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TEMAT LEKCJI:    „Co się dzieje jak natura szaleje? Ludzie przychodzą z pomocą.”  

AUTOR/KA:    Joanna Pankowska 

KOREKTA MERYTORYCZNA:  Łukasz Bartosik 

CZAS:     45 min 

HASŁA TEMATYCZNE:   katastrofa naturalna, pomoc humanitarna, pomaganie 

POZIOM EDUKACYJNY:  klasa 2-4 szkoły podstawowej 

CELE:  

1. OU zna pojęcie katastrofy naturalnej i pomocy humanitarnej. 

2. OU rozumie konsekwencje katastrofy naturalnej. 

3. OU umie wskazać przykłady pomocy humanitarnej. 

 

ODWOŁANIA DO PODSTAWY PROGRAMOWEJ: 

Edukacja przyrodnicza 

2. Osiągnięcia w zakresie funkcji życiowych człowieka, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i odpoczynku. Uczeń: 

11) ma świadomość istnienia zagrożeń ze środowiska naturalnego, np. nagła zmiana pogody, huragan, ulewne deszcze, burza, susza oraz 

ich następstwa: powódź, pożar, piorun; określa odpowiednie sposoby zachowania się człowieka w takich sytuacjach 

 

PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT WARSZTATU MOŻNA ZNALEŹĆ  

W broszurze o pomocy humanitarnej "Niosę Pomoc" http://bit.ly/niose_pomoc 

 

CO TRZEBA PRZYGOTOWAĆ PRZED ROZPOCZĘCIEM LEKCJI? 

 Plakat : „Co się dzieje jak natura szaleje? Ludzie przychodzą z pomocą.” (w wersji wielkoformatowej można zamówić tutaj: 

http://bit.ly/kampaniaPAH_zapisy  lub użyć pierwszej strony załącznika nr 1 w wersji wydrukowanej lub wyświetlonej) 

 Do plakatu wielkoformatowego potrzebne będą również nożyczki, klej lub taśma klejąca, kolorowe kredki lub pisaki 

 Wydrukować karty zadań (Załącznik nr 1) – po jednej dla OU 

 Rzutnik lub ekran, komputer 

 Prezentacja (Załącznik nr 2) 

 Dymki do wycięcia lub wyświetlenia na ekranie (Załącznik nr 3)  

 

http://bit.ly/niose_pomoc
http://bit.ly/kampaniaPAH_zapisy
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Uwaga! Przed przeprowadzeniem tego warsztatu zapoznaj się animacją http://bit.ly/animacja_jak_mowic oraz z publikacją „Jak mówić o większości 

świata. Rzetelna edukacja o krajach globalnego Południa” dostępną na stronie: www.pah.org.pl/dokumenty/#materialy-edukacyjne . Jeżeli jest taka 

możliwość, zawieś w sali polityczną mapę świata.   

Scenariusz może być modyfikowany przez osobą prowadzącą. Należy jednak pamiętać, aby postawione cele były zrealizowane a przekazy zgodne 

z wartościami edukacji globalnej i Kodeksem ds. obrazów i przesłań dot. krajów globalnego południa. – więcej informacji w publikacji powyżej.   

 

UŻYTE SKRÓTY:  OP – osoba prowadząca  OU – osoby uczestniczące  

 

Czas Cel metody Opis metody Potrzebne materiały  

(np. flipczart, link do 

filmu, załącznik nr…) 

Uwagi i warianty ćwiczenia 

Na co należy zwrócić uwagę?  

5 min  Standardowe czynności rozpoczynające lekcję.   

5 min Wprowadzenie 

pojęcia katastrofy 

naturalnej 

OP pokazuje plakat „Co się dzieje jak natura szaleje? Ludzie 

przychodzą z pomocą.”   

OP zadaje pytania, a OU korzystając z plakatu 

odpowiadają: 

 Co to znaczy, że natura szaleje? 

 Czym są katastrofy naturalne? 

 Co mogą zniszczyć takie katastrofy? 

