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,,Magiczna podróż z cygańskim taborem” 

 

Scenariusz działań Dnia Kultury Romskiej w ramach realizacji  

projektu –,,Dwie kultury - jedno przedszkole”   zorganizowanych w Przedszkolu Nr 99  

we Wrocławiu, 8 kwietnia 2016 r. 

 

Cele ogólne: Zapoznanie dzieci z kulturą i obyczajami romskimi 

Uwrażliwienie na różnorodność kulturową oraz ukazanie Polski jako kraju  

zamieszkałego  przez wiele grup narodowych i etnicznych 

Wielozmysłowe poznawanie otaczającego świata 

Uświadomienie wspólnych wartości z rówieśnikami z innych grup etnicznych                                                     

            

Cele szczegółowe: Dziecko: 

- zna elementy charakterystyczne dla kultury romskiej: flaga, kraj pochodzenia, stroje, 

muzyka, taniec, dawny sposób podróżowania / tabory cygańskie/,  tradycyjne zawody i 

rzemiosła,  dania kuchni romskiej… 

- dostrzega wspólne wartości między kulturami: rodzina, szacunek do starszych, wspólne 

spędzanie czasu, symbole mówiące o tożsamości / język, flaga, tradycja, kultura/ 

- doświadcza niestereotypowego przekazu o kulturze romskiej 

- rozwija wrażliwość zmysłową 

- buduje zaufanie , aktywnie uczestniczy i współpracuje w grupie 

Metody: podające, ekspresyjne, ćwiczeniowe 

Środki dydaktyczne: pacynki – dziewczynki- jedna ubrana w stój romski, globus piłka,  

zabawkowy romski wóz mieszkalny, flaga romska,  tabor cygański- wozy wykonane z 

kartonów/ dla każdej grupy/, nagrania z muzyką romską/,, Jadą wozy kolorowe”, ,,Ore, ore” / 
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PRZEBIEG  ZAJĘĆ 

 1. Wprowadzenie 

 2. Teatrzyk pacynkowy-,, Koleżanki z przedszkola” 

Dzieci witają się z pacynką Alą, która pojawia się w ich przedszkolu. Podają jej adres 

przedszkola i wspólnie szukają jej koleżanki Ewelinki, która miała tu na nią czekać. Ala 

opisuje swoją koleżankę: wesoła, ma czarne długie włosy, lubi śpiewać, tańczyć, wciąż się 
śmieje. Zaczyna popłakiwać i martwić się. Nagle słyszy dźwięki muzyki/ piosenka ,, Jadą wozy 

kolorowe..”/ Pojawia się Ewelinka, ale wygląda inaczej niż zwykle /kolorowy strój,długa 

spódnica, błyszczące ozdoby…/. Ala próbuje dowiedzieć się z pomocą dzieci z jakiej okazji jej 

koleżanka tak się ubrała /bal, urodziny, Dzień dziecka…/ Dowiaduje się, że dziś obchodzony 

jest Światowy Dzień Romów i jest to wyjątkowy dzień dla Ewelinki i wszystkich Romów. Ala 

nie rozumie co oznacza słowo Rom,  pyta z jakiego kraju pochodzi Ewelinka. / wymienia kraje 

, z których pochodzą dzieci lub ich rodzice, przykłady z przedszkola: Polina – Ukraina, 

rodzice innych dzieci- Syria, Turcja, Grecja…-dzieci angażują się, pomagają../ Dowiaduje się 
,że jej koleżanka jest tak jak ona Polką a jej przodkowie dawno temu przywędrowali z terenów 

Indii /pokaz na globusie- piłce, utrwalenie nazwy kontynentów- Azja, Europa, państw- Polska, 

Indie/. Nie może uwierzyć, że wędrowali taborami, mieszkali w wozach, śmieje się i z 

zachwytem ogląda potem zabawkowy wóz cygański , dowiaduje się też, co oznacza słowo- 

tabor,  jak wyglądało życie w obozie cygańskim.  Historię te Ewelinka zna już tylko z 

opowiadań babć, dziadków i innych członków rodziny, która często spotyka się, wspólnie 

spędza czas śpiewając, grając , bawiąc się i wspierając nawzajem. To też podoba się Ali , jej 

rodzina nie jest tak liczna a babcię i dziadka odwiedza bardzo rzadko… Ewelina wyjaśnia, że 

Romowie nie mają swojego państwa ale mają swoją flagę, której symbolika opowiada ich 

historię.Zagadka : Ile kredek i w jakim kolorze potrzebujecie, żeby narysować flagę Polski? 

