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2. Historia 

a)   KONTYNENT KONTRASTÓW  ( lekc ja  h istor i i  d la  g imnaz jum)  
 opracowała:  Ewa Kołodzie j  

 
Cele ogólne: 
• uświadomienie, w jaki sposób jest kreowany wizerunek kontynentu afry-

kańskiego 
• pokazanie, z czego wynikają niektóre problemy krajów afrykańskich 
• ukazanie Afryki jako kontynentu pełnego kontrastów oraz pokazanie, 

z czego one wynikają 
• zapoznanie uczniów ze współczesnym obliczem krajów afrykańskich 

 
Cele operacyjne: 
• uczeń wie, że Afryka jest kontynentem, a nie krajem 
• uczeń jest świadomy, dlaczego pokazuje się uproszczony obraz Afryki 

i co to za sobą pociąga 
• uczeń wie, że kraje afrykańskie są bardzo zróżnicowane 
• uczeń potrafi wymienić ważne dla kontynentu afrykańskiego wydarzenia 

 
Metody nauczania: 
• praca w grupie 
• praca z mapą 
• praca z tekstem 
• pogadanka 
• burza mózgów 
• opis 

 
Pomoce dydaktyczne: 
• zdjęcia 
• muzealne prezentacje zbiorów afrykańskich 
• mapa Afryki i Polski 
• film etnograficzny 
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Przebieg zajęć: 
1. Nauczyciel dzieli uczniów na grupy, a następnie rozdaje im małe kartecz-

ki. Prosi, by każda grupa na osobnych karteczkach wypisała jak najwięcej 
języków, w których się mówi w Europie, inna – religie, kolejna – potrawy 
charakterystyczne dla różnych państw, ważne daty, stroje ludowe, zjawi-
ska atmosferyczne występujące na kontynencie, problemy, z którymi bo-
rykają się poszczególne państwa itd. 

2. Nauczyciel mówi, aby wszystkie kartki wrzucić do osobnych pudełek 
i wymieszać. Następnie prosi jedną osobę o wylosowanie z każdego pu-
dełka po jednej kartce. Na tablicy zapisuje treść kartek (np. język fiński, 
prawosławie, osły, chałwa, ciemne włosy i ciemna karnacja, zorza polar-
na, odzyskanie niepodległości przez Estonię, strój kurpiowski...) Pyta 
uczniów, czy kilkanaście losowych cech może obcokrajowcowi wytłuma-
czyć, czym jest Europa. Mówi, że tak samo, jak nie można mówić o Euro-
pie jako całości, nie można sobie mówić o Afryce jako jednym kraju.  
Mówi, aby uczniowie wyobrazili, że ich klasa jest salą, w której na pod-
stawie wylosowanych cech ma powstać wystawa pod tytułem „Europa”. 

3. Nauczyciel pokazuje uczniom zdjęcia z pokazów mody afrykańskich pro-
jektantów, fotografie artystyczne, ilustracje pokazujący współczesny 
afrykański design. Po chwili pokazuje zdjęcia lub prezentacje z europej-
skich (polskich) muzeów traktujące o Afryce. Pyta, jaki obraz one przed-
stawiają. 

4. Nauczyciel pokazuje zdjęcia różnych części Afryki i Polski. Uczniowie 
muszą je pogrupować (np. wieżowce, smutne dzieci, wyschnięte studnie, 
supermarkety, kasyna, kwiaty, drzewa, samochody, szkoły tańca). Celem 
jest pokazanie nieoczywistości. Zdjęcia, które kojarzą się stereotypowo 
z Afryką, będą zestawiane ze zdjęciami z okolic ich rodzinnej miejsco-
wości. 

