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TYTUŁ – PODRÓś PO WIETNAMIE  
___________________________________ 

Temat: PodróŜ po Wietnamie 

Cele: 

• Zapoznanie kulturą Wietnamu, mieszkańcami tego kraju i ich 

zwyczajami 

• Odnajdywanie podobieństw  róŜnic między kulturą Polski i 

Wietnamu 

 

Ten scenariusz łączy elementy pozostałych scenariuszy poświęconych 

Wietnamowi, daje teŜ moŜliwość wykorzystania kolorowanek, puzzli, memo 

i wyszukiwanek róŜnic poświęconych temu krajowi a zamieszczonych na 

stronie www.miedzykulturowa.org.pl 

 

Potrzebne środki i materiały: płyta z wietnamską muzyką, mapa świata 

(lub globus), bawełniane kolorowe waciki, drewniane/bambusowe 

pałeczki (kilkanaście par), plastikowe miseczki, przedmioty do 

rozpoznawania (lub rysunki): talerz, miseczka do ryŜu, ryŜ, mandarynka, 

jabłko, melon, bambusowe (lub wiklinowe) kosze, wietnamski kapelusz, 

chusta w polskie ludowe motywy, bambus, kasztany, mapa Wietnamu 

(zał. 1), kolorowanka przedstawiająca ulicę w Hanoi (zał. 2), zdjęcia 

przedstawiające wietnamskie rowery i skutery (w Galerii na stronie 

www.miedzykulturowa.org.pl), zdjęcia z Zatoki Ha Long, lalki wodne (zał. 3, 

3a), zdjęcia z Hanoi, zdjęcia tarasów ryŜowych (w Galerii na stronie 

www.miedzykulturowa.org.pl, w części poświęconej Wietnamowi), 

kolorowanki i wyszukiwanki róŜnic ze strony www.miedzykulturowa.org.pl 

(w kategoriach: nakrycia głowy, stroje, instrumenty muzyczne, scenki z 
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Ŝycia, budowle, pojazdy), plansza przedstawiająca ryŜ (zał. 4) i produkty z 

ryŜu (zał. 5) oraz scenka przedstawiająca sadzenie ryŜu (zał. 5a), legenda 

o kamiennym psie (zał. 6), instrukcja trzymania pałeczek (zał. 7),  

 

 

Realizacja 

1. Proponujesz dzieciom, Ŝe dziś wyruszacie w podróŜ do Wietnamu. 

Powieś na ścianie mapę świata i wspólnie z dziećmi zastanówcie się 

gdzie leŜy Polska a gdzie Wietnam i jakimi środkami lokomocji 

moŜna się tam dostać. Teraz niech kaŜde z dzieci zamknie oczy, 

wybierze pojazd którym dotrze do Wietnamu i …. ruszajcie. 

Opowiedz dzieciom jaka moŜe być trasa statkiem, samolotem lub 

pociągiem. Na zakończenie podróŜy włącz muzykę wietnamską i  

powiedz, Ŝe znaleźliście się w jednym z parków w Hanoi. 

Wietnamczycy właśnie kończą swoją poranną gimnastykę. 

Poranna gimnastyka wykonywana wspólnie, w grupach, w 

parkach wielu wietnamskich miast jest niezwykle popularnym 

zwyczajem. Na rozgrzewkę przed dalszą wędrówką moŜecie 

wykonać kilka rozciągających ćwiczeń. 

 

2. Z wcześniej przygotowanego pudełka wyjmij, zwiniętą w rulon, 

mapę Wietnamu (zał. 1). Zaproponuj dzieciom wędrówkę po tym 

ciekawym kraju i odwiedzenie kilku miejsc pokazujących niezwykłą 

historię, kulturę i przyrodę. RozłóŜcie mapę i przyjrzyjcie się trasie 

jaka Was czeka. Czerwone krzyŜyki na mapie to punkty, które 

odwiedzicie. Po drodze dowiecie się wielu interesujących rzeczy, 

będziecie teŜ wykonywać zadania i rozwiązywać zagadki.  

 

3. Na początek … Hanoi – opowiedz krótko o historii i połoŜeniu 

miasta. Zaproponuj dzieciom kolorowanie wybranych kolorowanek 

przedstawiających targ i ulicę Hanoi (m.in. zał. 2). Zastanówcie się 
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czy miejsca te są podobne do ulic i targów jakie znają z Polski. 

