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Program autorski ścieżki edukacyjnej „ Edukacja regionalna – dziedzictwo kulturowe  
w regionie” dla klasy VI szkoły podstawowej. 

Autor programu: mgr Andżelika Nowak 
Tytuł programu: „Różnorodność etniczna Małopolski”. 

I. Założenia programowe i cele ogólne edukacji regionalnej w szkole podstawowej. 
 
Punktem wyjścia do opracowania cyklu lekcji poświęconych mniejszością narodowym  
i etnicznym realizowanych w ramach ścieżki edukacyjnej: edukacja regionalna – dziedzictwo 
kulturowe w regionie, była Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych           
i gimnazjów z dnia 15 lutego 1999r.  
 
Cele edukacyjne ścieżki – „Edukacja regionalna – dziedzictwo kulturowe w regionie”  
wg Podstawy programowej. 

1. Poznanie najbliższego środowiska i specyfiki swojego regionu. 
2. Rozwijanie wartości rodzinnych związanych z wartościami kulturowymi wspólnoty lokalnej. 
3. Rozwijanie postaw patriotycznych związanych z kulturą regionalną. 

Zadania szkoły 

1. Umożliwianie poznania regionu i jego kultury. 
2. Wprowadzanie uczniów w życie kulturalne wspólnoty lokalnej. 
3. Kształtowanie tożsamości narodowej w powiązaniu z tożsamością regionalną. 

Treści nauczania 

1. Najbliższe otoczenie domu rodzinnego, sąsiedztwa i szkoły. 
2. Ogólna charakterystyka geograficzna i kulturowa regionu oraz jego podstawowe nazewnictwo; 
główne symbole regionalne. 
3. Język regionu, gwara i nazewnictwo. 
4. Elementy historii regionu i ich związki z historią i tradycją własnej rodziny. 
5. Lokalne i regionalne tradycje, święta, obyczaje i zwyczaje. 
6. Miejscowe podania, przysłowia, muzyka, architektura, plastyka, tradycyjne rzemiosło, sztuka 
ludowa i folklor. 
7. Sylwetki osób zasłużonych dla środowiska lokalnego, regionu i kraju. 

Osiągnięcia 

1. Odczytywanie związków łączących tradycję rodzinną z tradycjami regionu. 
2. Dostrzeganie wpływu wartości związanych z kulturą regionu na życie poszczególnych ludzi. 
3. Świadome i aktywne uczestnictwo w życiu wspólnoty lokalnej, w zachowaniu i pomnażaniu 
dziedzictwa kulturowego. 

 
 
II. Charakterystyka programu „Różnorodność etniczna małopolski”. 
 
Program przeznaczony jest do realizacji w klasie VI na godzinie wychowawczej lub na lekcjach historii, 
plastyki. 
 
Cele ogólne: 
 
1. Poznawanie najbliższego środowiska i specyfiki swojego województwa. 
2. Popularyzacja wiedzy o mniejszościach narodowych i etnicznych. 
3. Popularyzacja wiedzy na temat własnego kraju, najbliższego regionu. 
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4. Kształtowanie tożsamości narodowej w powiązaniu z tożsamością regionalną. 
5. Kształtowanie więzi z krajem ojczystym i świadomości obywatelskiej. 
6. Upowszechnienie wiedzy o przeszłości i kulturze innych narodów. 
7. Szerzenie postaw tolerancji i szacunku wobec mniejszości. 
8. Kształtowanie aktywnych, twórczych postaw. 

 
Cele szczegółowe: 
 
1. Przekazanie uczniom wiedzy o różnorodności etnicznej zamieszkiwanego województwa. 
2. Zapoznanie uczniów z odrębnością religijną, kulturową, językową, historyczną 
    mniejszości. 
3. Uwrażliwienie uczniów na potrzeby mniejszości, kształtowanie postawy tolerancji. 
4. Zapoznanie uczniów z dorobkiem artystycznym łemkowskiego malarza Nikifora  
    Krynickiego. 
5. Rozwijanie umiejętności zdobywania i opracowywania informacji. 
6. Kształtowanie umiejętności wzajemnej komunikacji, współpracy na forum klasy,  
    wyrażania uczuć, własnego zdania. Zdolności empatii. 
 
