
Lekcja 1. poświęcona 

problemowi rasizmu: język 

polski 

Data: dowolna 

Czas: 45 min 

Lekcja dla klasy piątej/szóstej (po 

uzupełnieniu także dla klas starszych) 

 

Zaznaczam, że to lekcja z cyklu poświęconego problemowi rasizmu - wobec osób czarnoskórych – 

wprowadzenie do analizy fragmentu „Króla Maciusia I” Janusza Korczaka. 

 

Zapis z podstawy programowej dla klas IV - VI: 

I. Kształcenie literackie i kulturowe. 
2. Odbiór tekstów kultury. Uczennica(eń): 2) wyszukuje w tekście informacje wyrażone wprost i 
pośrednio; 6) odróżnia informacje o faktach od opinii. 
II. Tworzenie wypowiedzi. 
2. Mówienie i pisanie. Uczennica(eń): 2) redaguje notatki. 

1.  

 

Powiązanie z wcześniejszą wiedzą: znajomość definicji stereotypu oraz zoomorfizacji.  

 

Cele lekcji w języku nauczycielki: 

1. Wyszukiwanie i dekonstrukcja stereotypów (na temat czarnoskórych) w filmie. 

2. Odczytanie funkcji zoomorfizacji w filmie. 

3. Wprowadzenie słów: „rasizm”, „manipulacja”. 

 

Cele sformułowane w języku uczących się: 

Zmierzę się ze stereotypami na temat ludzi o innym niż biały kolorze skóry. 

 

 

Wzz (wuzetka = w zeszycie zanotuję - nauczycielka co jakiś czas przypomina o konieczności notowania w 

zeszytach): 1. min. 4 stereotypy na temat ludzi czarnoskórych, 2. odpowiedź na pytanie o współczesny 

rasizm. 



Przebieg lekcji (metody i aktywności): 

 

1. Powtórzenie znaczenia słowa „stereotyp”: każda(y) uczennica(eń) zapisuje na posticie i nakleja na tablicy 

stereotyp dotyczący wybranej narodowości - na tej podstawie klasa przypomina definicję/znaczenie 

pojęcia. 

 

2. Podanie i zapisanie w zeszytach celu lekcji i wzz. Wybrana trójka u. parafrazuje cel. 

 

3. Projekcja filmów: https://www.youtube.com/watch?v=1DcAERixtIs oraz „Scrub me Mama”. W trakcie 

drugiego filmu n. robi krótkie przerwy, a u. indywidualnie zapisują na kartkach wszystko, co - ich zdaniem 

- buduje stereotyp „Czarnucha”: Jakie cechy przypisywanie są ludziom o czarnym kolorze skóry? 

 

4. Praca w trójkach: u. łączą się w trójki i zbierają cechy, które wynotowały na kartkach. 

 

5. Praca na forum: każda grupa po kolei wymienia jedną cechę (np. lenistwo, obżarstwo, brud, skłonność 

do zabawy, niesamodzielność) i wyjaśnia, dlaczego uznała ją za stereotypową. Pozostali wynotowują cztery 

- n. powinna przypomnieć, aby wielkimi literami zapisali(ły), że to stereotypy. 

 

6. Praca w parach: ustalenie odpowiedzi na pytanie: Na czym polega rasistowska manipulacja zastosowana 

w filmach dla dzieci? [po zadaniu ostatniego pytania n. pyta o znaczenie pojęć "rasizm" i „manipulacja”]. 

 

7. Postawienie pytania: Czy w dzisiejszym świecie - zgodnie z tym, co twierdzi autor pierwszego filmu - nie 

zwracamy już uwagi na kolor skóry?  Każdy(a) u. zapisuje odpowiedź w zeszycie, chętne(i) czytają na forum.  

Notatki i dodatkowe ćwiczenia: 

Notatki w zeszycie: 1. min. 4 stereotypy na temat ludzi czarnoskórych, 2. odpowiedź na pytanie o 

współczesny rasizm. 

Praca domowa: 

Brak lub uzupełnienie notatki. 

Materiały i pomoce dydaktyczne: postity, filmy z You Tube’a. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1DcAERixtIs