oraz wspólne rysowanie na niby flagi romskiej jest wspaniałą zabawą i nauką/ Bierzemy 

kredkę niebieską i rysujemy niebo, odkładamy ją i bierzemy zieloną, rysujemy trawę, 
odkładamy i trzecią kredką czerwoną rysujemy koło z wozu, duże, ze szprychami../ Ewelina 

wyjaśnia znaczenie kolorów: błękit- niebieskie niebo, zieleń- ziemia, koło- wędrówkę,  życie w 

drodze bez własnego państwa. Ala bardzo chciałaby poznać życie w takim obozie cygańskim/ 

śpiew, taniec, radość/ i wyruszyć  z taborem, dzieci również przyłączają się prosząc o pomoc 

Ewelinkę.  Dziewczynka wyjaśnia, że nie mają taboru ale potrafi im pomóc w zdobyciu wozów 

3. Quiz – utrwalenie zdobytej wiedzy 

Każda grupa odpowiada na zadane pytanie i w nagrodę zdobywa wóz, który musi później 

wspólnie ozdobić, wóz będzie częścią przedszkolnego taboru, który wyruszy w magiczną 
wędrówkę. 

1. Jak inaczej nazywamy Romów? 

2. Skąd przywędrowali Romowie? 

3. Czy Romowie mają swoje państwo? 
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4. Jak wygląda i co oznacza flaga romska? 

5. Co to jest tabor cygański 

4. Magiczne zaklęcie 

Dzieci przed wyruszeniem w podróż muszą zaczarować swoje wozy i wypowiedzieć zaklęcie, 

które sprawi, że podróż stanie się magiczna. 

Powtarzają słowa refrenu piosenki -,, Ore, ore”, potem wspólnie śpiewają i rozchodzą się do 

poszczególnych grup. 

5.Podróżowanie 

Po ozdobieniu wozów dzieci wyruszają w podróż po salach 

-  Flaga romska 

Dzieci wspólnie wyklejają czerwonymi kuleczkami z bibuły kontur koła, elementu flagi 

kolorują kolorowanki o tematyce romskiej 

- Muzyka, taniec, gra na instrumentach 

Dzieci oglądają na dużym ekranie występy zespołów romskich, dowiadują się o specyfice 

muzyki, tańca /wpływy indyjskie, flamenko…/ . Grają na instrumentach, tańczą przy muzyce 

romskie. Dziewczynki przymierzają falbaniaste spódnice do tańca flamenko,  bawią się 
kolorowymi chustami… 

- Ozdoby- kolorowe korale, bransoletki 

Dzieci nawlekają na gumki  kolorowe koraliki wykonane z pociętych rurek do picia na gumki / 

dzieciom młodszym ułatwi prace użycie wsuwek do włosów/ 

- Tor przeszkód 

Dzieci w zespołach 4-5 osobowych połączonych np. gumą, liną, muszą wspólnie pokonać 
przeszkody / przejście po kładce, slalom między przeszkodami, pokonać wzniesienie, 

przeskoczyć przeszkodę… 

- Wizyta u Zielarki- magiczne talizmany 

Dzieci poznają właściwości lecznicze ziół: mięta, rumianek, koper włoski, lawenda. Poznają 
też ich  magiczne właściwości. Dowiadują się o zwyczaju przygotowywania przez rodziców 

magicznych talizmanów chroniących dziecko/ czerwona wstążeczka w wózku – znana 

dzieciom/. Każde dziecko samodzielnie wsypuje do małej  sakieweczki zioła- lawenda na 

kochanie, mięta – pieniądze, rumianek –oczyszczanie, pieniądze, koper – ochrona. 
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6.Wspólna biesiada przy ognisku 

Dzieci siedzą na kocach wokół ogniska, słuchają muzyki ,wspólnie śpiewają poznaną 
piosenkę. Panie z kuchni przygotowały romskie małe placuszki, które z wielkiej miski 

rozdawane są dzieciom.  Po zjedzeniu dzieci tańczą i wspólnie bawią się. 

7.Zakonczenie 

W ramach obchodów Światowego Dnia Romów: 

- rodzice mogli obejrzeć wystawę - ,, Tradycyjne zawody i rzemiosło Romów” 

- dzieci zjadły na obiad tradycyjny rosół z kury 

- dzieci słuchały baśni romskich 

- w szatni pojawił się kolorowy tabor cygański, wielka flaga romska 

- dzieci wróciły do domów z kolorowymi ozdobami, pachnącymi talizmanami, nową wiedzą i 
wspomnieniami z magicznej podróży 

 

 Opracowała i przeprowadziła wspólnie z nauczycielkami poszczególnych grup  

    Małgorzata Lewandowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