 

Załącznik nr 1: Plakat  

(można przykleić na 

tablicy, położyć pośrodku 

kółka wyświetlić na rzutniku 

lub wydrukować  i rozdać 

OU).  

Katastrofa naturalna – jest to zjawisko 

związane z działaniem sił natury, które 

powoduje szkody na terenie objętym tym 

zjawiskiem. Do katastrof naturalnych 

zaliczyć można m.in.: powódź, huragan, 

tornado, tsunami, obfite opady śniegu, 

lawiny i osuwiska, ekstremalna mrozy i 

upały, susze, pożary, trzęsienie ziemi i 

wybuch wulkanu. 

http://bit.ly/animacja_jak_mowic
http://www.pah.org.pl/dokumenty/#materialy-edukacyjne
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15 min Refleksja nad 

konsekwencjami 

katastrofy naturalnej 

Nawiązując do konsekwencji, czyli zniszczeń wywołanych 

przez katastrofę, OP prosi OU o wykonanie ćw. nr 1 i/lub 2 

z karty pracy.  

Załącznik nr. 1: Karta 

zadań  

ćw. nr 1 i/lub 2 

Warto by młode OU  skupiły się na jednym 

z dwóch ćwiczeń, grupy starsze wykonać 

mogą oba ćwiczenia. 

5 min Wprowadzenie 

pojęcia pomocy 

humanitarnej 

Wracamy do plakatu i OP czyta ponownie tytuł: „Co się 

dzieje jak natura szaleje? Ludzie przychodzą z pomocą.” 

OP zadaje pytania, a OU korzystając z plakatu 

odpowiadają: 

 Co to znaczy, że ludzie przychodzą z pomocą? 

 Czym jest pomoc humanitarna? 

 Jakie są przykłady działań pomocy humanitarnej? 

   

Załącznik nr 1: Plakat  

(można przykleić na 

tablicy, położyć pośrodku 

kółka wyświetlić na rzutniku 

lub wydrukować  i rozdać 

OU). 

Pomoc humanitarna to działania 

prowadzone w celu udzielenia wsparcia 

ludności w trudnej sytuacji, zwłaszcza gdy 

odpowiedzialne służby nie mogą albo nie 

chcą takiej pomocy udzielić. Przykłady 

pomocy humanitarnej to m.in.: dostarczanie 

wody, jedzenia, odbudowa domów, szkół, 

szpitali, dróg, pomoc medyczna. 

10 min Zaprezentowanie 

przykładów pomocy 

humanitarnej   

OP prosi OU o wykonanie ćwiczenia nr 3 z karty pracy. 

Podczas omawiania zadania, OP pokazuje na 

rzutniku/ekranie  prezentację z przykładami pomocy. 

Do każdego dymku z ćwiczenia jest jeden slajd z przykładem 

działań PAH, dodatkowo na końcu znajdują się dwa slajdy o 

sytuacji dzieci i odbudowie szkół.  

Załącznik nr 1: Karta 

zadań  

ćw. nr 3 

Załącznik nr 2: Prezentacja  

Warto zatrzymać się na dłużej przy 

ostatnim slajdzie i jeśli czas na to pozwoli 

porozmawiać o tym jak realia katastrofy 

wpływają na osoby w wieku OU. 

5 min Podsumowanie Jeżeli OP posiada plakat w wersji wielkoformatowej, prosi 

OU o wycięcie dymków i przyklejenie ich w odpowiednie 

miejsca, a także pokolorowanie plakatu. Gotowy plakat 

wieszamy w klasie lub na korytarzu.  

Jeżeli OP nie posiada plakatu w wersji wielkoformatowej, 

prosi uczniów o pokolorowanie mniejszych wersji plakatu i 

przerysowanie dymków w odpowiednie miejsca 

(wyświetlając załącznik nr. 3 na rzutniku/ekranie).  

Plakat, nożyczki, klej lub 

taśma klejąca, kolorowe 

kredki lub pisaki  

 

 

 

 

Załącznik nr 3 

Podczas prac plastycznych nad plakatem 

OP jeszcze raz przypomina, czym jest 

katastrofa naturalna, pomoc humanitarna i 

jakie są typy pomocy humanitarnej (treści 

dymków).  

