
 

 

 

 

Scenariusz zajęć 

Temat: Polacy i Żydzi  

 

Cele zajęć: 

 zwrócenie uwagi na złożoność stosunków polsko-żydowskich,  

 walka ze stereotypami, 

  głośne czytanie ze zrozumieniem, 

 ćwiczenia w pisaniu i swobodnej wypowiedzi przed publicznością. 

Warunki techniczne: 

 wiek uczestników – szkoła gimnazjalna, 

 miejsce zajęć – szkoła, świetlica środowiskowa, 

 czas trwania - 90 minut. 

Metody: 

 swobodna wypowiedź, 

 czytanie ze zrozumieniem,  

 rozmowa. 

Materiały: 

 arkusze papieru, 

 czasopisma, artykuły, 

 książka „Księgi Jakubowe albo wielka podróż przez siedem granic, pięć języków i trzy 

duże religie, nie licząc tych małych”, 

 prezentacja multimedialna, 

 płyta Kapela Brodów. 

 

Przebieg zajęć 

Cześć I 

Zajęcia nauczyciel rozpoczyna zabawą „Chińskie szepty”. Uczestnicy chodzą po Sali. Kiedy 

ktoś zobaczy kogoś, komu chciałby coś powiedzieć, przesyła mu tę informację przez  kogoś 

innego, np.: powiedz Joannie, że chcę jej podziękować za wczorajszą pomoc. Należy 

kontynuować, póki informacje się nie wyczerpią. Można pisać te informacje na dużym 

papierze wiszącym na ścianie. Można też przesłać je formie listów. 

Po zabawie nauczyciel zaprasza uczniów, aby usiedli w kręgu. Rozmowa nauczyciela 

 z uczniami na temat funkcjonowania stereotypów Żyda i Polaka 

 w społeczeństwie polskim i żydowskim.  

 Jak Polacy widzą Żydów? 

 W jaki sposób Żydzi postrzegają Polaków? 

 



 

 

 

 

Uczniowie na arkuszach papieru wypisują  cechy charakteru i wygląd zewnętrzny. Klasa 

dzieli się na dwie grupy. Zadaniem grupy I jest narysowanie Żyda. Grupa II rysuje postać 

Polaka.  Wykonane prace są omawiane przez autorów prac plastycznych i zamieszczone na 

tablicy korkowej. 

Część II 

Nauczyciel zaprasza uczniów do odsłuchania trzech utworów muzycznych 

w wykonaniu Kapeli Brodów „Muzikaim”. Zespół prezentuje muzykę żydowską. Album 

zawiera również książeczkę, która zawiera rozmowę  z Witkiem Brodą (liderem kapeli) 

 i Andrzejem  Bieńkowskim o  genezie muzyki żydowskiej. Książeczka czytana jest poprzez 

głośne czytanie, przez dwóch uczniów.  W tle słychać muzykę. Po przeczytaniu tekstu, 

nauczyciel rozmawia z  uczniami o muzyce i jej powstaniu. Najważniejsze informacje są 

zamieszczone na arkuszu.  

 Żydzi byli znani z tego, że bardzo dobrze grali na skrzypcach 

 i cymbałach. 

 Byli wynajmowani na wesela przez polska szlachtę i mieszczan. 

 Najczęściej grywali w karczmie, była ona miejscem, gdzie spotykały się wszystkie 

kultury. To był Tygiel – tam można było Żydom, Polakom 

 i Cyganom spotkać się i grać. 

Nauczyciel prezentuje na planszach  instrumenty, na których grały kapele żydowskie. 

Znajduje się również informacja co to jest muzyka klezmerska. Muzyka klezmerska – 

potocznie klezmer (hebr. „כלי” – „narzędzie”, „instrument”; „זמר” – „śpiew”), niegdyś muzyka  

związana z żydowskimi  obrzędami  religijnymi , z czasem przerodziła się w muzykę 

rozrywkową graną  

w czasie żydowskich ślubów i uroczystości, by wreszcie połączyć się z jazzem. 

Prezentacja zawiera historię Żydów od czasów średniowiecza do współczesnych. 

Nauczyciel dzieli uczniów na trzy grupy. Na stole leżą wycinki z prasy z ważnymi datami 

 i wydarzeniami . Zadaniem każdej grupy jest ułożyć te wydarzenia chronologicznie i omówić. 