 
Osiągnięcia ucznia: 
 
Uczeń potrafi: 
1. Dostrzec związek pomiędzy przynależnością do danego kręgu kulturowego,  
    a samoidentyfikacją etniczną. 
2. Odróżnić mniejszość narodową od mniejszości etnicznej. 
3. Dostrzec analogie między sytuacją poszczególnych mniejszości, ich powiązań 
    historycznych. 
4. Przypisać do danej mniejszości kraj ojczysty, wyznanie, język. 
5. Rozróżnić tańce i pieśni różnych mniejszości. 
6. Umiejscowić w czasie przybycie danej mniejszości do Polski. 
7. Wskazać na mapie kraj ojczysty mniejszości i region zamieszkania w Polsce. 
8. Określić swą narodowość, wskazać na podstawowe kryteria. 
9. Czytać ze zrozumieniem tekst, analizować, wyciągać właściwe wnioski. 
10. Poprawnie uzupełniać tabele. 
11. Dyskutować na forum. 
12. Stworzyć obrazek w stylu prymitywizmu. 
 
 
 
Uczeń zna: 
1. Pojęcia: mniejszość narodowa, mniejszość etniczna. 
2. Nazwy mniejszości występujące na terenie województwa małopolskiego. 
3. Wyznania religijne mniejszości, podstawowe symbole religijne. 
4. Historię przybycia mniejszości do Polski. 
5. Dorobek przynajmniej jednego przedstawiciela mniejszości narodowej. 
6. Potrzeby mniejszości. Pojęcie tolerancja.   
 
Do programu został opracowany cykl lekcji do realizacji w klasie VI. 
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LEKCJA   1 
Temat: Charakterystyka mniejszości. 
 
1. Przeczytaj uważnie tekst. 

Mniejszość narodowa – ludność wchodząca w skład istniejącego  narodu, która jest osiedlona na 
terytorium innego państwa i odróżnia się odrębnym pochodzeniem i kulturą,  
a często także językiem i wyznaniem, starając się zachować tę odrębność. 

Mniejszość etniczna- ludność, która nie stanowi części innego narodu, ale wyróżnia się odrębnością 
kulturową, językową, wyznaniową, historyczną na tle innej dominującej zbiorowości. 

2. Po zapoznaniu się z tekstem spróbuj odpowiedzieć na pytania:  
- Jakie są podstawowe kryteria przynależności do mniejszości narodowej lub etnicznej? 
- Czym różni się mniejszość narodowa od mniejszości etnicznej? 
- Czy Polacy mogą stanowić mniejszość narodową? Jeśli tak to jakie warunki muszą być spełnione?    

 

3. Terytorium województwa małopolskiego zamieszkują następujące mniejszości narodowe: 
Ormianie, Ukraińcy, Słowacy, Czesi, Rosjanie, Żydzi, Niemcy oraz dwie mniejszości etniczne: 
Romowie i Łemkowie.  

 

4. Przeczytaj scenki i określ, jakie własne potrzeby mają ludzie przynależący do mniejszości 
narodowej lub etnicznej. 

Scenka 1. 
W Parku Jordana w Krakowie spotykają się dwie koleżanki. Jedna jeździ na rolkach a druga spieszy 
się gdzieś idąc z plecakiem. Dziewczyna na rolkach – Ania. Dziewczyna z plecakiem – Ela.  
Ania: Cześć Elka, gdzie tak pędzisz? 
Ela: Idę na lekcje języka ormiańskiego. 
Ania: Gdzie? 
Ela: Lekcje ormiańskiego. Tu niedaleko w bibliotece są organizowane. 
Ania: Ale po co ci język ormiański? 
Ela: Jestem Ormianką. To mój język ojczysty, chcę poznać go jak najlepiej. Chodzę jeszcze na zajęcia 
z tańca i muzyki, a także historii. To dla mnie ważne. Spotykam się z moimi rodakami i poznaję kulturę 
i historię własnego kraju. 
Ania: Pokażesz mi kiedyś jakiś taniec ormiański? 
Ela: Jasne, jak chcesz to mogę Cię zaprosić na przedstawienie do nas?.  
Ania: Dzięki, jasne, że chce.  
 