5. Uczniowie oglądają fragment filmu etnograficznego Chikwati – moje afry-
kańskie wesele traktującego o związku Zambijki i Niemca, mieszkających 
w Berlinie, którzy postanawiają wziąć ślub w małej zambijskiej wiosce, 
skąd pochodzi panna młoda. Na filmie widać, jak te dwa światy się ze sobą 
przeplatają i co powstaje na ich styku. Nauczyciel prosi, aby uczniowie 
wypisali zwyczaje, które ich zdaniem mogłyby wydać się dziwne ich  
rówieśnikom mieszkającym w Afryce. Uczniowie dzielą się na grupy 
i zapisują sw oje  p om y sły , a następnie przedstawiają je klasie. 
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6. Następnie nauczyciel prosi, aby uczniowie wymienili najdziwniejsze zwy-
czaje, które widzą na co dzień w swoim państwie. Zwraca uwagę np. 
na noszenie krawatów czy smokingów, dmuchanie świeczek na torcie, 
malowanie paznokci, chodzenie na szpilkach, wieszanie bombek na  
choince, kupowanie skórki pańskiej na cmentarzu, gotowanie bigosu, ma-
chanie szalikiem „Legia Warszawa” – to wszystko, co osobie wychowanej 
na innym końcu świata, może się wydawać dziwne. Mówi o tym, że zwy-
czaje codzienne, które dziś uważamy za oczywiste i normalne, przywę-
drowały do Polski z innych krajów (np. biała suknia panny młodej, kroje-
nie tortu, choinka). 

7. Nauczyciel zwraca uwagę na to, że kontynent afrykański jest pełen kon-
trastów, pomimo tego, że w Polsce najłatwiej jest zobaczyć jego ciemną 
stronę. Mówi, ile jest państw afrykańskich, grup etnicznych, wierzeń i ję-
zyków. Przedstawia uczniom jedno państwo lub region jako ilustrację, 
np. Nigerię z uwzględnieniem królestwa Benin. Na tablicy lub na rozwie-
szonych na ścianach taśmach papieru rysuje linię czasu. Opowiadając 
o dziejach Beninu, pyta uczniów, co w podobnym czasie działo się na zie-
miach polskich. Wcześniej może przygotować nieduże ilustracje, obrazu-
jące ważne wydarzenia (np. Bitwa pod Grunwaldem czy Masakra Beniń-
ska, dwór królewski w Polsce i w Beninie, brązy benińskie, odzyskanie 
niepodległości przez Nigerię, pokojowa nagroda Nobla dla Lecha Wałęsy, 
założenie wytwórni filmowej w Lagos, budowa metra w Warszawie). Prosi 
uczniów, aby te wydarzenia umieścili na linii czasu. 

8. Nauczyciel prosi uczniów o przygotowaniu w domu referatów na temat 
współczesnej kultury poszczególnych państw afrykańskich (np. produkcji 
filmów, nowych nurtów muzycznych, mody). 
 

Pomoce dydaktyczne: 
1) Binyavanga Wainaina Jak pisać o Afryce?: www.slideshare.net/mik_krakow/ 

binyavanga-wainaina-jak-pisac-o-afryce-kolonialne 
2) Film etnograficzny Chikwati – the African Wedding reż. Peter Lehmann (film 

dostępny w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, kontakt do 
autora: tel: +49 30 6241120 mr.lee@t-online.de) 

3) Artur Winiecki, Maroko na oko, Kenię przy linii: www.polityka.pl/ swiat/ 
analizy/ 1512464,2,afrykanskie-granice.read 
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4) Zdjęcia z wystawy afrykańskiej w Państwowym Muzeum Etnograficznym: 
www.dropbox.com/gallery/7737052/1/Afryka%20pme?h=129698 

5) Filmy z pokazów projektantów mody z krajów afrykańskich 
i z www.youtube.com 

6) Galeria zdjęć twórców skupionych w State of L3 
7) Polityczna mapa Afyki: www.freeworldmaps.net/africa/political.html 
8) Fizyczna mapa Afryki: www.freeworldmaps.net/africa/ 

 
 


