
Migracje w literaturze dziecięcej

Książka to idealne narzędzie edukacyjne: buduje nasz obraz świata 
i poszerza perspektywę o doświadczenia innych. To dzięki opowieściom
odkrywamy, że rzeczywistość nie wygląda tylko tak, jak sami lub same 
ją przeżywamy. Do rozmowy z dziećmi o migracjach warto używać książek. 
Oto krótki przewodnik z pytaniami, jakie możesz zadać dzieciom 
po wspólnej lekturze. 

Jarosław Mikołajewski, "Wędrówka Nabu"

Zastanówcie się wspólnie nad cechami
charakteru Nabu. Jaką jest dziewczynką?  
 Czy można nazwać ją bohaterką? Dlaczego?

Czy wędrówka Nabu podobna była od waszych
podróży? Czym się od nich różni? Jak myślicie dlaczego
wędrówka dziewczynki była zupełnie inna od waszych?

Jak wam się wydaje - w którym momencie
opowieści Nabu bała się najbardziej? 

Napiszcie list do Nabu!

Jak wam się wydaje - w którym momencie
opowieści Nabu bała się najbardziej? 

Nabu podczas wędrówki natknęła się na niewidzialne
ściany i mury. Pomyślcie o migrujących ludziach. Jakie
bariery i przeszkody napotykają na swojej drodze,     
 a potem w nowym domu? Podzielcie je na te
widzialne i niewidzialne.



Pija Lindenbaum, "Pudle i frytki"

Dlaczego psy opuściły wyspę? Czy w różnych miejscach                 
na świecie żyje się tak samo? Co to znaczy, że gdzieś nie ma
dobrych warunków do życia?

Jak na gości zareagowały pudle? Czy były przestraszone
ich obecnością? A jak ludzie zachowują się w takich
sytuacjach? Co mówią o przybyszach?

Czy znacie ludzi lub słyszeliście o ludziach, którzy tak jak
psy i szczeniak musieli opuścić swój dom? Dlaczego to
zrobili? Z jakich powodów ludzie wyruszają w drogę?

Psy z opowieści bardzo lubiły ziemniaki. Czy wiecie czego
potrzebuje ziemniak by zapuścić korzenie? Zróbcie eksperyment
z ukorzenianiem ziemniaka i porozmawiajcie o tym czego
potrzeba by człowiek zapuścił gdzieś korzenie. Narysujcie
plakat o potrzebach ziemniaka i człowieka!

Ewa Nowak, "Kot, który zgubił dom"

Jak czuł się kot z dala od domu, w zupełnie                       
obcym kraju?

Jakie emocje towarzyszyły Kunkushowi po
rozdzieleniu się z rodziną? Zróbcie listę
tych emocji i spróbujcie je narysować - tak,
jakby strach, tęsknota czy smutek były
postaciami.  Jak wyglądają?

Kunkush podróżował z uciekającą rodziną. Czy znacie inne
gatunki migrujących zwierząt? Jakie są powody ich
wędrówek?

Co sprawiło, że historia kota ma szczęśliwe zakończenie? 



Katarzyna Przyborska, "Żaba"

O czym jest ta książka? Co wydaje wam się być
najważniejszym tematem? Spróbujcie zapisać
odpowiedzi na małych karteczkach - jednym 

       słowem lub jednym zdaniem, a potem 
       porównajcie ze sobą.

Czy migracje to sprawa wyłącznie
ludzi i zwierząt? Zastanówcie się         
 i narysujcie co jeszcze migruje lub
przemieszcza się po planecie! 

Czy to co wydarzyło się w świecie zwierząt mogłoby też
wydarzyć się w świecie ludzi? Czy migracje zwierząt różnią
się czymś od migracji ludzi?

Jak myślicie - dlaczego zwierzęta oskarżyły ptasią 
       rodzinę o spowodowanie trudnej dla 
       wszystkich sytuacji?

Które zwierzę wzbudziło waszą sympatię?                   
Z jakiego powodu je zapamiętaliście? 

Jaką rolę w tej opowieści odgrywały emocje?                
 Czy potraficie je wymienić lub opisać? Czy to, co czuły
zwierzęta miało wpływ na ich zachowanie?

Poznaliście charaktery zwierzęcych bohaterów i mogliście
poznać ich w trudnej sytuacji, w jakiej się znaleźli.
Wykonajcie wspólny atlas zwierząt z opowieści.
Wybierzcie te zwierzęta, które udało wam się
zapamiętać. Kto jest przywódcą? Komu jest wszystko
jedno? A kto troszczy się tylko o siebie? Możecie
spróbować nazwać postaci po swojemu. W innej wersji
możecie zrobić na podstawie tej historii komiks lub
opowiedzieć zupełnie nową przygodę.

Jeśli chcecie zobaczyć jak wyglądało
spotkanie kota z ukochaną rodziną,
sprawdźcie filmik na You Tube.

https://www.youtube.com/watch?v=05K-YUezBKA


Inne książki dla dzieci o tematyce migracyjnej

Francesca Sanna, "Podróż" + "Me and my fear" Renata Piątkowska, 
"Hebanowe serce"

Liliana Bardijewska, 
"Kot Karima i obrazki"

Rafał Witek, 
"Chłopiec z Lampedusy"

Michael Roher, 
"Wędrowne ptaki"

Katherine Marsh, 
"Chłopiec znikąd"

Beata Gawryluk, 
"Teraz tu jest nasz dom" Katherine 

Applegate, 
"Drzewo życzeń"

https://wydawnictwodwiesiostry.pl/katalog/autorzy/katherine-applegate
https://wydawnictwodwiesiostry.pl/katalog/autorzy/katherine-applegate
https://wydawnictwodwiesiostry.pl/katalog/autorzy/katherine-applegate


Opracowanie: 
Katarzyna Witt

Serge Bloch, 
"Nie mój dom"

Astrid Desbordes,
"Przyjaźń"

José Manuel Mateo, "Emigracja"

Anna Posłuszna, 
Katarzyna Witt, 
"Książka otwarta na świat" Agnieszka Suchowierska, 

"Mat i świat"

Artur Domosławski, 
"Kolumb. Całkiem inna
historia."

Dorota Combrzyńska-Nogala,
"Wysiedleni"

https://czasdzieci.pl/ksiazki/autor,1138905-jos_manuel_mateo.html

