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SCENARIUSZ ZAJĘĆ 

1. Tytuł: Hulajnogą przez Piaskowe 

Królestwo. 

2. Odbiorcy: młodzież przedszkolna, 

młodzież wczesnoszkolna, młodzież 

szkolna (szkoła podstawowa, szkoła 

średnia). Słuchacze otwartych spotkań w 

placówkach oświatowych i kulturowych 

(bibliotekach, ośrodkach kultury, centrum 

aktywizacji kultury, muzeum). 

3. Uczestnicy zajęć: 

• Dopasują dla siebie idealne 

arabskie nakrycie głowy 

turban, burkę lub czador 

spośród dostarczonych 

przez mnie materiałów 

dydaktycznych. 

• Żal byłoby nie uczestniczyć 

aktywnie, podczas warsztatów wytworzenia mozaiki arabskiej z piasku 

kinetycznego, którą wspólnie zamkniemy w magiczną butelkę, nazwiemy 

ją Magiczną Lampą Aladyna. 

• Ilustracje, slajdy, które zobaczą podczas pokazu slajdów, zobrazują 

magiczny Półwysep Arabski – gościnność, zapach kadzidła, wielbłądy, 

ogromne przestrzenie wypełnione żółtym piaskiem. 

• Nauczą się tolerancji do otaczającego nas różnorodnego świata (różnic 

językowych, religijnych i kulturowych). 

Teraz zagadka dla ciebie, ułóż słowo z wytłuszczonych liter……… 

Ponadto: 

• Zapoznają się z technikami jazdy na hulajnodze. 

• Dowiedzą się jak napisać i wydać swoją pierwszą książkę. 
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4. Metody pracy: pokaz slajdów, warsztaty wiązania turbanów, warsztaty wytwarzania 

mozaiki z piasku kinetycznego, burza mózgów, dyskusja, rozmowa moderowana. 

5. Formy pracy: indywidualna, grupowa, zbiorowa. 

6. Środki dydaktyczne:  

• Chusty: ”arafatki”, przyszłe turbany, burki oraz czadory, z których 

odbiorcy stworzą arabskie nakrycia głowy. 

• Piasek kinetyczny w co najmniej ośmiu kolorach oraz butelki około 15 ml, 

zamykane korkiem. 

• Hulajnoga pokazowa (istnieje możliwość przejażdżki). 

• Pochodzące z rożnych części świata (Chin, Ukrainy, Pakistanu, 

Kirgistanu, Etiopii, Omanu, itp.) nakrycia głowy. 

• Opcjonalnie - maskotki przedstawiające zwierzęta Półwyspu Arabskiego. 

7. Opis przebiegu zajęć: 

• Czas trwania zajęć – do dwóch jednostek lekcyjnych (z możliwością przerwy). 

• Miejsce: - obszar placówki oświatowej/ kulturowej. 

Plan zajęć: 

Wstęp: 

Zastanawiacie się pewnie skąd w mojej głowie urodził się zwariowany pomysł 

przejazdu hulajnogą przez Bliski Wschód? Otóż podróże są moją największą pasją, 

którą wyssałem z mlekiem matki. Uwielbiam poznawać nowych ludzi, spotykać 

egzotyczne zwierzęta oraz odkrywać tajemnicze zakamarki. Uczęszczam regularnie 

na podróżnicze prelekcje, natomiast półki mojego pokoju całe zapełnione są 

krajoznawczymi książkami oraz mapami różnych części świata. Hulajnoga 

towarzyszy mi od lat, nie potrafiłbym odmówić udziału w wyprawie najwierniejszej 

przyjaciółce, tyle przecież razem przeszliśmy. Odwiedziłem dotychczas kilkanaście 

krajów w Europie, Azji i Afryce, ale Arabia Saudyjska nadal była dla mnie nieodkrytą 

częścią świata. Chcecie znać szczegóły? Zapraszam do wspólnych kreatywnych 

warsztatów. 

Faza przygotowawcza: 

a. Przygotowanie pokazu multimedialnego oraz środków, materiałów 

dydaktycznych. 

b. Powitanie uczestników. 

c. Omówienie harmonogramu spotkania (zgłoszenie potrzeb osób  

z niepełnosprawnościami, dyscyplina czasowa, itp.). 
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Faza realizacyjna: 

d. Uczniowie zostaną zaproszeniu do wysłuchania prelekcji opartej na pokazie 

multimedialnym, 

e. Pierwszą aktywnością w trakcie prezentacji będzie, zawiązanie własnego 

arabskiego nakrycia głowy: turbanu, burki, czadoru. Prowadzący rozda uczniom 

kolorowe oraz kraciaste chusty, następnie zademonstruje sposób wiązania na 

głowach. Następnie przewidziany jest czas na wspólne zdjęcia w nietypowych 

nakryciach głowy. 

f. Drugą aktywnością będzie na wzór Beduinów zamieszkujących Pustynię Wadi 

Rum w Jordanii, napełnienie kolorowym piaskiem kinetycznym, niewielkiej 

butelki. W ramach ewaluacji uczestnicy będą mieć czas, aby opowiedzieć  

o własnej twórczości. Butelki z piaskiem będą prezentem od prowadzącego dla 

słuchaczy. 

8. Etap podsumowujący: 

Celem nadrzędnym warsztatów jest nauka tolerancji poprzez otworzenie się (serca, 

umysłu) na inny odmienny, ale równie ciekawy świat arabski.  

Zakończenie: 

9. Prowadzący podzieli się z odbiorcami wiedzą w zakresie napisania książki oraz 

późniejszego procesu wydawniczego. 

10. Prowadzący dziękuje słuchaczom za udział w spotkaniu. 

11. *Istnieje możliwość zakupu książek mojego autorstwa z dedykacją, autografem 

(cena 30 złotych za sztukę lub komplet 50 złotych za dwie). 

12. Literatura: 

Dominik Wieczorkiewicz: „Hulajnogą przez Szczęśliwą Arabię”, Wydawnictwo Skrzat, 

Kraków 2018 (ISBN: 978-83-7915-572-9). 

Dominik Wieczorkiewicz „Hulajnogą przez Smoczą Wyspę”, Wydawnictwo Skrzat, Kraków 

2019 (ISBN: 978-83-7915-795-2). 

13. Scenariusz jest autorski. 

14. Prowadzący: 

Dominik Wieczorkiewicz 

hulajkrysiu@gmail.com; dominikw131@gmail.com 

0048 662-05-993 

15. Więcej na temat kreatywnych warsztatów: https://hulajkrysiu.com/prelekcje-i-

slajdowiska/ 
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