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                                                           Wstęp 

 

                      Świat dzięki swej różnorodności  kultur jest piękny i  interesujący, 

to właśnie ta inność sprawia , że wciąż nas intryguje i chcemy go na nowo 

poznawać , że próbujemy  zrozumieć zjawiska  w nim zachodzące, zaznajamiać 
się z wartościami na których zbudowane są inne kultury - by móc na końcu 

odnaleźć wspólne korzenie, solidny mocny fundament wartości na których 

wspierają się kultury pozornie bardzo odmienne. Żeby odnaleźć ten most 

porozumienia łączący ludzi, niezbędne jest poznanie, zgłębienie ich kultury , 

tradycji ,zwyczajów . Wiedza ta często obala mity, narusza stereotypy i zbliża 

ludzi do siebie. Z wiedzy tej wyrasta j szacunek do innych ludzi. Ogromną rolę 
spełnia tutaj szkoła, gdzie dzieci maja okazję  od najmłodszych lat  uczyć się      
w duchu tolerancji, poszanowania praw drugiego człowieka i przygotować się 
do życia w zróżnicowanym społeczeństwie. Trud włożony w rozwijanie edukacji 

międzykulturowej  może nie tylko być wykorzystywany do stwarzania 

pozytywnego kontaktu z uczniem, rozwiązywania problemów wychowawczych 

,ale także otwierać nowe ścieżki działania. Bywa, że zetknięcie się z kimś 
odmiennym kulturowo może uruchomić stereotypy, uprzedzenia. Rolą 
nauczyciela jest więc przygotowanie dzieci do lepszego rozumienia własnych 

reakcji i postaw w konfrontacji z odmiennością kulturową, oraz rozwijanie 

umiejętności bycia razem pomimo dzielących różnic.     
 

 

                                                                     O   programie 

 

 

                            Program jest przeznaczony dla klasy  VI szkoły podstawowej, 

w ramach realizacji ścieżki edukacyjnej „Edukacja - dziedzictwo kulturowe             

w regionie”. Program   przedstawia  otwartą propozycję zagadnień                       
i problemów , które mogą być poruszane na różnych płaszczyznach  edukacji 

szkolnej np.  na godzinach wychowawczych, lekcjach języka polskiego ,plastyki, 

techniki ,historii. Program nie narzuca sztywnych ram, którymi określone są 
działania nauczyciela, lecz daje okazję do twórczego działania, modyfikowania 

w zależności od zaistniałych okoliczności i potrzeb dzieci .Realizując ten 

program uczniowie  mają okazję poznać mniejszości narodowe i etniczne 

Małopolski  pod kątem historii, tradycji, kultury- nie tylko poprzez teorię, ale 

praktyczne działanie.  
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  I. CELE PROGRAMU: 
 
•Poznanie mniejszości narodowych i  etnicznych zamieszkujących tereny 
Małopolski. 
 
•Poznanie dziedzictwa kulturowego Romów, Żydów, Łemków, Ukraińców, 
Rosjan, Ormian, Słowaków, Czechów, Niemców. 
 
•Kształtowanie postawy tolerancji wobec mniejszości narodowych i grup 
etnicznych, oraz zrozumienia dla odmienności kulturowej. 
 
•Uczenie szacunku dla kultury rodzimej i innych kultur. 
 
•Pozbycie się, oraz  zapobieganie rozpowszechniania się stereotypów, 
narzuconych schematów myślenia.   
 
•Ukazanie wpływu historii kultury innych narodów na naszą tradycję, kulturę              
i język. 
 
•Uczenie pokojowego rozwiązywania konfliktów. 
 
•Życzliwe wspieranie mniejszości narodowych w je j prawach do zachowania 
kulturowej odrębności. 
 
•Przezwyciężanie postaw aspołecznych  i pasywnych. 
 
•Uświadomienie uczniom, że każdy z nich jest ważnym twórcą kultury. 
 

II.      TREŚCI 
 
1.OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GEOGRAFICZNO -  
KULTUROWA REGIONU MAŁOPOLSKI                                     
Z UWZGLĘDNIENIEM  RÓŻNORODNOŚCI 
NARODOWEJ I ETNICZNEJ. 
 
•Rozmieszczenie na mapie małopolski terenów tradycyjnie zamieszkałych przez 
mniejszości narodowe i etniczne. 
 
•Najważniejsze miasta i regiony małopolski ,wokół których koncentruje się 
życie mniejszości narodowych i etnicznych. 
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• Największe imprezy kulturalne promujące i podtrzymujące kulturę mniejszości 
narodowych. 
 
•Zapoznanie się ze sławnymi postaciami z dziedziny literatury, sztuki, 
reprezentującymi  dany naród.  
 
•Podróż po zabytkach kultury sakralnej Małopolski.                                                                                                                
 
•Wycieczka do skansenu- odnajdywanie śladów przeszłości. 
 
• Wpływ cyklu przyrody na życie i obyczaje dawnych mieszkańców Małopolski.  
  
UCZEŃ: 
-wskazuje na mapie małopolski  tradycyjne tereny zamieszkania i pochodzenia 
Łemków, Romów, Żydów, Ukraińców, Słowaków, Czechów, Niemców , 
Rosjan,Ormian. 
 