 

Scenka 2.  
Koniec lekcji. Uczniowie opuszczają szkołę. Jeden z uczniów – Maciek, biegnie i krzyczy za kolegą: 
Maciek: Paweł zaczekaj.  
Paweł: Stało się coś? 
Maciek: Nie tylko wiesz, ja z Krzyśkiem wybieramy się na wycieczkę rowerową na cały dzień  
w sobotę. Może byś z nami pojechał? 
Paweł: Eee, w sobotę? 
Maciek: No tak, cały dzień wolny. 
Paweł: No, ale wiesz, ja jestem Żydem. 
Maciek: Przecież wiem. I co z tego?! 
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Paweł: Widzisz, nasza religia to judaizm i nasze prawo żydowskie „halacha” uznaje sobotę za dzień 
święty. W sobotnie południe mamy świąteczny posiłek, wieczorem nabożeństwo w synagodze. A w 
dodatku w czasie „szabatu”, czyli soboty nie wolno nam podróżować. 
Maciek: Hmm. Wiesz tego wszystkiego nie wiedziałem. No to na wspólną wycieczkę umówimy się 
może w inny dzień tygodnia? 
Paweł: Świetnie, innego dnia chętnie z Wami pojadę. 

 

Scenka 3. 
Do domu Oleny przychodzi jej koleżanka Magda. 
Magda: Cześć Olena. Co porabiasz? 
Olena: Pisze życzenia na święta Bożego Narodzenia. 
Magda: No co ty? Przecież właśnie święta minęły. 
Olena: Dla Ciebie tak, a dla mnie jeszcze się nie zaczęły. Widzisz kościół prawosławny tak samo jak 
greckokatolicki nadal działa według kalendarza juliańskiego. I u nas Boże Narodzenie jest dopiero 7 
stycznia. I właśnie pisze kartki do znajomych.  
Magda: Mogę zobaczyć? 
Olena: Pewnie. 
Magda: A co za dziwne litery? 
Olena: To są litery języka łemkowskiego. Wywodzą się one z cyrylicy. Widzisz Magda, jesteśmy 
koleżankami, ale różnimy się od siebie religią, językiem, alfabetem, zwyczajami.  
Magda: No tak, mamy mnóstwo tematów do rozmów. 

 

5. Postaraj się ułożyć własną scenkę i zapisać ją w formie komiksu. 

 

6. Czy wiesz, że: Prawo międzynarodowe gwarantuje przestrzeganie praw mniejszości.  
W Polsce ludność ta posiada obywatelstwo polskie ze wszystkimi tego konsekwencjami  
(np. prawem wyborczym), ale nie ma wyodrębnionego terytorium pod względem politycznym i 
administracyjnym. 
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LEKCJA  2 i 3.   
Temat:  Poznajmy się. 
 

     Obecnie mniejszości narodowe i etniczne stanowią w Polsce ok.3% ludności kraju.  
W Narodowym Spisie Powszechnym 2002 roku ponad 96% ankietowanych zadeklarowało 
narodowość polską. Rzeczpospolita należy do tych państw europejskich, które mają najniższy odsetek 
mniejszości narodowych i etnicznych. Nie zawsze tak jednak było. Jeszcze w czasach  
II Rzeczpospolitej mniejszości narodowe stanowiły ok.30%. Najliczniejszą grupę byli Ukraińcy  
(ok. 14%), potem Żydzi (ok.8%), Białorusini (ok.3,5-4%), Niemcy (ponad 3,5%). 
 

1. Jak myślisz jakie wydarzenia wpłynęły na zmianę liczebności mniejszości narodowych  
i etnicznych w Polsce. 

2. Podział klasy na 9 grup, każda otrzymuje notkę z inną grupą narodowościową lub etniczną. 
Opracowuje i przedstawia na forum klasy z pokazaniem na mapie miejsc, o których opowiada. 
Wspólnie uzupełniają 1 duży plakat - tabelę oraz zapisują indywidualnie w zeszytach.  
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3. Wskaż na podobieństwa między mniejszościami. 

 
4. Podejmij dyskusje na forum klasy: dlaczego przedstawiciele innych narodowości przybywali  
do Polski? Dlaczego Polska była dla nich atrakcyjnym miejscem? 
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CZESI: Mniejszość narodowa. Ojczyzna: Czechy. 

