
Wiedza i rozumienie. uczeń:

5. Ma podstawową wiedzę na temat praw człowieka, środków masowe-
go przekazu oraz wybranych spraw międzynarodowych;

6. Wykorzystuje swą wiedzę do interpretacji wydarzeń życia społecz-
nego, w tym publicznego.

Wykorzystanie i tWorzenie informacji. uczeń:

1. Znajduje informacje na temat życia społecznego, w tym publicznego;

2. Wykorzystuje informacje do tworzenia własnej wypowiedzi na temat 
wydarzeń z życia społecznego, w tym publicznego.

rozumienie siebie oraz rozpoznaWanie i rozWiązyWanie proble-
móW. uczeń:

1. Rozpoznaje własne potrzeby i potrzeby innych.

komunikoWanie i Współdziałanie. uczeń:

1. Komunikuje się w sprawach życia społecznego, w tym publicznego, 
oraz dyskutuje i przedstawia własne argumenty w wybranych spra-
wach tego typu.

VIII45 minut

AgniesZKA PietnocZKA

jak nas dośWiadczają, tak o nas móWią na youtube

WiedZA o sPołecZeństWie

ScenariuSz lekcji Wiedzy 
o SpołeczeńStWie



• Jaki wizerunek Polaków i Polek zawierają kanały na You tube pro-
wadzone przez migrantów i migrantki;

• Jakie potrzeby mają migranci i migrantki z różnych stron świata;

• Jak korzystanie ze współczesnych środków masowego przekazu 
sprzyja tworzeniu relacji między ludźmi;

• Jak wykorzystać aplikację Padlet i QR kody do pracy w grupach.

• Praca z komputerami/tabletami/telefonami komórkowymi;

• Praca indywidualna i w grupie;

• drukarka.

•	 https://pl.padlet.com/ [dostęp: 05.10.2019];

•	 https://pl.qr-code-generator.com/ [dostęp: 05.10.2019].

ocenianie kształtujące – po tej lekcji ucznioWie i uczennice doWiadują siĘ:

metody, formy, środki dydaktyczne WykorzystyWane podczas zajĘć:

Ź r ó d ł a :

• o istnieniu kanałów na You tube mniejszości narodowych zamiesz-
kujących Polskę;

• W jaki sposób można wykorzystać środki masowego przekazu 
do tworzenia dobrych relacji w społeczeństwie;

• Jak odbierają Polaków migranci i migrantki z innych krajów;

• o wykorzystaniu narzędzi tiK w procesie uczenia się: Padlet i QR 
kody. 

c e l  l e kc j i .  p o  t e j  l e kc j i  u c z n i oW i e  i  u c z e n n i c e  d oW i a d u ją  s i Ę :

https://pl.padlet.com/
https://pl.qr-code-generator.com/


Inicjujemy swobodną rozmowę o tym, 
w jakich celach mogą do Polski przyjeż-
dżać obcokrajowcy oraz o tym, co mogą 
myśleć o osobach z Polski, polskich wa-
dach i zaletach, kulturze bycia i życia. 
Jeśli rozmowa z uczniami i uczennicami 
do tego nawiązuje, sięgamy do pojęcia 
stereotypu i krótko je omawiamy.

Pytamy uczniów, czy znają jakieś źródła, 
z których możemy się tego dowiedzieć 
bezpośrednio od migrantów. Przedsta-
wiamy temat i cele zajęć.

Następnie proponujemy stworzenie 
bazy takich źródeł, ze szczególnym 
uwzględnieniem You Tube, w aplikacji 
Padlet.
Przedstawiamy zasady pracy, dzielimy 
klasę na zespoły i uzgadniamy sposoby 
pracy nad zagadnieniem – każda grupa 
wyszukuje 2 vlogi/relacje/kanały/filmy 
na You Tube. Krótko prezentujemy za-
pisywanie danych na Padlecie, https://
pl.padlet.com/ [dostęp: 05.10.2019], 
dodawanie linków, filmów, dokumentów, 
tworzenie wpisów.