-wymienia najważniejsze miasta i ośrodki  Małopolski ,wokół których 
koncertuje się życie mniejszości narodowych etnicznych, 
 
-zna największe imprezy kulturalne, promujące dorobek innych kultur,  
 
-wie, gdzie znajdują się zabytki sztuki sakralnej, 
 
-zna warunki życia  dawnej ludności, 
 
-wie, jaki jest wpływ cyklu przyrody na życie dawnych mieszkańców 
Małopolski. 
 
Procedury realizacji celów: 
 Osiąganie założonych  celów realizowane może być poprzez praktyczne 
działanie np. wycieczki , udział w wystawach, imprezach kulturalnych, a 
ponadto poprzez prezentowanie efektów pracy  w postaci  gazetek, wystawek 
itp.    
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2. ELEMENTY HISTORII MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH 
I ETNICZNYCH I ICH ZWIĄZEK Z HISTORIĄ                             
I TRADYCJAMI POLSKI. 
 
 
•Ukraińcy, Słowacy, Rosjanie, Czesi, Ormianie ,Rosjanie, Żydzi, Łemkowie i 
Romowie na tle historycznych przemian- zarys wiadomości. 
 
•Zwiedzenie wystawy poświęconej historii i tradycjom romskim w muzeum 
etnograficznym w Tarnowie. 
 
•Ślady przeszłości w mojej  miejscowości – poszukiwanie zabytków i miejsc 
związanych z wielokulturową przeszłością (zabytki, miejsca kultu, wywiady z 
ludźmi, wycieczka do muzeum ) 
 
•Moja miejscowość w przyszłości – wykonanie plakatu( z uwzględnieniem 
współistnienia ze sobą różnych narodów)  
 
 
Uczeń: 
 
- zna główne wydarzenia historyczne  mniejszości narodowych, zwłaszcza tych, 
które są najbardziej związane z jego miejscowością, lub okolicami, oraz potrafi 
wskazać związki z historią Polski, 
 
-zna historię  tradycje i zwyczaje  narodu romskiego, 
 
-potrafi wskazać  zabytki i miejsca związane z zamieszkiwaniem dawnej 
wielokulturowej ludności, 
 
-wyobraża sobie przyszłość swojej miejscowości i wykonuje plakat.   
 
Procedury realizacji celów: 
Cele mogą być zrealizowane poprzez zwiedzenie wystawy w muzeum 
etnograficznym , wycieczki, wykonanie plakatu na lekcji plastyki, poznanie 
istotnych faktów historycznych krajów mniejszości narodowych, poprzez 
prezentację multimedialną na lekcji historii .   
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 3.   TRADYCJE REGIONALNE, ŚWIĘTA,   OBYCZAJE 
MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH I ETNICZNYCH                                          
W  MAŁOPOLSCE 
 
 
•Święta religijne ,zwyczaje, obrzędy w domu przodków i  kultywowane obecnie. 
 
•Bogactwo symboliki w różnych kulturach - znaczenie i wpływ na życie ludzi . 
 
•Symbol matki – ziemi  jako stały element wierzeń wszystkich narodów. 
 
•Odszukiwanie związków między zwyczajami i obrzędami współczesnymi,         
a tradycja pogańską i religią chrześcijańską. 
 
•Odnajdywanie wspólnych cech , łączących tradycje polskie z obyczajami 
innych narodów zamieszkujących tereny Małopolski.   
 
•Kultywowanie  tradycji - czynnikiem podtrzymującym tożsamość kulturową.  
 
Uczeń: 
 
-wymienia najbardziej znane zwyczaje związane z rokiem kalendarzowym                  
i życiem człowieka, 
 
-wyjaśnia związki między zwyczajami i obrzędami współczesnymi, a tradycją 
pogańską i religią chrześcijańską,   
 
-opisuje formy kultu religijnego, 
 
-wymienia wspólne cechy łączące tradycje polskie i tradycje innych narodów, 
 
-projektuje i wykonuje rekwizyty do wybranego obrzędu, czy obyczaju, 
 
-uzasadnia potrzebę pielęgnowania zwyczajów i obyczajów. 
 
Procedury osiągania celów: 
         
Cele edukacyjne mogą być realizowane m. in. przez działanie praktyczne np. na 
lekcjach techniki, czy plastyki można wykonać ozdoby świąteczne 
charakterystyczne dla określonego regionu, a następnie zorganizować wystawę, 
czy też kiermasz . Można  zaprojektować i wykonać rekwizyt odpowiedni do 
wybranego zwyczaju, czy też obrządku. Na lekcji wychowawczej lub języku 
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polskim można opracować projekt święta, zwyczaju klasowego, który zostanie 
wprowadzony w życie i stanie się elementem integrującym zespół klasowy. 
 
 
 

4.SZTUKA LUDOWA, FOLKLOR, ARCHITEKTURA 
 
•Mądrość ludowa w podaniach, legendach różnych narodów. 
 
•Kalendarz przysłów i przepowiedni. 
 
•Ludowa twórczość artystyczna. 
 
•Muzyka ludowa i tańce narodowe. 
 
•Najpiękniejsze zabytki, najsłynniejsze budowle i pomniki. 
 
•Kuchnia narodowa. 
 
 
Uczeń: 
 
-zna podania, legendy narodów mniejszości narodowych i  etnicznych, 
 
-zna, interpretuje przysłowia ludowe, 
 
-wymienia główne dziedziny sztuki ludowej, 
 
-podaje charakterystyczne cechy stroju ludowego, 
 
-zna podstawowe kroki tańca ludowego, 
 
-potrafi wykonać potrawę charakterystyczną  dla danego narodu. 
 
