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Stwórz swoją własną wystawę wielojęzyczną 

 

O wystawie wielojęzycznej  
Wielojęzyczna wystawa gromadząca materiały o charakterze interaktywnym 
multimedialnym i polisensorycznym ma na celu przybliżenie języka  
i wielojęzyczności, zachęcając do zaangażowania emocjonalnego, dzielenia się 
doświadczeniami i empatii. Wystawa wielojęzyczna proponuje 6 ścieżek 
edukacyjnych o zróżnicowanej tematyce, dotyczącej szerokiego zagadnienia 
wielojęzyczności. Wystawa wielojęzyczna w szczególności: 

 przedstawia w interesujący sposób informacje dostosowane do różnych 
grup wiekowych uczniów (uczniowie w wieku od 6 do 14 lat);  

 proponuje nauczycielom materiały dydaktyczne i pomysły na aktywności 
edukacyjne związane z wielojęzycznością, możliwe do wykorzystania w 
pracy z uczniami; przykłada wagę do meta-refleksji lingwistycznej;  

 buduje doświadczenia wielojęzyczności, które wzmacniają motywację 
uczniów do głębokiego poznawania tego tematu;  

 pozwala na uruchomienie wszystkich kanałów sensorycznych oraz 
wspiera przetwarzanie komunikatów różnego typu (wizualnych, 
dźwiękowych, tekstowych).  

 Wystawa będzie zawierać poniższe ścieżki: 

1.  Języki świata 
2.  Zwroty grzecznościowe 
3.  Liczby i liczenie 
4.  Wielojęzyczne opowieści 
5.  Zapożyczenia językowe 
6.  Opowiadanie historii 

  



 
 

  
                                      

Ścieżka numer 1. Języki świata 
 

WYKONAJ JEDNĄ LUB WIĘCEJ AKTYWNOŚCI: 
1. Przygotuj drzewo języków Europy, aby pokazać, jak języki ewoluowały w czasie. 

Istnieje wiele takich przykładów (w różnych językach) w Internecie (zobacz 
zdjęcia). Możesz je wydrukować w dużej skali lub przygotować jeden plakat, 
wspólnie z uczniami, wykorzystując karton i farby. Możesz także wydrukować / 
kupić mapę do kolorowania i razem z dziećmi ją pomalować, przedstawiając 
najpopularniejsze języki w danym regionie (kraje, w których pierwszym / 
oficjalnym językiem jest np. angielski, arabski, hiszpański, francuski).  

2. Poproś uczniów o przyniesienie do klasy małych zdjęć przedstawiających ich 
samych i napisanie tekstu typu: Cześć! Nazywam się… Moim językiem ojczystym 
jest…. (w języku ojczystym). Przyklej te zdjęcia i teksty na mapę lub drzewo 
językowe, aby pokazać, skąd pochodzą uczniowie w klasie / jakie mają korzenie 
językowe. 

3. Jeśli chcesz stworzyć podobne ćwiczenie z wykorzystaniem cyfrowych narzędzi 
medialnych zamiast prac ręcznych, możesz wykorzystać alternatywną 
instrukcję: przygotuj mapę Europy lub świata online i dodaj zdjęcia / notatki / 
nagrania związane z krajami, z których pochodzą Twoi uczniowie. Podczas 
wystawy możesz użyć laptopa / komputera z głośnikami, by pokazać taką mapę 
odbiorcom. Goście odwiedzający wystawę mogą kliknąć na mapie, aby 
zobaczyć i posłuchać uczniów i dowiedzieć się, skąd oni pochodzą (aby tworzyć 
takie mapy możesz wykorzystać programy open source, których przykłady 
znajdziesz poniżej). 

Drzewo językowe:  

 

 



 
 

  
                                      

 

 

 

Mapa języków świata:  

 

 

MATERIAŁY:  

 Program open source do map interaktywnych: https://www.scribblemaps.com  

 Laptop / komputer / tablet z głośnikami 

 Tektura, zdjęcia, farby, markery itp.  

 

  



 
 

  
                                      

Ścieżka Numer 2. Zwroty grzecznościowe 
 

WYKONAJ JEDNĄ LUB WIĘCEJ AKTYWNOŚCI: 
1. Z pomocą uczniów stwórz plakat językowy. Powinny się na nim znaleźć obrazki 

/ naklejki, które reprezentują poniższe zwroty grzecznościowe: 

 Cześć  

 Przepraszam  

 Dziękuję 

 Proszę 

 Tak 

 Nie 

 Dzień dobry 

 Jak się masz? 

 Dobrze 

Obok każdego zwrotu grzecznościowego umieść korespondujące z nim zwroty w 
przynajmniej 10 językach obcych (pośród nich po włosku i angielsku). 