Historia: Czesi przybyli do Polski w połowie XVIw. szukając schronienia przed prześladowaniami 

religijnymi. W następnych stuleciach również falami przybywała ludność 

z Czech. W XIXw. przybyła ostatnia większa grupa ludności z Czech do pracy w przemyśle 

włókienniczym w Łodzi. Do dziś najwięcej osób narodowości czeskiej mieszka w Zelowie koło Łodzi. 

Część mniejszości zamieszkuje tereny przygraniczne południowej Polski. 

Religia:W większości Czesi wyznają protestantyzm.Język. Język czeski, alfabet łaciński. 

Liczebność: ok. 800 

Ciekawostki: Najmniej liczna mniejszość narodowa spośród omawianych. 

 

ŁEMKOWIE: Mniejszość etniczna. 

Historia: Rusini od wieków zamieszkiwali Beskid Niski i część Beskidu Sądeckiego. W XXw. wśród 

Rusinów wykształciła się wspólna świadomość kulturowa, wyznaniowa, językowa. Przyjęli nazwę 

Łemkowie, teren przez nich zamieszkany Łemkowszczyzna. Część Łemków przyznaje się do 

narodowości ukraińskiej, część podkreśla swą odmienność etniczną. W 1947r. w ramach akcji „Wisła” 

prawie wszyscy Łemkowie zostali przymusowo wysiedleni z Łemkowszczyzny i osiedleni na Ziemiach 

Odzyskanych. Po roku 1956 istniała ograniczona możliwość powrotów na dawne miejsce 

zamieszkania. Niektórzy Łemkowie powrócili na Łemkowszczyznę. Akcja „Wisła”, w wyniku której 

Łemkowie, musieli przymusowo opuścić tereny Łemkowszyzny, została potępiona przez Senat RP  

w 1990r.  

Religia: Łemkowie są podzieleni na wiernych Kościoła Greckokatolickiego i Kościoła Prawosławnego. 

Język. Język łemkowski, alfabet cyrylica. 

Liczebność: 5 863  

Ciekawostki: Łemkowie co roku spotykają się na Łemkowskiej Watrze organizowanej w okolicach 

Gorlic (teren dawnej Łemkowszczyzny) i przez 2-3 dni wspólnie śpiewają, bawią się, wspominają 

przeszłość, organizują kramy z dziełami twórców ludowych. 

 

NIEMCY: Mniejszość narodowa. Ojczyzna Niemców to Republika Federalna Niemiec(RFN). 

Historia: Ludność niemiecka zamieszkuje głównie tereny należące przed rokiem 1937 do Niemiec, 

czyli Górny Śląsk, zwłaszcza Śląsk Opolski, Ziemie Zachodnie, Warmię, Mazury. Zmiana granic  

po II wojnie światowej sprawiła, że część Niemców została wypędzona ze swoich domów 

znajdujących się na Ziemiach Odzyskanych (domy te przejęli repatrianci  

ze Wschodu głównie Polacy zamieszkujący Kresy Wschodnie, a także Łemkowie przymusowo 

przesiedleni w wyniku akcji „Wisła”), a część pozostała jako mniejszość narodowa  

w państwie polskim. 

Religia: Ludność niemiecka na terenie Polski wyznaje katolicyzm bądź protestantyzm. 

Język: Język niemiecki. 

Liczebność: 152 897 
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Ciekawostki: Mniejszość niemiecka jest najliczniejszą w Polsce mniejszością narodową.  

Jej interesy są reprezentowane w Parlamencie przez jednego przedstawiciela. 

 

ORMIANIE: Mniejszość narodowa. Ojczyzna Ormian to Armenia.  

Historia: Na ziemiach polskich Ormianie żyli już od czasów panowania Kazimierza Wielkiego, który 

podbił Ruś Kijowską zamieszkałą przez nich. Przez minione stulecia falami przybywali ormiańscy 

imigranci. Ostatni napłynęli do Polski w okresie I wojny światowej, szukając schronienia przed 

tureckimi pogromami. W czasie II wojny światowej byli eksterminowani zarówno przez Sowietów  

jak i hitlerowców, padli również ofiarą nacjonalistów ukraińskich. Po II wojnie światowej zostali 

przesiedleni na Ziemie Odzyskane.  