 
 
 
Procedury osiągania celów: 
Cele edukacyjne  mogą być realizowane poprzez zorganizowanie spotkania z 
artystą ludowym, można wybrać się na wystawę sztuki ludowej. Na lekcji 
wychowania fizycznego lub muzyki można nauczyć się tańca narodowego. 
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Lekcje techniki dają sposobność przyrządzenia potrawy narodowej. Na 
wycieczce poznamy zabytki wybranego regionu. 
 
        

 III. OSIĄGNIĘCIA KOŃCOWE 
 
-uczeń zna historię,  tradycje własnego regionu , a także kulturę i tradycje 
mniejszości narodowych i etnicznych Małopolski, 
 
-zauważa związki własnego regionu i kultury z innymi kulturami, 
 
-prezentuje otwartą postawę na kulturę innych narodów, 
 
-szanuje dorobek pokoleń. 
 
 
 
 

IV. EWALUACJA 
         
 
                Celem ewaluacji jest stwierdzenie czy umiejętności uczniów rozwijają 
się w pożądanym kierunku, czy treści nauczania znalazły się na poziomie 
operacyjnym, czyli czy  uczeń umie je wykorzystać w praktyce w sytuacjach 
typowych i nietypowych, oraz które metody nauczania najbardziej sprzyjają 
rozwojowi umiejętności ucznia.   
            Podstawą ewaluacji osiągnięć stanowi obserwacja pracy uczniów, 
wypowiedzi, wykonywane zadania lub prace praktyczne – proces tworzenia i 
jego efekt. 
                Sposobem ewaluacji zajęć może być przygotowanie ankiet dla dzieci, 
za pomocą których określamy mocne i słabe strony przeprowadzonych zajęć, 
formułujemy wnioski do dalszej pracy.  
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  Proponowane     scenariusze      zajęć: 
 
 
         

 

•  OBRAZ POLSKIEGO PATRIOTYZMU W 
TWÓRCZOŚCI ŻYDOWSKIEGO MALARZA  
MAURYCEGO  GOTTLIEBA 

Opracowano dla klasy VI szkoły podstawowej , do wykorzystania na lekcji plastyki 
 
 
CZAS TRWANIA : 1 -2 godziny lekcyjne 
 
CELE:                                                                                                                                    
- zapoznanie się z żydowską twórczością malarską, 
-kształtowanie świadomości przenikania się kultury żydowskiej i polskiej 
-wzmacnianie patriotyzmu , miłości do Ojczyzny  
 
METODY/ FORMY PRACY: 
pokaz, opowiadanie, metoda problemowa, praca grupowa, indywidualna 
 
ŚRODKI DYDAKTYCZNE: 
Ilustracje przedstawiające twórczość żydowskich malarzy, blok rysunkowy, 
przybory do rysowania 
 
 
PRZEBIEG REALIZACJI TEMATU: 
 
1.Wprowadzenie do tematu: 
 
                 Jan Matejko nazwał młodego Maurycego Gottlieba „malarzem 
wielkich nadziei”. Gdy umarł miał zaledwie 23 lata. Zostawił olśniewający 
rozległością tematyczną dorobek, przepojony patriotyzmem i miłością do Polski. 
                  Posłuchajcie teraz historii o małym, żydowskim chłopcu Gottliebie: 
Mały Maurycy gdy chodził do szkoły miał często liczne kłopoty – a to dla tego 
że nie interesował go żaden przedmiot oprócz historii i rysunków. Często  
błądził  myślami gdzieś daleko , przez to nie uważał na lekcjach. Dlatego nie 
rzadko siedział w „oślej ławce”. Koledzy często wyśmiewali się z niego, kpili, 
czasem było mu przykro, ale nie przejmował się tym zbytnio, bo wiedział, że 
jest najlepszym rysownikiem nie tylko w klasie, ale i w szkole. Na  szczęście 
nauczyciel rysunków dostrzegł  talent młodego chłopca i przekonał ojca 
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Maurycego, aby przeniósł go do słynnej szkoły rysunków Mikołaja 
Godlewskiego we Lwowie. I tak zaczęła się kariera małego Maurycego. Gdy 
miał 16 lat wstąpił do Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu , gdzie rozpoczął 
studia w zakresie malarstwa historycznego. Wraz z rozwojem talentu 
artystycznego , wzrastało w nim poczucie patriotyzmu i przynależności do 
narodu polskiego. Dążył do pojednania Polaków z Żydami. W Wiedniu 
zobaczył obraz Jana Matejki „Rejtan”. Zapragnął u niego pracować. W 
pracowni u Matejki powstały jego pierwsze historyczne obrazy. 
                  Oprócz M. Gottlieba malarstwo żydowskie reprezentowane jest przez 
licznych artystów , są to np. Jankiel Adler, Henryk Berlewi, Samuel Cygler, 
Bruno Szulc- światowej sławy pisarz, który sam ilustrował swe książki. 
 
2.Pokaz ilustracji przedstawiających obrazy  żydowskich malarzy (  można 
wykorzystać m.in. pozycję M. Fuks, Z. Hoffman, Żydzi polscy. Dzieje i kultura. 
Warszawa 1982) 
 
3.Żydzi nierozerwalnie związani są z polską kulturą od pradawnych czasów. 
Razem z polskim narodem cierpieli, walczyli - także poprzez swoją twórczość 
artystyczną -  dodając w ciężkich chwilach otuchy narodowi. Pomyślcie jak wy 
moglibyście za pomocą środków artystycznych - wzorem młodego malarza 
Maurycego, oddać swoje uczucia miłości i przywiązania do Ojczyzny. 
 
