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Odrębność kulturowa - czym jest? 

https://wklasie.uniwersytetdzieci.pl/scenariusz/ile-kultur-zmiesci-sie-w-jednym-miescie 

odrębny, czyli różniący się od innych 

Każdy kraj na świecie jest inny. W różnych częściach świata mieszkają ludzie o różnym kolorze skóry, 

mówiący różnymi językami. Ci ludzie inaczej się ubierają, inaczej zachowują, jedzą różne potrawy. 

Obchodzą różne święta, wierzą w coś innego. Czy to dobrze, że na świecie są różni ludzie? Czy to, że ktoś 

jest inny oznacza, że jest gorszy? 

Pamiętacie bajkę Hansa Christiana Andersena pt. "Brzydkie kaczątko?". Jeśli nie, to posłuchajcie 

https://www.youtube.com/watch?v=BGrrABuZm1o 

- Czym różniło się brzydkie kaczątko od pozostałych kaczątek? 

- Jak inni traktowali brzydkie kaczątko? 

- Jak czuło się brzydkie kaczątko, kiedy inni się z niego naśmiewali? 

- Czy kogoś, kto jest inny należy gorzej traktować? 

- Czy możemy nauczyć się czegoś od ludzi z innych krajów? 

- Czym jest "tolerancja"? 

tolerancja - oznacza cierpliwość i wyrozumiałość dla odmienności. Jest poszanowaniem cudzych uczuć, 

poglądów, upodobań, wierzeń, obyczajów i postępowania choćby były całkowicie odmienne od 

własnych, albo zupełnie z nimi sprzeczne. Współcześnie rozumiana tolerancja to szacunek dla wolności 

innych ludzi, ich myśli i opinii oraz sposobu życia 

Piosenka Majki Jeżowskiej pt. "Kolorowe dzieci" 

https://www.youtube.com/watch?v=Y_kIVuTfVk4 

Gdyby, gdyby moja mama 
Pochodziła z wysp Bahama 
To od stóp po czubek głowy 
Byłabym czekoladowa. 
Mogłam przyjść na świat w Cejlonie 
Na wycieczki jeździć słoniem 
I w Australii mieć tatusia 
I z tatusiem łapać strusie. 
 
Ref.  
Nie patrz na to, w jakim kraju 

https://wklasie.uniwersytetdzieci.pl/scenariusz/ile-kultur-zmiesci-sie-w-jednym-miescie
https://www.youtube.com/watch?v=BGrrABuZm1o
https://www.youtube.com/watch?v=Y_kIVuTfVk4
http://incontext.pl/st.js?t=c&c=1644&w=czekoladowa&s=1000
http://incontext.pl/st.js?t=c&c=1658&w=wycieczki&s=1000
http://incontext.pl/st.js?t=c&c=1658&w=kraju&s=1000


Jaki kolor dzieci mają 
I jak piszą na tablicy. 
To naprawdę się nie liczy! 
Przecież wszędzie każda mama, 
Każdy tata chce to samo: 
Żeby dziś na całym świecie 
Mogły żyć szczęśliwie dzieci! 
 
Mogłam małą być Japonką, 
Co ubiera się w kimonko, 
Lub w Pekinie z rodzicami 
Ryż zajadać pałeczkami. 
Od kołyski żyć w Tunisie 
Po arabsku mówić dzisiaj 
Lub do szkoły biec w Bombasie, 
Tam, gdzie palmy rosną w klasie. 
 
Ref.  
Nie patrz na to… 

 
Los to sprawił lub przypadek, 
Że Hindusem nie był dziadek, 
Tata nie był Indianinem 
I nie w Peru mam rodzinę. 
 
Ref. Nie patrz na to… 
 

Postarajcie się stworzyć plakat pt. "Dzieci z różnych stron świata" 

Europa bez granic 

Unia Europejska (UE) - gospodarczo-polityczny związek 27 demokratycznych państw europejskich. Unia 

powstała 1 listopada 1993 roku w celu zbliżenia państw Europy. UE pomaga państwom członkowskim w 

kwestiach takich jak handel, bezpieczeństwo i prawa obywateli.  

flaga Unii Europejskiej - dwanaście złotych gwiazd na lazurowym (niebieskim) tle.  

 

http://incontext.pl/st.js?t=c&c=1661&w=kolor&s=1000
http://incontext.pl/st.js?t=c&c=1661&w=tata&s=1000
http://incontext.pl/st.js?t=c&c=1644&w=zajadać&s=1000
http://incontext.pl/st.js?t=c&c=1644&w=dziadek&s=1000


Hymn Unii Europejskiej - "Oda do radości" - fragment IX symfonii Ludwiga van Beethovena 

 

Jedną z siedzib najważniejszych władz unijnych jest Bruksela, stolica Belgii. 

 

W części państw członkowskich obowiązuje wspólna waluta, którą jest euro. 

 

Co oznacza powiedzenie "Europa bez granic"? 

Mieszkańcy krajów należących do UE mogą swobodnie podróżować po całym jej obszarze. Nie trzeba 
paszportu ani uciążliwej kontroli, by przekraczać granice między krajami należącymi do Unii. Nie trzeba 
też uzyskiwać zgody, aby uczyć się lub pracować na terenie innego państwa wspólnoty. 

Dzień Matki 

26 maja - święto obchodzone jako wyraz szacunku dla wszystkich matek. Data obchodów Dnia Matki 
zależy od kraju, w którym jest świętowany. W Polsce obchodzone jest 26 maja. Święto to ma na celu 



okazanie matkom szacunku, miłości i podziękowania za trud włożony w wychowanie. 

Odpowiedzcie na pytania: 

- Jak się zwracacie do swoich mam? 

- Czy jesteście wdzięczni swoim mamom? 

- Za co jesteście im wdzięczni? 

- Za co chcielibyście mamom podziękować? 

- Co sprawia waszym mamom najwięcej radości? 

- A co je najbardziej smuci? 

- Jak wyrażacie swoją miłość do mamy? 

 Za co kocham moją mamę? 

- za to, że jestem na świecie; 

- że mnie kocha; 

- opiekuje się mną; 

- czuwa, gdy jestem chory; 

- pomaga mi w lekcjach; 

- jest zawsze miła i uśmiechnięta; 

- opowiada mi bajki lub czyta książki; 

- przygotowuje smakołyki; 

- dba o mnie 

Jakie są Wasze propozycje? Narysujcie portret swojej mamy i w serduszkach (wyciętych z kolorowego 
papieru) przyklejonych wokół jej portretu napiszcie, za co kochacie mamę. 

Posłuchajcie piosenki pt. "Jesteś mamo skarbem mym" i nauczcie się jej na pamięć. Może zaśpiewacie tą 
piosenkę swoim mamą w dniu ich święta. 

https://www.youtube.com/watch?v=RvHfN-4Va4g 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RvHfN-4Va4g


 