Religia Ormian: W Polsce posiadają Ormianie własny kościół obrządku ormiańskokatolickiego. 

Podlegają władzy papieża. 

Język Ormian: ormiański. Alfabet ormiański. 

Liczebność: 1 082 

Ciekawostki: W Krakowie działa szkoła ormiańska, w której dzieci uczą się języka ormiańskiego, 

historii, tańca i muzyki. 

 

ROMOWIE: Mniejszość etniczna.  

Historia: Romowie (Cyganie) są mniejszością etniczną. Pierwsi Romowie przywędrowali do Polski już 

w XVw. od strony Niziny Węgierskiej i wzdłuż Karpat. W kolejnych stuleciach przybyły grupy Romów  

z Niemiec, Siedmiogrodu i Wołoszczyzny. W latach II wojny światowej na ziemiach polskich była 

prowadzona masowa eksterminacja Cyganów przez III Rzeszę. Romowie byli zsyłani do obozów 

koncentracyjnych i zagłady. Po wojnie władze polskie dążyły do porzucenia przez Romów 

wędrownego stylu życia, opuszczenia taborów. Wprowadzono przepisy, które spowodowały,  

że większość Romów przeszła na osiadły styl życia. Obecnie społeczność ta dzieli się na 4 szczepy. 

Najliczniejszy jest Bergitka Roma – Romowie wyżynni, którzy zamieszkują województwo małopolskie, 

podkarpackie i śląskie. Duże skupisko Romów jest w gminie Bukowina Tatrzańska oraz w Nowej 

Hucie. Pozostałe szczepy to grupy Kołderaszów, Lowarów i Romów nizinnych. Ich przedstawiciele 

mieszkają głównie w miastach: Warszawa, Poznań, Wrocław, Łódź, Kraków i innych. Żyją                   

w rozproszeniu co jest skutkiem przymusowej polityki osiedleńczej prowadzonej przez PRL. 

Religia: Większość Romów w Polsce należy do Kościoła Rzymskokatolickiego, pozostali do  Kościoła 

Prawosławnego, Kościoła Zielonoświątkowców, Związku Światków Jehowy. 

Język: Język romski, alfabet łaciński. 

Liczebność: 12 855 

Ciekawostki: Cyganie słyną z tradycji muzycznych i bogatego rzemiosła kowalskiego.  

W 1979 roku w Muzeum Okręgowym w Tarnowie powstał osobny dział gromadzący zbiory, 

dokumentację naukową oraz ikonografię dotyczącą kultury i historii Romów. 
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ROSJANIE: Mniejszość narodowa. Ojczyzna Rosja. 

Historia: Rosjanie falami przybywali do Polski w historycznie ważnych momentach: w czasie 

rozbiorów, po rewolucji październikowej (1917r.), w okresie PRL oraz po rozpadzie Związku 

Radzieckiego(1991r.). 

Religia: Większość Rosjan w Polsce należy do Kościoła prawosławnego. 

Język: Język rosyjski, alfabet cyrylica. 

Liczebność:12 855 

Ciekawostki: Tak wyglądają litery pisane cyrylicą. А а Б б В в Г г Д д Е е Ё ё Ж ж З з И и Й й К к Л л 

М м Н н О о П п Р р С с Т т У у Ф ф Х х Ц ц Ч ч Ш ш Щ щ Ъ ъ Ы ы Ь ь Э э Ю ю Я я 

 

SŁOWACY: Mniejszość narodowa. Ojczyzna Słowacja. 

Historia: W wyniku ustanowienia nowej terytorialnie granicy polsko –czechosłowackiej po II wojnie 

światowej w rejonach przygranicznych pozostała część ludności czeskiej i słowackiej po stronie 

polskiej, zaś część Polaków pozostała po stronie Czechosłowacji. W 1993r. Czechosłowacja podzieliła 

się na dwa odrębne państwa: Czechy i Słowację. Po stronie polskiej Słowacy mieszkają głównie na 

Spiszu i Orawie. 

Religia: Słowacy są w większości wiernymi Kościoła katolickiego. 