4.Uczniowie zastanawiają się i wykonują prace. Gdy prace są gotowe następuje  
ich omówienie i podsumowanie.   
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• ŁEMKOWSKA OPOWIEŚĆ O „ ŚWIECIE  
UTRACONYM” 

Opracowano dla klasy VI szkoły podstawowej, do wykorzystania na  lekcjach historii,  języka 

polskiego, godzinie wychowawczej  

  
 
 
CZASTRWANIA: 1 godzina lekcyjna 
 
CELE : 
- poznanie dawnego życia ludności łemkowskiej na podstawie  opowiadań ludzi  
mieszkających na przedwojennej łemkowszczyźnie, 
-ukazanie miłości i przywiązania Łemków do swej małej ojczyzny. 
-uświadomienie możliwości harmonijnego współistnienia obok siebie kilku 
kultur  w duchu porozumienia i akceptacji, 
-kształtowanie miłości i przywiązania do swych rodzinnych stron. 
 
 
FORMY I METODY PRACY: 
praca z tekstem źródłowym, pogadanka, pokaz 
 
ŚRODKI DYDAKTYCZNE: 
ilustracje przedstawiające  życie Łemków, wycinki z fragmentami opisu 
warunków życia dawnej ludności łemkowskiej 
 
 
PRZEBIEG  ZAJĘĆ :  
 
 
1.Nauczyciel czyta dzieciom fragmenty opowieści snutej przez kobietę 
pochodzącą z  terenów Krynicy, gdzie przed wojną zamieszkiwali Łemkowie 
(tekst rozdajemy także  każdemu dziecku).  
(Zaczerpnięto z książki autorstwa Beaty Wasilewskiej-Klamki „Łemkowski raj 

utracony” Warszawa 2006) 
 
           Dom 
„W domu  w środku mebli wcale nie było tylko było tam jakieś łóżko, skrzynia 

zamiast szafy, do tej skrzyni składało się łachy szafka była na naczynia 

kuchenne. Piec był w środku i był duży jak pół samochodu. Była jedna izba za 
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pokój i kuchnię. I druga taka mniejsza , taka komora, spiżarka. Na ścianach 

wisiały obrazy. Stół stał na środku , albo gdzieś w kącie bliżej okna.(…)A wtedy 

była chałupa przy chałupie. Wszystko drewniane. Tu nie było jednej chałupy 

murowanej(…) Domy stawiali wedle kolejności. Okna od południa, okienka 

robili nieduże, dwa, żeby było łatwiej ogrzać dom w zimie. Bo to jedna izba była, 

podłóg nie było, tylko klepisko. Zabudowa była dość gęsta. Chałupy były 

poodgradzane płotami.  Koło domu zawsze był ogródek, bo kwiatów było 

mnóstwo tam. To przeważnie nie było takich kwiatów wybornych jak dzisiaj.              

A georginie, piwonie, później bratki, stokrotki. Co niedzielę się zrywało kwiatki 

na stół. Cóż było… lipina była. Kwiatu lipowego było bardzo dużo, toteż ludzie 

sobie na cała zimę nazrywali i wysuszyli na herbatę. Pietruszka, marchewka, 

rzodkiewka, ogórki, fasoli bardzo dużo było. No jakoś było cieplej. Klimat był 

zimą zimny, a latem był cieplejszy.(…)W domu słoma była, na słomie kurka 

jajko zniosła tośmy się cieszyli. Cielątko jak się ocieliła krowa, bo razem z nami 

w domu było, przez kilka dni. A  później króliki pod ławką były, 

siedziały.(…)Dawniej to było tak. Jak się mieszkanie pobudowało, jak się stół 

kupiło to przychodził ksiądz i go poświęcał, i nie daj Boże, żeby kiedy dziecko na 

tym stole  siadało. Chleb się jadło, kobieta przygotowywała posiłki(…) Stół był 

do tego, żeby chleb położyć, bo to było miejsce poświęcone, byle czego się nie 

kładło. Chłop też  ani czapki, ani kapelusza nie położył. Tak było dawno, jeszcze 

za mojego dziadka, że  jak ktoś gdzieś wyjeżdżał tak na długo to okrążył stół trzy 

razy i ukłonił się, i przeżegnał, i ukłonił. Okrążało się stół tak jak słońce idzie, za 

każdym razem się żegnał i kłaniał. No, bo tak u nas trzy razy się kłaniają na 

mszy.     

 

         Strój 
Panienki to chustki na głowach nie nosiły, tylko włosy w warkocze splatały. Jak 

już dziewczyna wyszła za mąż, to ten warkocz był już splatany w himlu (koczek) , 

no i już musiała być chustka na głowie(…)Jak ja pamiętam to spódnice były 

długie z materiału tybetowego. Nosiły taż falbanki, to takie spódnice ze swojego 

płótna, własnej roboty. Ono było takie wybielone, ze jak listek mięciutki.(…) 

Spódnice były szerokie, w pasie namarszczane. Na wierzchu nosili kobity gorset 

i rozmaite fartuchy, i niebieski, i różowe. Tak jak na Wielkanoc, to przeważnie 

jaśniejsze kolory się nosiło, a dziewczyny to na biało się ubierały. A mężczyźni 

to w zimie nosili spodnie z sukna. Z wełny owczej to sukno przędli. Sukno było 

farbowane albo na biało albo na czarno. Dawniej to nosili kierpce, bielutkie 

onuce i takie czarne nałołoki (sznurówki, którymi okręcało się onuce). Koszule 

były przeważnie lniane, gładkie. 