Pomóż nam tworzyć jeszcze lepsze materiały i wypełnij ankietę: http://bit.ly/ocen_materialy_PAH 

http://bit.ly/ocen_materialy_PAH


          

 

 



          

 

ELEKTRYCZNE  

MEDYCZNEJ  SZKOŁY  

RANNI  DRÓG  

 PRĄDU TRZĘSIENIE 

CHLEBA WODY  

 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Katastrofy naturalne sprawiają, że ludzie nie mają jedzenia i czują głód. Brak wody czy elektryczności 
bardzo utrudniają życie. Zastanów się, z jakimi problemami mogą spotkać się ofiary katastrofy naturalnej. 
 
2. Przeczytaj historię miasta i uzupełnij brakujące słowa. 

W mieście było _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ziemi, które zniszczyło wiele budynków. 

Dzieci nie mogły wychodzić z domu i chodzić do _ _ _ _ _ _ .  

Trzęsienie połamało słupy i zerwało linie  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. 

Ludzie nie mieli _ _ _ _ _ i nie mogli gotować jedzenia. 

Ludzie nie mogli pracować. Piekarz nie wypiekał _ _ _ _ _ _ . 

Z powodu dziurawych _ _ _ _  nie można było przejechać i dowieźć jedzenia.  

W niektórych domach nie było _ _ _ _ . 

Ludzie byli _ _ _ _ _ i potrzebowali pomocy _ _ _ _ _ _ _ _ _. 

LINIE RURA ZERWANE  

ELEKTRYCZNE DROGA  

USZKODZONA DZIURAWA   ……………………… 

……………………… 

……………………… 

Nie da się gotować, a fabryki 
nie mogą pracować. 

……………………… ……………………… 
Nie można umyć i ugotować jedzenia.  
 

………………………  ……………………… 

Samochody nie mogą dowozić 
jedzenia do sklepów. 

Katastrofy naturalne mogą zniszczyć domy, pola uprawne, fabryki, a 
nawet całe miasta. Zastanów się, jaki wpływ może to mieć wpływ na 
codzienne życie.  
 

 1. Podpisz obrazek wybierając po 2 lub 3 wyrazy z ramki i dowiedz się jak 
zniszczenia wpływają na to czy ludzie mają co jeść i pić.  
 



          

 

Katastrofy naturalne mogą wyrządzić dużo szkód, ludziom może brakować żywności, wody, prądu. 

Mogą też być ranni i być w niebezpieczeństwie. Zastanów się, jak można pomóc! 
 

3. Połącz w pary obrazki z lewej strony z obrazkami w chmurkach. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Celem pomocy humanitarnej jest ratowanie 
życia i łagodzenie cierpienia osób 
poszkodowanych, co bardzo często łączy się 
z opieką medyczną (udzielanie pierwszej 
pomocy poszkodowanym, szczepienia, 
przywrócenie stałej opieki medycznej, 
szkolenia, zakup sprzętu itp.).

Na zdjęciu znajdują się mieszkańcy i 
mieszkanki obozów Deyniile i Arbiska w 
Somalii, gdzie ekipa PAH przeszkoliła 22 
pracowników ochrony zdrowia z zakresu 
promocji higieny.

Fot. PAH, Ekipa PAH w Somalii przeszkoliła 22 pracowników ochrony 
zdrowia z zakresu promocji higieny w obozach Deyniile i Arbiska, 

sierpień 2018. 



Na zdjęciu widzimy ekipę PAH, która w obozach dla osób 
wewnętrznie przemieszczonych (czyli takich które są zmuszone 
do migracji w granicach swojego kraju) w Syrii zamontowała 
oświetlenie solarne - w ten sposób mieszkańcy i mieszkanki 
mogą bezpiecznie poruszać się po obozie również w nocy. 

