Jeżeli już mają 
pracę, jest ona ciężka i bardzo mało płatna. Najczęściej pracują jako służący 
w domu, zbieracze szmat, segregujący odpadki na papier, szkło i plastik, przydrożni 
sprzedawcy, tragarze na budowach, rikszarze, czyli taksówkarze (riksza to taka 
taksówka z przerobionego roweru lub skutera. Osoba, która prowadzi rower/
skuter, podwozi swojego klienta w dowolne inne miejsce i otrzymuje za to drobne 
wynagrodzenie).

W jednym pomieszczeniu w slumsach (wielkości bardzo bardzo małego pokoju) żyje 
zwykle od 6 do 10 osób.

⅓ domów w slumsach nie ma toalet. A nawet te, które istnieją, nie są podłączone 
do kanalizacji.

Brak wody pitnej jest dużym wyzwaniem w slumsach. W kolejkach po czystą wodę 
dowożoną cysternami trzeba czasem czekać kilka godzin.

Cel: uświadomienie dzieciom, jak wiele trudności muszą pokonać dzieci mieszkające 
na co dzień w slumsach; Pokazanie, że edukacja jest trampoliną do lepszego życia

Czas: 1 godzina

Materiały:
– fiszki i karty zadań do „Pokoju Zagadek” (wydrukowane i pocięte) z załącznika 18.1

– opis poszczególnych zadań dla nauczyciela (instrukcja) z załącznika 18.2

– waga kuchenna

– kubek plastikowy

– 1 wiadro z wodą

– 2 garnki oraz 2 miski

– śmieci (po 3-5 odpadków plastikowych, papierowych, szklanych i metalowych)

– kartki A4 z napisem: papier, plastik, szkło, papier

– 1 kg białego ryżu

– ok 40 ziaren ciecierzycy (lub innego rodzaju ziaren czy nasion, które można 
odseparować od ryżu)

Załącznik 11.1 do pobrania na stronie http://tuptuptup.org.pl/bezpieczne_domy_przyjazne_miasta

Dostęp do bieżącej wody mają nieliczni 

Uliczki  faweli są bardzo wąskie. 

W Brazyliii dzielnice nędzy nazywane są fawelami. Co piąty
mieszkaniec Rio de Janeiro mieszka w fawelach.

18 Pokój pełen zagadek - jak wydostać się ze slumsów

??
?

??
?
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– książka „Bezpieczne domy – przyjazne miasta”

– 20 patyków wielkości ok 25-35 cm (do utworzenia paleniska)

– 3 koperty

– 6 kabli (lub sznurków) o długości około 2 metrów (mogą być w różnych 
kolorach)

– 1 duży kij (np. od szczotki)

– 2-3 prześcieradła lub obrusy (ok 90cm/200cm)

– 10 sztuk spinaczy do prania

– 2 długopisy

– szary papier pakowny (do dekoracji sali)

Przebieg zadania:
• Przed zajęciami przygotuj wybrany pokój lub pokoje w taki sposób, by imitowały 
obszar slumsowy. Najprostszym rozwiązaniem jest zawieszenie szarego papieru 
(kupowanego w rulonach) na ścianach. Na papierze można narysować kreski 
imitujące deski, framugi okien czy drzwi. W obszarze dekoracji wyobraźnia jest 
jedynym ograniczeniem. Następnie w odpowiednich miejscach należy rozmieścić 
zadania, które uczniowie będą musieli wykonać, by móc otworzyć pokój i ponownie 
wydostać się ze slumsów. Opisy zadań, jak i lista wszystkich elementów potrzebnych 
do przygotowania “slumsów” (jak szklanki, miski, patyki etc), znajdują się 
w załączniku 18.1.

• Kiedy wszystko jest gotowe, wprowadź dzieci do “Pokoju pełnego zagadek”. 
Poinformuj, że znalazły się właśnie na terenie slumsów w Addis-Abebie. Są na tym 
samym obszarze, na którym Tola i Urwis wraz z wolontariuszami budowali 5 nowych 
domów dla mieszkańców slumsów. Zadaniem dzieci jest pokonanie największych 
trudności, z jakimi borykają się na co dzień dzieci z najbiedniejszych obszarów 
miasta. Jeśli uda im się pokonać wszystkie przeciwności i prawidłowo rozwiązać 
przygotowane zagadki i zadania, wtedy cała grupa będzie mogła opuścić slumsy 
i przemieścić się do bezpiecznego przedszkola/szkoły.

• Przekaż dzieciom pierwszą kartkę z załącznika 18.1 i życz powodzenia.

• Po skończonej grze spytaj dzieci, które zadanie było najtrudniejsze. Czy wyobrażają 
sobie, że w domu mogłoby nie być na co dzień łazienki? Czy chciałyby przechodzić 
pod kablami wysokiego napięcia zawieszonymi tuż nad ziemią?

NA KONIEC PRZEKAŻ DZIECIOM WAŻNE PRZESŁANIE.

Mieszkanie na terenie slumsów utrudnia dzieciom właściwy rozwój i zdobycie 
niezbędnej, podstawowej edukacji. Ubogie dzieci, zamiast iść do szkoły, czekają 
z baniakiem w kolejce po wodę pitną. Zamiast uczyć się dodawać i odejmować, 
wykonują proste prace, by zarobić na jedzenie dla siebie i dla rodziny. Zamiast pić 
czystą wodę, muszą czerpać z brudnych, zanieczyszczonych strumieni, przez co 
często chorują i długo pozostają osłabione.

Bez edukacji nie ma jednak dla nich lepszej przyszłości. Gdy dzieci dorosną, nie 
otrzymają dobrze płatnej pracy, jeśli nie będą potrafiły czytać i liczyć. Dorośli mówią, 
że dzieci pozostają w kręgu ubóstwa, czyli  kręcą się na około i na około i wciąż nie 
mogą skierować swojego życia w inną stronę... 

W ramach gry „Pokój pełen zagadek” ostatnim zadaniem, które dzieci musiały 
wykonać, było dotarcie do szkoły/przedszkola. Celowo to zadanie było zaplanowane 
na końcu gry. Tylko dzięki edukacji, czyli uczeniu się w przedszkolu i szkole, dzieci 
mieszkające w slumsach mogą liczyć na lepszą przyszłość.

Załącznik 18.1 do pobrania na stronie http://tuptuptup.org.pl/bezpieczne_domy_przyjazne_miasta
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