 

      Wspólnota 
 
Byli Łacini, byli Łemki, byli Żydzi, byli Cyganie. Wszyscy się razem obchodzili 

dobrze (…) To ludzie są  zawsze ludzie i ludziska i nie raz jest ktoś taki, że jeden 
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drugiemu gdzieś tam w sąsiedztwie nie pasuje. Ale ktoś musi być mądrzejszy           

i musi ustąpić. I zawsze było dobrze. Nie bili się, nie  kłócili się. Nie pamiętam 

tego. Razem my się bawili wszyscy tacy dzieci mali. Aniśmy się sami nie bili 

między sobą. Do szkoły chodziliśmy razem. I polskie rodziny, razem żeśmy żyli, 

razem do szkoły chodzili, razem do cerkwi my chodzili, razem – wszystko razem!  

 

2.Pogadanka na temat życia ludzi  w dawnej wsi łemkowskiej. Udzielanie 
odpowiedzi na pytania zadawane przez nauczyciela : 
  
 - Jakimi uczuciami nacechowana była opowieść mieszkanki dawnej 
łemkowszczyzny 
-Dlaczego starsi ludzie tak dobrze wspominają i tęsknią do dawnych, chociaż 
bardzo ciężkich  lat? 
-Jak wyglądało życie w wiosce łemkowskiej ? 
-dlaczego niektórym przedmiotom w domu nadawano szczególne znaczenie ? 
-jak wyglądał dawny strój łemkowski  
-Jakie narodowości współistniały ze sobą i jakie były stosunki między nimi? 
-Czego możemy  nauczyć się od mieszkańców łemkowszczyzny? 
-Pomyślcie w jaki sposób dawniej dzieci mogły spędzać wolny czas, w co się 
mogły się bawić gdy nie było telewizora ,komputera ? 
 
4.Pokaz   ilustracji ,zdjęć dotyczących codziennego życia Łemków, dawnego 
stroju, zabytków architektury, strojów itp. Można tu wykorzystać min. takie 
pozycje jak :  Wasilewska- Klamka B., Łemkowski raj utracony, Warszawa 
2006,  Czajkowski J., Studia nad Łemkowszczyzną, Sanok 1999.   
 
 
  
 
 

  
                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14 

• MĄDROŚĆ LUDOWA W CYGAŃSKIEJ BAŚNI                                  
I     PRZYSŁOWIACH 

Opracowano dla klasy VI szkoły podstawowej, do wykorzystania na lekcji wychowawczej, lekcji języka 

polskiego 

 
CZAS TRWANIA : jedna godzina lekcyjna 
 
CELE : 
- zapoznanie się z romską mądrością ludową, przekazywaną w ustnej tradycji 
poprzez przysłowia, porzekadła, baśnie 
-zainteresowanie kulturą romską, 
-kształtowanie postawy otwartości na mniejszości kulturowe   
 
METODY/FORMY PRACY: 
pogadanka, burza mózgów, praca w grupach, praca indywidualna 
 
ŚRODKI DYDAKTYCZNE: 
Przysłowia romskie wypisane na karteczkach, zagadki, teksty baśni 
 
 
PRZEBIEG REALIZACJI TEMATU: 
 
 
1.Wprowadzenie do tematu: 
 
Brak pisma cygańskiego sprawił , że ich sztuka ludowa nie ma swojej historii.  
Dzieła poddawane były nieuchronnym przekształceniom, często zanikały. 
Utwory były bezimienne, niepisane, przekazywane w ustnej tradycji.  Mądrość 
ludowa wyraża się zazwyczaj w przysłowiach, porzekadłach, baśniach - niektóre 
z nich są zapożyczone, niektóre stanowią cygańską własność. Oto niektóre                
z nich : 
 
Zima zapyta cię coś robił w lecie 

 

Nie porzucaj wielkiej drogi dla malutkiej 

 

Cygańskie słowo więcej warte niż pieniądze 

 

Dużo dzieci –dużo szczęścia 

 

Lepszy pieczony ziemniak w lesie niż mięso w więzieniu 

 

Gdzie była woda tam i będzie 
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Nie bój się jednego strachu. Jak się zbierze dziesięć strachów, to się dopiero bój 

 

Biedny jest diabeł, bo nie ma duszy 

 

Gdybym wiedział ,gdzie upadnę, podścieliłbym tam sobie 

 

 

2.Podział klasy na grupy, każdy przedstawiciel grupy losuje jeden kartonik z 
wypisanym przysłowiem. Dzieci próbują zapisać własną interpretację 
przysłowia. 
 
 
3.Prezentowanie  omówienie efektów pracy grup na forum klasy.    
  
