Agnieszka Suchowierska

Scenariusze zajęć do przeprowadzenia
po przeczytaniu lektury pt. Ada Judytka i zaginiony tałes.

Uczestnicy:


uczniowie klas 1-4

Cele:







zainteresowanie uczniów tematyką żydowską,
poznanie wybranych zagadnień związanych z kulturą żydowską,
zachęcenie uczniów do poznawania historii własnego regionu,
rozwijanie postaw tolerancji i zainteresowania „innym”,
sprawdzenie stopnia zrozumienia lektury,
rozwijanie umiejętności współpracy.

Metody:




heureza,
metody aktywne (gry i zabawy edukacyjne, metody audiowizualne),
metoda zajęć praktycznych.

Formy:



zbiorowa,
grupowa.

Materiały:







książka Agnieszki Suchowierskiej Ada Judytka i zaginiony tałes,
laptop z dostępem do internetu,
tekst refrenu piosenki Cziribim cziribom (załącznik)
układanka związana z tematykę żydowską (załącznik),
materiały do przygotowania gry drejdel: szablony drejdla, cukierków, koperty (załączniki), nożyczki,
klej, wykałaczki.
instrukcja do gry drejdel.

Książkę Ada Judytka i zaginiony tałes warto omawiać szczególnie w miejscowościach, w których niegdyś
mieszkali Żydzi – to doskonała okazja do zainteresowania się historią własnego regionu. Jest tych
miejscowości bardzo wiele.
W 1939 roku w Polsce żyło 3,5 miliona Żydów, czyli 10% ogółu ludności, w tym w Warszawie 380 tysięcy. Żydzi stanowili 31%
mieszkańców Warszawy, 32% Lwowa, 43% Białegostoku. W małych miasteczkach (sztetlach) Żydzi stanowili często ponad 50%
mieszkańców. Było to największe skupisko Żydów w ówczesnej Europie i drugie co do wielkości na świecie - po USA. (źródło:
http://www.izrael.badacz.org/zydzi_w_polsce/dzieje_rzeczypospolita.html)

Lekcja 1

Materiały:


pocięta układanka o tematyce żydowskiej.

Przebieg lekcji
1. Wrażenia uczniów po lekturze, omówienie jej treści – praca zbiorowa.
Przykładowe pytania:









Kim była tytułowa bohaterka książki?
Co oznacza jej imię?
W jaki sposób doszło do zaginięcia tałesu?
Do czego tałes był potrzebny mamie Ady?
Jakie święto obchodziła Ada?
Jakich przyjaciół miała Ada?
Jakie zauważyliście różnice między przyjaciółmi?
Jakie poznaliście zwyczaje związane z różnymi kulturami?

2. Ewentualna pogadanka na temat przeszłości żydowskiej miejscowości, w której mieszkają uczniowie lub
najbliższej dużej miejscowości.


Pierwsze informacje na ten temat można znaleźć na stronie Wirtualny Sztetl:
https://sztetl.org.pl/pl/miejscowosci/A

3. Rozdanie uczniom pociętych układanek – każda grupa dostaje jeden zestaw.


Praca w grupach – zadaniem każdej grupy jest dobranie ilustracji do podpisów. Wszystkie pojęcia z
układanki pojawiły się w książce Ada Judytka i zaginiony tałes.

4. Omówienie wyników pracy grup – poprawności ułożenia karteczek. Wyjaśnienie znaczenia obecnych na
nich terminów.

Lekcja 2

Materiały:






tekst refrenu piosenki Chiribim chiribom,
szablon drejdla,
papierowe cukierki,
szablon koperty – opakowania na cukierki.
we własnym zakresie:
o klej,
o nożyczki,
o ewentualnie gumki-recepturki do podpięcia drejdla od spodu (gdyby otwór okazał się zbyt
duży) lub taśma klejąca lub plastelina,
o wykałaczki/patyczki do szaszłyków/patyczki plastikowe.

Przebieg lekcji
1. Wspólne śpiewanie (refrenu) piosenki Cziribim cziribom.


https://www.youtube.com/watch?v=xRMsDYy1Wms

2. Rozdanie szablonów drejdla, cukierków, kopert oraz patyczków, wycinanie i klejenie drejdli i kopert –
praca w grupach.
Każda grupa otrzymuje:




jeden szablon drejdla,
jeden arkusz z cukierkami,
jeden szablon koperty,

dzięki czemu wszystkie dzieci z grupy będą miały zajęcie.
3. Wyjaśnienie zasad gdy w drejdla.
Wszyscy w grupie dostają jednakową ilość cukierków. Każdy po kolei kręci drejdlem.





Jeśli drejdel upadnie na literę nun, graczowi przepada kolejka.
W wypadku gdy drejdel upadnie na bok z literą gimel, gracz bierze wszystkie cukierki z banku.
Gdy drejdel upadnie na bok z literą hei, bierze połowę cukierków z banku. Jeśli cukierków jest np.
pięć, gracz bierze „większą połowę’, czyli trzy.
Kiedy drejdel upadnie na literę shin, gracz oddaje do banku swój jeden cukierek.

Gdy bank jest pusty, każdy gracz oddaje jeden cukierek,.
Gra toczy się w ciągu wyznaczonego czasu lub dopóki jeden gracz nie wygra wszystkich cukierków.
Kiedy któremuś z graczy skończą się cukierki, może on poprosić o pożyczenie ich. Pozostali gracze mogą,
ale nie muszą się na to zgodzić.
4. Wspólna gra w grupach.
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