Język: Język słowacki, alfabet łaciński. 

Liczebność: 2001 

Ciekawostki: Czy wiesz, że Maciej Kamieński – polski kompozytor, z pochodzenia był Słowakiem.  

Żył on na przełomie wieku XVIII i XIX i był twórcą pierwszej zachowanej opery polskiej „Nędza 

uszczęśliwiona”. 

 

UKRAIŃCY: Mniejszość narodowa. Ojczyzna Ukraińców to Ukraina. 

Historia: Ukraińcy są potomkami Rusinów, którzy od wieków zamieszkiwali południowo - wschodnie 

tereny Rzeczpospolitej. W XIX w. wykształciła się wspólna tożsamość narodowa 

wśród większości Rusinów i nazwa „Ukraińcy” została przypisana do nowopowstałego narodu.  

Po II wojnie światowej większość Ukraińców została przesiedlona do Ukraińskiej Republiki Ludowej  

na mocy umów między Polską a Ukrainą. Reszta mniejszości ukraińskiej została przymusowo 

wysiedlona w ramach akcji „Wisła” (rok 1947) na zachodnie tereny Polski tzw. Ziemie Odzyskane. 

Ówczesne władze Polski dążyły do wynarodowienia mniejszości narodowych m.in. przez ich 

wysiedlenie, oderwanie od korzeni kulturowych, historycznych i rozproszenie w nowym terenie.  

Po roku 1956 istniała ograniczona możliwość powrotu Ukraińców do swoich dawnych domostw. 

Religia: Ludność ukraińska jest podzielona wyznaniowo między Kościół prawosławny  

a Kościół greckokatolicki. 

Język: Język ukraiński, alfabet cyrylica. 
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Liczebność: 30 957 

Ciekawostki: Oba Kościoły: prawosławny i greckokatolicki posługują się kalendarzem juliańskim  

i wigilia wypada u nich na dzień 6 stycznia. 

Mniejszość ukraińska posiada swojego przedstawiciela w Parlamencie. 

 

ŻYDZI: Mniejszość narodowa. Ojczyzna od 1948r. Izrael. 

Historia. Ludność żydowska już w Xw. zamieszkiwała tereny państwa polskiego.  

W następnych stuleciach ludności tej przybywało, ponieważ w Polsce panowała tolerancja religijna  

i Żydzi znajdowali w niej schronienie przed licznymi pogromami na terenach Europy Zachodniej. Żydzi 

w Polsce stanowili około 10% ludności kraju, najwięcej w Europie.  

Na terenach Polski rozwinęli własną kulturę, język. Przed II wojną światową polskich Żydów było około 

3,5mln. W czasie wojny ludność żydowska była skazana na zagładę, odizolowana w gettach, więziona 

w obozach koncentracyjnych i w obozach zagłady. Wojnę przeżyło około 300tys. Żydów polskich.      

W roku 1946 koło Kielc doszło do pogromu żydowskiego. W 1968r. przeciw Żydom opowiedziała się 

ówczesna władza Polski i ludność pochodzenia żydowskiego musiała wyjeżdżać do Izraela, bez 

możliwości powrotu. Przełom przyniósł rok 1989, część Żydów powróciła do Polski, wznowiona 

została działalność żydowska. 

Religia: Żydzi są wyznania mojżeszowego. 

Język: Język hebrajski, polscy Żydzi posługują się językiem jidysz. Alfabet hebrajski. 

Liczebność: 1 133 

Ciekawostki: Dniem świętym dla Żydów jest sobota. W tym dniu nie wolno wykonywać codziennych 

prac i istnieje lista rzeczy, które są zabronione np. zakaz podróżowania, zapalania ognia, używania 

urządzeń elektrycznych. 
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Lekcja 4 

Temat: Spotkanie z artystą malarzem Nikiforem Krynickim. 

 

1. Oglądnięcie prezentacji multimedialnej. 

2.  Zapoznanie uczniów z obrazami Nikifora umieszczonymi w albumach malarskich. 

3. Konkurs rysunkowy/malarski dla uczniów na obrazek w stylu Nikifora.  
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Lekcja 5 

Temat: Turniej wiedzy o mniejszościach. 