4.Zakończenie lekcji  cygańskimi zagadkami ludowymi: 
 

• Co jeździ z naszym taborem po gościńcach, choć nikt go nie brał ze 
sobą?(cień) 

• Jakim językiem mówią Cyganie ? (czerwonym)  
• Ile kroków robi wróbel w ciągu dnia? (ani jednego, bo skacze) 
• Dokąd prowadzi cygańska droga? (do lasu) 
• Czego sam Pan Bóg nie może zobaczyć?(drugiego takiego samego jak on) 
• Co wszystko żyjące na świecie czyni jednocześnie? (starzeje się). 
• Mniejsze niż mysz, a większe niż dom? (śliwka na drzewie) 

      ( Na podstawie: J. Ficowski, Cyganie na polskich drogach, Kraków 1985) 
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• TRADYCYJNY ŻYDOWSKI JADŁOSPIS W OBLICZU   
OBCHODZONYCH ŚWIĄT 

Przygotowano dla klasy VI szkoły podstawowej, do wykorzystania na lekcji techniki, 
polskiego, historii 
 
 
CZAS TRWANIA: 
Jedna lub dwie godziny lekcyjne (w zależności od potrzeb) 
 
 
CELE : 
-poznanie tradycyjnej kuchni żydowskiej, oraz rytuałów jakie jej towarzyszą 
-zapoznanie się z niektórymi tradycyjnymi żydowskimi świętami, 
-kształtowanie tolerancji, szacunku dla zwyczajów innego narodu, 
-doskonalenie wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce, 
  
 
METODY/ FORMY PRACY: 
praca z tekstem, wykład, opis, pokaz, metoda praktycznego działania –wspólne 
gotowanie, praca w grupie, indywidualna 
 
ŚRODKI DYDAKTYCZNE : 
informacje i  przepisy zebrane przez uczniów, przepisy zebrane przez 
nauczyciela, składniki niezbędne do wykonania  wybranej potrawy. 
 
 
PRZEBIEG REALIZACJI TEMATU: 
 
Co najmniej tydzień przed realizacją tematu nauczyciel poleca przygotować 
dzieciom informacje na temat kuchni żydowskiej i głównych świąt. 
 
1.Przybliżenie przez nauczyciela problemu, jakie będą omawiane na lekcji: 
 
         Przez wieki podejmowano wiele prób wyjaśnienia przepisów dotyczących 
jadłospisu żydowskiego. Wielcy uczeni, filozofowie, komentatorzy Biblii, czy , 
Talmudu w swoich ostatecznych podsumowaniach widzieli tu połączenie zasad 
higieny, a wiec żywienia racjonalnego niezbyt tłustego, zdrowego z zasadami 
moralnymi. Ograniczenia pokarmowe czynią człowieka doskonalszym, zwracają 
jego zainteresowania w stronę spraw wyższego rzędu - umysłu, duszy, 
wysubtelniają jego naturę, czyniąc go tym samym bardziej powściągliwym. 
Czyli jak powiadali starożytni Rzymianie : „Nie po to żyjemy żeby jeść, ale 
jemy żeby żyć. Jedzenie nie powinno stać się celem samym w sobie. Te ścisłe 
ograniczenia doprowadziły do wykształcenia się swoistej, właściwej tylko 
Żydom kuchni z drobnymi odmianami regionalnymi.                                              
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Judaizm wyznacza przepisy życia codziennego, a wśród nich te, które regulują 
co, jak i kiedy można jadać. Ustalony jest szczegółowy podział zwierząt na 
rytualnie „czyste” i „nieczyste”. Okazją dourozmaiconego menu są liczne 
święta, w które obfituje kalendarz żydowski.  (E. Wirkowski, Kuchnia Żydów 
polskich, Warszawa 1988)  
 
2.Przedstawienie zebranych przez uczniów informacji , uzupełnienie 
wiadomościami zebranymi przez nauczyciela. 
 
           Najczęstszym, powtarzającym się co siedem dni świętem jest szabat, 
trwający od zmierzchu dnia w piątek, do zmierzchu dnia w sobotę. Ponieważ 
judaizm zabrania wykonywania pracy w szabat, , a także m. in. zapalać ogień, 
przygotowywanie posiłków zaczyna się wcześniej. Do kolacji w piątek 
wieczorem zasiada cała rodzina. Pani domu zapala dwie świece w świeczniku, 
odmawiając nad nimi błogosławieństwo. Przykryte serwetką, spoczywaja dwie 
chały symbolizujące podwójną porcję manny, którą Izraelici otrzymywali w 
piątek na pustyni po ucieczce z Egiptu. Podstawowym daniem podczas kolacji 
szabatowej jest zwykle faszerowana ryba po żydowsku. Prócz tego jada się inne 
przysmaki jak nóżki w galarecie , wątróbkę, paszteciki. Jest także zupa, danie 
mięsne, oraz deser zwany cymes. Głównym posiłkiem następującego dnia jest 
danie mięsne z dodatkiem fasoli lub ziemniaków. Wieczerza w sobotę na 
zakończenie szabatu składa się najczęściej ze śledzi i ryb, przyrządzonych na 
różne sposoby. 

                 Świetem inaugurującym roczny cykl jest Nowy Rok- zwany Rosz- 
ba- szana. Ponieważ kalendarz hebrajski jest kalendarzem słoneczno-
księżycowym, którego pełny cykl powtarza się co 19 lat, data , w którym 
obchodzi się Nowy Rok  może wypaść w dowolny dzień września. Święto trawa 
2 dni  zapoczątkowując dziesięciodniowy okres tzw. Jamim Norami (Strasznych 
Dni) pełnych medytacji, pokuty za grzechy. W jadłospisie przezwaja ryby, oraz 
różne gatunki warzyw i owoców., które mają znaczenie symboliczne. Owoce 
granatu , winogrona i groch wyrażają nadzieję, ze w Jom Kippur (Dzień 
Pojednania) Stwórca doszuka się wielu uczynków godnych dobrego Żyda. 
Jabłka maczane w miodzie symbolizują dobre dostatnie życie.  