W przypadku katastrof naturalnych, zerwanie linii elektrycznych 
oznacza nie tylko brak światła w domach i na ulicach, ale 
bardzo często też oderwanie od informacji – nie działają 
telefonu, telewizja i komputery, a mieszkańcy nie mają skąd 
czerpać informacji o bieżącej sytuacji. 

Fot. PAH, Pracownicy PAH montujący oświetlenie solarne, 
Syria, marzec 2017



Woda potrzebna jest nie tylko do picia. Bez 
niej trudno jest przygotować jedzenie albo 
zadbać o higienę własną i gospodarstwa 
domowego. Podczas katastrof naturalnych 
woda na danym terenie zostaje zabrudzona i 
nie nadaje się do użytku przez ludzi i 
zwierzęta. Zniszczone zostają też rury i studnie, 
przez co ludzie nie mają skąd czerpać wody. 

Dlatego w ramach pomocy humanitarnej 
ważne jest, aby jak najszybciej dostarczyć 
czystą wodę, na przykład za pomocą 
beczkowozów, a następnie wybudować lub 
odbudować studnie i inne stałe źródła wody.

Fot. Maciej Moskwa/Testigo Documentary
Kobiety pompujące wodę ze studni głębinowej, Sudan Południowy, stan Jonglei, 

maj 2015



Susza stała się jedną z głównych przyczyn migracji 
mieszkańców i mieszkanek Somalii i Sudanu 
Południowego. Spowodowała ona brak żywności w 
sklepach i na targach lub wielokrotnie podwyższyła 
ceny. Uniemożliwiła także uprawę pól i zapewnienie 
wyżywienia dla rodzin.

Pomoc PAH dotycząca żywności może polegać także 
na rozdawaniu jedzenia, bonów na żywność lub 
szkoleniach dla rolników i rolniczek. 

Fot. Maciej Moskwa/Testigo Documentary.
Kobiety gotują ryż dla rodzin przybywających do obozu dla wewnętrznie przemieszczonych, 

okolice Mogadiszu, Somalia, marzec 2017. 



Na zdjęciu znajdują się mieszkańcy wysypy 
Bantayan, koordynatorka pomocy humanitarnej 
PAH oraz inżynier organizacji Young Pioneers
Disaster Response podczas konsultacji dotyczącej 
odbudowy domów w ramach pomocy humanitarnej 
udzielonej mieszkańcom i mieszkankom Filipin, 
poszkodowanym w wyniku przejścia tajfunu 
Yolanda który miał miejsce 8 listopada 2013 roku.

Fot. Joseph Ferris/YPDR
Filipiny, prowincja Cebu, wyspa Bantayan, grudzień 2013



Na zdjęciu dzieci w klasie tymczasowej w 
szkole podstawowej w Salmetar w Nepalu, 
która została zniszczona w wyniku trzęsienia 
ziemi 25 kwietnia 2015 roku, oraz w nowo 
wybudowanej (z pomocą osób 
wspierających PAH) szkole w tej samej 
miejscowości.

Fot. Marta Żołnierska/PAH
Fot. Radosław Araszkiewicz

Dystrykt Dhading; Rejon Gumdi, 
listopad 2015 i czerwiec 2017



Konflikty zbrojne dla wielu dzieci i młodzieży 
oznaczają przerwaną edukację. 

W Syrii dorasta nowe pokolenie, które nie pamięta 
rzeczywistości innej niż wojenna. Ich domy zostały 
zniszczone, a ich szkoły stały się schronieniem dla 
uciekających przed bombardowaniami cywilów 
lub miejscem gdzie magazynowana jest broń. 
Szkoła to nie tylko zajęcia lekcyjne, to przede 
wszystkim środowisko, które daje dzieciom 
poczucie bezpieczeństwa, miejsce gdzie 
nawiązują relacje, kształtują swoje wartości i 
rozwijają umiejętności. 
W Syrii 1/3 szkół jest wyłączona z użytku; 1.7 mln 
dzieci nie chodzi do szkoły, a 1.3 mln jest 
zagrożona przerwaniem edukacji. Fot. Dominika Arseniuk/PAH

Syria, Maj 2013