2. Stwórz mapę świata wykorzystując skrawki różnych tkanin (jak na zdjęciu 
poniżej). 

3. Nagraj osobę mówiącą „cześć” w 10 różnych językach. 

 

 

MATERIAŁY:  
plakaty, papier, markery, różne tkaniny (najlepiej z recyklingu), ipad lub syntezator 
oraz mikser do nagrywania głosu. 

 

  



 
 

  
                                      

Ścieżka Numer 3. Liczby i liczenie  
 

WYKONAJ JEDNĄ LUB WIĘCEJ AKTYWNOŚCI: 

Liczby w Europie 
1. Zapytaj uczniów w jakich językach europejskich potrafią liczyć do 10. Następnie 

wspólnie przećwiczcie liczenie w kilku językach europejskich, np. po angielsku, 
po francusku, po hiszpańsku, po polsku (możesz wykorzystać filmiki wyszukane 
w internecie).  

2. Przygotujcie i przeanalizujcie wspólnie plakat, na którym zestawione zostaną 

nazwy cyfr w wybranych językach europejskich. Możesz wykorzystać tabele 

zaproponowane w materiałach lub wykonać z uczniami zupełnie inne. 

Następnie zastanówcie się nad następującymi kwestiami: 

 W jakich krajach wymowa cyfr jest podobna, a w jakich bardzo się różni? 

 Z czego wynikają te podobieństwa i różnice? 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  
                                      

 

 

Liczby na świecie 
Podziel uczniów na 4 grupy. Zaproponuj, aby każda grupa przygotowała informacje  

i materiały dotyczące 4 systemów liczbowych: 

• wschodnio-arabskiego; 

• greckiego; 

• chińskiego; 

• hebrajskiego. 

Informacje, jakie uczniowie gromadzą powinny dotyczyć:  

• pochodzenia i krótkiej historii systemu liczb; 
• obszarów świata, gdzie dany system jest stosowany; 
• graficznego zapisu i wymowy liczb w danym systemie od 0 do 10. 

Zachęć uczniów, aby zaprezentowali zgromadzone przez zespoły informacje 

posługując się mapą oraz przygotowanymi materiałami / planszami / ilustracjami. 

Następnie, zwróć ich uwagę na fakt, że chociaż różne systemy liczb posługują się 

różnymi znakami, zapisywane są w różny sposób, to ich zastosowanie na całym 

świecie jest takie samo. Przykładem tego może być tarcza zegara, która może zawsze 

wyglądać tak samo, mimo że operuje różnymi liczbami na tarczy. 

Poproś każdy zespół, aby posługując się papierem, mazakami i farbami lub też 
dowolnie wybranym programem komputerowym, przygotował projekt tarczy 
zegarowej operującej systemem liczbowym, który dany zespół badał. Przygotowane 
projekty powinny następnie zostać zaprezentowane w czasie wystawy.    



 
 

  
                                      

Możesz także pokazać uczniom przykłady tarcz zegarowych z różnych części świata, 
wykorzystując w tym celu zdjęcia zaproponowane poniżej. Uczniowie mogą w ten 
sposób porównać swoje prace z przedstawionymi wzorami. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

MATERIAŁY:  

 Duże kartony, flamastry, kredki, farby 

 Dowolny, prosty program graficzny, jeśli uczniowie postanowią 
przygotowywać prace w formie elektronicznej 

 

  



 
 

  
                                      

Ścieżka numer 4. Wielojęzyczne opowieści 
 

Opowiadanie krótkich bajek, rymowanek, komiksów w różnych językach lub 
dialektach. 

WYKONAJ JEDNĄ LUB WIĘCEJ AKTYWNOŚCI: 
1. Wspólnie z uczniami wybierzcie tekst. Możecie użyć popularnej baśni, jak 

opowiadania braci Grimm, piosenki lub wierszyka, które są znane uczniom  
i dostępne w różnych językach. Alternatywnie możecie z uczniami zdecydować 
się, aby wspólnie napisać opowiadanie (w zależności od czasu, jaki jest do 
dyspozycji na realizację aktywności).  

2. Przygotuj plakat ze scenopisem i przymocuj go do ściany w klasie. Efektem 
powinien być rodzaj komiksu na temat wybranej przez Was historii, w formie 
serii ilustracji wyświetlanych w sekwencji. Pomoże to dzieciom w wizualizacji 
tworzonej opowieści. Obok każdej ilustracji uczniowie powinni zapisać tekst 
dialogów pomiędzy postaciami oraz ogólny opis sceny. Ponieważ historia ma 
być wielojęzyczna, uczniowie na tym etapie powinni zdecydować jakimi 
językami będa posługiwać się poszczególni bohaterowie.  