                  Święto Szałasów  upamiętnia wędrówkę Izraelitów przez pustynię. 
Spośród trzech spożywanych posiłków, najobfitsze są obiady i kolacje. 
Tradycyjną potrawa jest zupa, często barszcz z uszkami( kreplech) i gołąbki z 
kapusty. W ostatni dzień święta podaje się najczęściej pieczoną gęś. Symbol 
święta stanowią palmowe, mirtowe, wiklinowe gałązki , oraz rajskie jabłuszko. 

                  Siedem dni trwa święto Chanuka, przypadające zwykle w grudniu. 
Każdy dzień tego swięta zaznacza się przez zapalenie kolejnej lampki w 
ośmioramiennym świeczniku. Jest ono bardzo radosne, szczególnie lubianym 
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przez dzieci , które otrzymują prezenty. Najbardziej rozpowszechnione w 
święcie Chanuki są potrawy mleczne, a więc słodycze, ciasta, desery. W menu 
Żydów polskich podaje się podczas Chanuki ołatki. 

 

3.Wykonanie pod nadzorem kucharki wybranych dań. 
     
PRZEPIS NA OŁATKI  Z MACY 
   

maca      10 dag 

olej         0/50 l 

jaja        8 szt. 

sól, pieprz do smaku 

 

Mąkę pokruszyć i zalać wodą, po kilku minutach odcisnąć, dodać żółtka, 
sztywno ubitą pianę z białek, sól, pieprz, wymieszać. Na patelni rozgrzać olej i 
smażyć niewielkie placuszki.  
 
CYMES 
 
śliwki suszone 

jabłka suszone 

gruszki suszone 

winogrona 

cynamon 

cukier do smaku 

 

owoce oczyścić, opłukać i pokrajać w kostkę. Wszystkie składniki zalać wrzącą 
wodą i gotować do miękkości. Doprawić cynamonem i cukrem. Podaje się jako 
deser.  
 
CHONEK  ŁEJKECH – MIODOWNIK 
 
mąka                             35 dag 

cukier                            20 dag 

jaja                                10 sztuk 

proszek do pieczenia     ½ paczki  

miód                               20 dag 

 

Białka ubić z cukrem na sztywną pianę, dodając żółtka, wymieszać. Przesiana 
mąkę i proszek do pieczenia dodawać stopniowo do ubitych jaj stale mieszając, 
pod koniec dodać roztopiony, ostudzony miód. Gotową masę wyłożyć do 
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wysmarowanej tłuszczem i wyłożonej pergaminowym papierem formy. Piec w 
temp. 200 stopni około 40 min.  
 

4.Po wykonaniu pracy następuje degustacja.  
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• Świętujemy  razem – małopolska wielu kultur 
Przygotowano  dla klasy VI  szkoły podstawowej, do wykorzystania na lekcji wychowawczej, 

lekcji języka polskiego 

 
 
CZAS TRWANIA LEKCJI: 
jedna lub dwie godziny lekcyjne 
 
CELE LEKCJI : 
-zapoznanie z niektórymi zwyczajami kulturowymi mniejszości narodowych 
Małopolski, 
-ukazanie wzajemnych powiązań i przenikania się kultury innych narodów                                      
z  polską kulturą, tradycjami, językiem, 
-uświadomienie, że znajomość zwyczajów innych  narodów może zbliżać ludzi 
do siebie, przełamywać istniejące stereotypy,    
-kształtowanie umiejętności postrzegania własnej kultury przez pryzmat innych 
kultur, 
-rozbudzanie ciekawości świata i poznawania innych kultur. 
 
 
FORMY/METODY PRACY: 
metoda podająca, metoda problemowa,  praca z tekstem, praca grupowa 
 
ŚRODKI DYDAKTYCZNE : 
karty  z opisem obchodzenia niektórych świąt i zwyczajów ludności mniejszości 
narodowych i etnicznych małopolski dla każdej grupy  , ilustracje 
przedstawiające charakterystyczne cechy dla niektórych  obrządków                            
i zwyczajów. 
 
PRZEBIEG REALIZACJI TEMATU: 
 

1. Podział klasy na grupy. Każda grupa dostaje kartę z opisem wybranego 
zwyczaju czy też obrzędu, charakterystycznego dla danej mniejszości 
narodowej. 

     
       Grupa I   - Wardawar-  ulubione święto Ormian  
 
Jedno z ulubionych świat Ormian, zawsze oczekiwane z niecierpliwością. 
Obchodzone jest 98 dni po Wielkanocy. Jego źródła odnajdujemy                           
w narodowych podaniach Ormian. Legenda głosi, że w zamierzchłych czasach 
żył bogaty i bardzo zły człowiek. Porywał on piękne dziewczęta i nikt nie 
potrafił ich ocalić. W końcu na świat przyszedł śmiałek o imieniu Wardan                 
i uratował uwięzione dziewczęta.  Dziewczęta odwdzięczyły się Wardanowi , 
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obdarowywujac go kwiatami, śpiewały mu pieśni i tańczyły. Odtąd obchodzi się 
radosne święto Wardawara, podczas którego wszyscy się weselą. Świętu 
towarzyszy jeszcze jeden zwyczaj- oblewanie się wodą, Żródłem tego obyczaju  
jest  legenda o Noem, który miał nakazać swym dzieciom oblewać się wodą, 
aby nigdy nie zapomniano o potopie. 
 