Grupy szukają materiałów filmowych, 
selekcjonują informacje. Zamieszczają 
wybrane przykłady na tablicy w Padle-
cie, mając możliwość obserwacji tym 

Przykładowe źródło: 
https://youtu.be/BiL-
zrI_Srqk 
[dostęp: 05.10.2019]. 

Zajęcia powinny odbyć 
się w pracowni kom-
puterowej lub w klasie 
z dostępem do table-
tów tak, by uczniowie 
i uczennice mogli sa-
modzielnie poszukiwać 
i tworzyć zasób źródeł. 
Możliwe jest wykorzy-
stanie telefonów ko-
mórkowych.

5 minut

5 minut

20 minut

https://youtu.be/BiLzrI_Srqk
https://youtu.be/BiLzrI_Srqk


samym tego, co udostępniają inne gru-
py. Uzgadniamy z nimi, że w przypadku 
wyszukania tego samego źródła grupa, 
która chciała dodać je jako druga, sku-
pia się na dotarciu do innego materiału. 
Grupy mogą ze sobą współpracować, 
mogą ustalić wspólną strategię poszu-
kiwań, np. podzielić się poszukiwaniem 
materiałów według różnych narodowo-
ści, miejsc publikowania itp. W trakcie 
wykonywania zadania klasa przysłuchu-
je się fragmentom wypowiedzi lub wy-
słuchuje ich w całości.

Po  wykonaniu  zadania  uczn iowie 
i uczennice uczą się przekształcania 
informacji w kod QR przy pomocy dar-
mowego generatora: https://pl.qr-code-
-generator.com/  [dostęp: 05.10.2019]. 
Kodują w grupach zgromadzony mate-
riał, drukują i przygotowują minigazetkę 
do umieszczenia na szkolnym korytarzu 
pod wymyślonym wspólnie tytułem, np. 
Czy wiesz, co nas mówią? lub Jak nas 
doświadczają, tak o nas mówią. Spraw-
dzają zakodowany materiał przy pomo-
cy aplikacji w telefonach komórkowych/
na tabletach do odczytywania kodów 
QR.

Bezpłatnych generato-
rów kodów QR jest wię-
cej, uczniowie mogą 
sami odnaleźć je w In-
ternecie.
Mogą również dodać 
krótką instrukcję, czym 
jest kod QR i  jak z nie-
go korzystać.

10 minut

P o d s U M o WA n i e

Zamykamy lekcję pytaniami skie- 
rowanymi do uczniów i uczennic: 

• Czego się dzisiaj dowiedzieliście 
w kwestii wypowiadania się o Pola- 
kach lub Polsce przez migrantów 
z różnych krajów?;

• Czy coś was zaskoczyło?;
• Do czego mogą się przydać poznane 

narzędzia technologii informacyjno-
-komunikacyjnej, zwanej TIK?

5 minut



ZAchęcenie do RefleKsJi

Lekcja może być częścią cyklu zajęć o mniejszościach narodowych i etnicznych w Polsce. Działa-

nia uczniów i uczennic oraz towarzyszące im odkrycia zachęcają do powstania projektów rozsze-

rzających tematykę poruszaną w czasie zajęć. Można pokierować pracą tak, by potem na przy-

kład wysłuchać fragmentów lub całości znalezionych materiałów, poszukać punktów wspólnych 

oraz różnic w opiniach migrantów i migrantek o Polsce i jej mieszkańcach i mieszkankach i zapro-

ponować różne twórcze zadania dotyczące łamania stereotypów postrzegania innych narodów, 

ale również mieszkańców i mieszkanek innych części Polski, małych lub dużych miast, wsi, dziel-

nic itp. Przekazujemy również młodzieży, jak można pożytecznie wykorzystać nowoczesne tech-

nologie do poznawania świata, uczenia się i dzielenia się wiedzą.

notAtKi



Scenariusz powstał w ramach projektu “Wielokulturowa Grupa 2.0” współfinansowanego z dotacji Ministerstwa 
Edukacji Narodowej oraz projektu “Masz Prawo Wiedzieć” współfinansowanego z dotacji Krajowego Funduszu 
Azylu, Migracji i Integracji.
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