3. Zdecyduj z uczniami, w jaki sposób opowiedzieć historię. Rozważcie razem 
różne opcje.  

4. Poniżej kilka pomysłów: 
o Odgrywanie ról. Uczniowie wcielają się w postaci bohaterów opowieści. 

Tego rodzaju spektakl jest nagrywany przez nauczyciela. 
o Kamishibai. “Papierowy teatr” tworzony przy wykorzystaniu ilustracji 

wykonanych na kartonowych planszach. Z tyłu poszczególnych ilustracji 
znajduje się tekst opowiadania, napisany w różnych językach. Narrator lub 
odtwórcy ról czytają lub opowiadają historię, podczas gdy widzowie patrzą 
na przesuwające się przed ich oczami rysunki. Takie przedstawienie jest 
nagrywane przez nauczyciela. 

o Scenopisy, komiksy, filmy animowane. W internecine znajdziecie mnóstwo 
narzędzi do tworzenia cyfrowych opowieści. Rezultaty pracy nad nimi 
mogą być bardzo łatwo współdzielone i publikowane w sieci. 

5. Zaplanuj sposób ewaluacji pracy uczniów nad opowieściami. Nawet jeśli ocena 
ma miejsce na bieżąco podczas pracy i obejmuje systematyczny monitoring 
postępów i napotkanych trudności, zorganizuj ostateczną dyskusję z uczniami, 
aby porozmawiać o tym, czego nauczyli się tworząc wielojęzyczne opowieści. 

 

Możesz odwiedzić następujące strony: 

Magiczna łąka: https://storybird.com/books/the-magic-meadow-3/  

Jak stworzyć elektroniczny komiks: https://www.pixton.com/es/schools/overview  

Zastosowanie Kamishibai: http://www.kamishibai.com/ 
www.kamishibai.com/PDF/CreatingUsingKamishibai.pdf  



 
 

  
                                      

 

 

MATERIAŁY:  

 Komputer, tablet lub smartphone. 

 Interaktywna tablica lub tradycyjna tablica z projektorem. 

 Książki, nagrania audio, piosenki. 

 Duży papier oraz przyrządy do pisania i rysowania. 

 Narzędzia i aplikacje: Pixton (komiksy elektroniczne), Powtoon (animowane 
prezentacje), Storybird or Twinery (storytelling i interaktywne historie 
cyfrowe). 

 

  

https://www.pixton.com/
https://www.powtoon.com/
https://storybird.com/
https://twinery.org/


 
 

  
                                      

Ścieżka numer 5. Zapożyczenia językowe 
 

WYKONAJ JEDNĄ LUB WIĘCEJ AKTYWNOŚCI: 
1. Nagraj swój głos, opowiadając historie różnych artykułów spożywczych. 

Możesz zaprezentować przedmioty kuchenne i artykuły spożywcze (owoce, 
warzywa i inne produkty spożywcze), których nazwy są obecne językach 
różnych krajów. Niektóre nazwy artykułów spożywczych są zapożyczane przez 
inne języki. Kilka przykładów z języka polskiego: 
o Różne polskie słowa pochodzą z języków: arabskiego, hiszpańskiego, 

francuskiego, angielskiego... Np.: rogalik, omlet, bagietka, hamburger itd. 
Niektóre słowa odbywają podróż w przeciwnym kierunku (z języka 
polskiego przede wszystkim w kierunku Europy wschodniej i 
południowej), np.: polonizmami w języku czeskim są m.in.: dostup, 
wyrok, okres, samouk, přiroda, povechný; polskiego pochodzenia są m.in. 
rumuńskie wyrazy: baba, pan, povidla, poruçnic, vutca, smîntînă 
‘śmietana’; powszechnie znanym na świecie słowem pochodzenia 
polskiego jest ‘vodka’. 

2. Przygotuj plakat, na którym uczniowie mogą rysować różne artykuły spożywcze 
i zapisywać ich historię. 

 

 

MATERIAŁY:  
Ipad lub syntezator i mikser do nagrywania historii różnych produktów spożywczych, 
markery.  

  



 
 

  
                                      

Ścieżka numer 6. Opowiadanie historii 
 

Stwórzcie film dotyczący wybranej przez Was ścieżki tematycznej i wielojęzycznych 
doświadczeń, które się z nią wiążą. Zaleca się wprowadzenie do filmu narratora, 
który pomoże odborcom w odbiorze i zrozumieniu opowieści.  

 

 

 

 



 
 

  
                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT 
 
Strona projektu VALUE: www.valuemultilingualism.org  
Email: info@valuemultilingualism.org  
Facebook: https://www.facebook.com/valueerasmusproject/ 

http://www.valuemultilingualism.org/
mailto:info@valuemultilingualism.org
https://www.facebook.com/valueerasmusproject/