 

Podział klasy na 2 drużyny. Na przemian drużyna stara się odgadnąć lokalizację pytania 

ukrytego na planszy do popularnej gry ”statki” i odpowiedzieć na nie. Plansze z pytaniami ma 

nauczyciel. Za poprawną odpowiedź drużyna dostaje punkt, która zdobędzie więcej do czasu 

wyczerpania pytań – wygrywa. 

 

 

Przykładowa plansza z umiejscowionymi pytaniami. Plansze ma nauczyciel. Dla uczniów 

wyrysowana jest na tablicy pusta plansza do zaznaczania wytypowanych już pól. 

 

 A B C D E F G H I J 

1          X 

2 X   X X     X 

3        X   

4      X  X   

5   X     X   

6 X  X     X   

7 X     X     

8 X          

9       X X X  

10   X        

 

Pytania: 

1. Podaj nazwy mniejszości narodowych zamieszkujących małopolskę. 
2.  Powiedz, na czym polegała akcja „Wisła”. 

3. Wskaż różnicę między mniejszością narodową a mniejszością etniczną. 
4. Opowiedz krótko o malarstwie Nikifora. 

5. Wymień mniejszości etniczne zamieszkujące małopolskę. 
6. Przyporządkuj symbole do mniejszości np. Gwiazda Dawida, Krzyż Prawosławny. 

(Symbole rysuje nauczyciel na tablicy lub pokazuje na kartach). 

7. Jakie mniejszości posługują się cyrylicą? 

8. Która mniejszość pisze pismem hebrajskim? 

9. Ojczyzna, której mniejszości leży najdalej od Polski. Wskaż na mapie. 

10. Która mniejszość dominuje przy na Spiszu i Orawie. Wskaż te regiony na mapie. 

11. Kto nadal używa kalendarza juliańskiego? 

12. Kim z pochodzenia był Nikifor Krynicki? 

13. Co to jest „synagoga”. Przyporządkuj pojęcie do mniejszości. 

14.  Co to są: „cerkiew”, „ikonostas”. Przyporządkuj pojęcie do mniejszości. 

15.  Kto świętuje w sobotę? 

16. Co to jest „tolerancja”? 

17. Wymień, z jakimi problemami borykają się mniejszości.  

18. Ile procent ludności Polski stanowią mniejszości? 

19. Dlaczego większość Romów w Polsce prowadzi osiadły tryb życia? 

20. Wskaż, które wydarzenie z historii miało decydujący wpływ na losy mniejszości. 
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Spis ilustracji wykorzystanych w prezentacji:  

 

1. Epifaniusz Dworniak za: http://pl.wikipedia.org/wiki/Nikifor_Krynicki 

2. Epifaniusz Drowniak za: http://www.mokmarki.pl/salon/hold/nikifor/ 

3. Obraz Nikifora „Cerkiew z postacią” z „Nikifor Drowniak 100-lecie urodzin,  

    pod red. O. Aleksejucz, W. Mokry, T. Wenhrynowicz, Kraków 1995. 

4. Zdjęcie ikonostasu z Cerkwi w Krynicy Dolnej; fot. A. Nowak 

5.Obraz Nikifora „Ikona z napisem cyrylicą” z „Nikifor Drowniak…op. cit. 

6. Obraz Nikifora „Wśród świętych” z „Nikifor Drowniak…op. cit. 

7. Obraz Nikifora „Widok miasta” z „Nikifor Drowniak… op.cit. 

8. Obraz Nikifora „Cerkiew z orłem” z „Nikifor Drowniak… op.cit. 

9. Obraz Nikifora „Matka Boska” z „Nikifor Drowniak… op.cit. 

10. Obraz Nikifora „Bóg i Święci” z „Nikifor Drowniak… op.cit 

11. Muzeum Nikifora w Krynicy za: http://pl.wikipedia.org/wiki/Nikifor_Krynicki 

12. Zdjęcie gróbu Nikifora; fot. A. Nowak 

13. Zdjęcie pomnika Nikifora w Domu Zdrojowym w Krynicy; fot. A. Nowak 

14 Krystyna Feldman kadr z filmu „Mój Nikifor” za:    

      http://www.culture.pl/pl/culture/fo_nikifor1 
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