       Grupa II – Pokrowa- ukraińskie święto cyklu jesiennego. 
 
Jednym y największych jesiennych świąt kalendarza ukraińskiego jest Pokrowa . 
O pochodzeniu tego święta legenda mówi tak: w roku 903 wojsko Saracenów 
napadło na Cesarstwo Bizantyjskie i otoczyło Konstantynopol. Podczas jednej z 
mszy w cerkwi włacherskiej, ludziom  proszącym o ratunek ukazała się Panna 
Przenajświętsza , zdjęła nakrycie głowy i ukryła od nim całe miasto. Wkrótce 
wojsko Saracenów zostało zwyciężone . Na pamiątkę tego wydarzenia cerkiew 
prawosławna obchodzi święto Pokrowy ( ukrycie, ukrywanie). Z wielką 
niecierpliwością na święto Pokrowy czekają dziewczęta, ponieważ o tym 
święcie zaczyna się czas wesel. Tym, które jeszcze nie znalazły swojej ołówki , 
zaleca się modlitwy do świetej Pokrowy. 
 
        Grupa III- zwyczaje wielkanocne obchodzone rzez ludność mniejszości 
niemieckiej 
 
Już na jakiś czas przed Wielkim Tygodniem w przydomowych ogródkach, na 
balkonach i na oknach pojawiają się gałązki obwieszone kolorowymi pisankami. 
To symbol budzącego się życia. Charakterystyczny dla Świat Wielkanocnych          
w Niemczech jest bukiet wielkanocny. Są to zielone gałązki przybrane 
wydmuszkami i  pozostawione w wazonie. Ważnym elementem dekoracyjnego 
stołu jest zajączek, który może być z cukru , materiału, czy czekolady. Po 
wielkanocnym śniadaniu wszystkie dzieci idą szukać „zajączka”. Są to 
pochowane w ogrodzie, w lesie, na podwórku słodycze i pisanki. Gdzieniegdzie 
zachował się jeszcze zwyczaj chodzenia z rózgą po domach i od groźbą jej 
użycia, zbieranie słodkich danin. Na obiadowym stole pojawia się tradycyjnie 
pieczeń z barana. Poniedziałek  Wielkanocny jest dniem wypoczynku, 
odwiedzin rodzin i znajomych. Obca jest tu tradycja „lanego poniedziałku”. Na 
Wielkanoc daje się też często drobne prezenty. Są one przeważnie umieszczone 
w dużych, barwnych jajach z tektury.  
 
          Grupa IV – uczta wigilijna u Słowaków. 
 
Najważniejszym świętem , tak dla katolików, jak i prawosławnych jest Boże 
Narodzenie i Wielkanoc. Uczta wigilijna  jest tradycyjna. Podobnie jak w Polsce 
podaje się karpia, ale również sznycel i placki. Dopiero po posiłku wolno 
dzieciom otworzyć prezenty. Wigilię na Słowacji rozpoczyna się modlitwą               
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i podzieleniem się opłatkiem z miodem i orzechami lub czosnkiem. Miód ma 
symbolizować miłość, a czosnek- zdrowie. Ważną rolę spełniają orzechy , nie 
może ich zabraknąć dla nikogo. Domownicy wybierają sobie po jednym                  
i sprawdzają zawartość. Jeżeli w skorupce są zdrowe ziarnka, to przyszły rok 
upłynie pod znakiem pomyślności. Obowiązkową potrawą Słowaków jest 
kapustnica- zupa z kwaszonej kapusty z grzybami. 
 
 
           Grupa V – Bar  micwa ( „syn przekazania ) 
 
W 13 roku życia chłopiec żydowski przyjmuje na siebie pełne wykonywanie 
religijnych obowiązków, tzn. staje się pełnoletni  wobec prawa religijnego. Z tej 
okazji od XIV wieku odbywa się w synagodze specjalna uroczystość                      
w pierwszy szabat po trzynastych urodzinach chłopca. Wzywa się go wówczas 
do odczytania fragmentu  Tory i tekstu ksiąg prorockich. Po ceremonii chłopiec 
wygłasza własny komentarz do odczytanych tekstów. Następnie odbywa się 
uroczysty posiłek świąteczny w większym gronie.  
 
2.Każda grupa czyta dany tekst i wybrana osoba przedstawia go na forum klasy 
 
3.Dyskusja na temat  znaczenia i wpływu na życie ludzi i porządek świata 
zwyczajów i obrzędów . 
  
4.Wskazywanie podobieństw i różnic między zwyczajami polskimi ,a innymi 
kulturami. 
                                                                                                               
4.Uświadomienie , że znajomość tradycji innych narodów ,sprawia, że możemy 
zrozumieć motywy postępowania innych ludzi, pozbyć się uprzedzeń. 
Zrozumienie, że różnorodność zwyczajów i kultur nie powinna być powodem 
do wzajemnego zwalczania się, lecz czerpania od siebie nawzajem mądrości               
i prawd, które wynikają z wielopokoleniowego dorobku wielu kultur .   
   
 
• Na podstawie tych zajęć można kolejną lekcję przeznaczyć na opracowanie 
projektu święta , które będzie obchodzone w klasie , czyli stworzyć własną 
klasową tradycję.        
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