Przed klasą.  

Po wykonanym zadaniu jako ciekawostkę nauczyciel zaprezentuje  uczniom alfabet hebrajski 

oraz  krótką historię „ Jak liczyli starożytni Żydzi” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Alfabet hebrajski. 

 

Cześć III 

Kolejna część zajęć rozpoczyna się od przeczytania fragmentu powieści Olgi Tokarczuk 

„Księgi Jakubowe albo wielka podróż przez siedem granic, pięć języków i trzy duże religie, 

nie licząc tych małych”. Głośne czytanie z podziałem na role. Czas 15 minut.  

Na tablicy znajdują się kilka ważnych pojęć: 

 Hasyd - Chasyd (z hebrajskiego) oznacza dosłownie: pobożny. Chasydzi 

przywiązywali większą wagę do modlitwy niż do nauki i grupowali się wokół cadyków. 

Chasydyzm objawił się po raz pierwszy w średniowieczu w dolinie Renu, a w Polsce 

rozwinął się ok 1740r 

 Tolerancja  – termin stosowany w socjologii  badaniach nad kulturą  

i  religią. Słowo oznacza w tym kontekście "poszanowanie czyichś poglądów, 

wierzeń, upodobań, różniących się od własnych 

  Goj - określenie pojawiające się wielokrotnie w Torze,  tłumaczone najczęściej jako 

„narody" czyli zwykle nie-Żydów, kogoś spoza narodu Izraela. Określenie to, 

 w zależności od kontekstu, może mieć wydźwięk pejoratywny, wyrażający 

lekceważenie wobec innowierców lub innych narodów. 

 Antysemityzm - postawa wyrażająca uprzedzenie, niechęć, wrogość i dyskryminację 

Żydów oraz osób pochodzenia żydowskiego, postrzeganych jako grupa religijna, 

etniczna lub rasowa, argumentowana powodami religijnymi, gospodarczymi lub 

politycznymi. Jest przeciwieństwem filosemityzmu. Ekstremalny antysemityzm głosiła 

ideologia niemieckiego nazizmu, doprowadzając do próby wyniszczenia 

 w okupowanej Europie. 

Każdy punkt jest omawiany z uczniami. 

Nauczyciel  zaprasza do pracy w grupach. Uczniowie dzielą się na cztery grupy.  

Grupa I  

Na podstawie tekstu Macieja Borkowskiego „Ostatni rozdział. Żydzi w Opolu w latach 1938-

1944” uczniowie mają   napisać   opowiadanie o Kryształowej Nocy dla młodszego odbiorcy. 

Ostatni rozdział. Żydzi w Opolu w latach 1938-1944 / Maciej Borkowski //  Strony. - 2009, nr 

3, s. 44-50     

Grupa II  

Po przeczytaniu recenzji do filmu „Ida” uczniowie mają opowiedzieć 

   i zachęcić swoich kolegów do obejrzenia tego filmu. 

  Ida / Jakub Majmurek //  Kino. - 2013, nr 10, s. 71     

  

 

 



 

 

 

 

Grupa III 

Uczniowie mają opisać w formie kilku kartek z pamiętnika: scenę przejścia krakowskich 

Żydów do getta (marzec 1914 r.), wcielić się Żydów i przedstawić reakcje Polaków na to 

wydarzenie.  

Ciągle jest ze mną smutek… / Simon Wiesenthal // Tygodnik Powszechny.- 1995, nr 6, s. 7 

Grupa IV 

Zaimprowizować relację telewizyjną na temat wydarzeń antysemickich z marca 1968 na 

podstawie artykułu „Marzec’68 na emigracji” dotyczący między innymi  książki „Życie 

przecięte” Joanny Wiszniewicz. 

Proza epoki Marca i wokół Marca'68 / Sławomir Buryła //  Ruch Literacki. - 2013, z. 2 

 

 

Podsumowanie: 

Rozmowa nauczyciela z uczniami na temat doświadczeń wyniesionych z lekcji: 

 Jakie wydarzenia z historii stosunków  polsko-żydowskich uważasz za 

najważniejsze? 

 Jak odbierasz  Żydów po dzisiejszych zajęciach?  
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