Czym się róŜnią, jakie są środki lokomocji, stroje ludzi, budynki, 

towary, którymi handlują? W Wietnamie szczególnie popularne są 

skutery i rowery – są głównym środkiem lokomocji i transportu. 

Obejrzyjcie wspólnie zdjęcia i zastanówcie się co jeszcze moŜna 

zapakować na rower lub skuter ? MoŜecie wspólnie wykonać takie 

właśnie zadanie polegające na zapakowaniu jak największej ilości 

przedmiotów (np. zabawek) na przedszkolny rowerek.  

 

4. Kolejny punkt na naszej mapie to Zatoka Ha Long. To niezwykłe 

miejsce gdzie na niewielkim obszarze znajduje się niemal 2 tys. wysp 

i wysepek. PokaŜ dzieciom zdjęcia z tego wyjątkowego miejsca. 

Legenda głosi, Ŝe wysepki to czubki grzbietu Władcy Smoka  - Lạc 

Long Quân, który spoczywa na dnie morza.   A teraz zadanie: niech 

dzieci narysują jak moŜe wyglądać łódź/statek/kajak. Na czym 

moŜna pływać, Ŝeby bezpiecznie przemieszczać się na rzece, 

jeziorze lub morzu?  Zaproponuj by wykorzystały róŜne pomysły, 

nawet najbardziej szalone – pod jednym warunkiem - wymyślone 

przez nie łódki powinny utrzymywać się na wodzie i bezpiecznie po 

niej przemieszczać. Kiedy rysunki będą gotowe zróbcie wystawę 

prac. PokaŜ dzieciom łódki popularne w róŜnych zakątkach świata 

(na stronie www.miedzykulturowa.org.pl – kolorowanki - pojazdy). 

Do ich budowy ludzie wykorzystują nie tylko drewno, ale teŜ np. 

słomę. Łodzie mogą mieć kształt okrągłych koszy i podłuŜnych 

dłubanek. Jak widać pomysłowość ludzi jest ogromna.   

 

5.  Wioski rzemieślnicze. W północnym Wietnamie jest region słynący 

z wiosek specjalizujących się w wyrobie róŜnych produktów. W 

jednych wykonuje się miski, inne słyną z produkcji jedwabiu, rzeźb, 

wyrobie kapeluszy. Podziel dzieci na grupy. KaŜda z nich niech 

wykona inną techniką prace plastyczne. Wykorzystajcie do tych 
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działań róŜnorodne materiały: glina/plastelina, zapałki, papier, 

styropian i tp. PokaŜ dzieciom zdjęcia i rysunki prezentujące 

tradycyjne elementy kultury Wietnamu: lalki wodne (zał. 3 i 3a), 

tradycyjny kapelusz, instrumenty muzyczne, smoka, Ŝółwia, ryŜ, 

bambus, targ (handlujących Wietnamczyków i sprzedawane przez 

nich owoce i warzywa), tekturowe miseczki do ryŜu oraz pałeczki. 

Na zakończenie kaŜda z grup niech zaprezentuje wykonane przez 

siebie prace i opowie o nich.   

 

6. RyŜowe tarasy. Kolejny punkt na naszej mapie…. najpierw 

obejrzyjcie zdjęcia pokazujące uprawę ryŜu, plansze pokazujące 

jak wygląda ta roślina oraz produkty jakie z niej się robi (zał. 4 i 5). 

RyŜ jest najwaŜniejszym produktem całej Azji – bez niego nie sposób 

wyobrazić sobie codziennej diety. Z ryŜu wyrabia się teŜ papier, a 

samo słowo symbolizujące często dobrobyt i dostatek pojawia się 

w wielu przysłowiach. Zadaniem jakie będą miały do wykonania 

dzieci jest - jedzenie pałeczkami. Dzieci dobierają się w pary, kaŜda 

para dostaje dwie plastikowe miseczki, pałeczki i kilka kolorowych 

wacików. Pokazujesz w jaki sposób powinno trzymać się pałeczki 

(zał. 7) i dzieci po kolei przekładają waciki z jednej miseczki do 

drugiej.  Na początku to zadanie moŜe się wydać trudne, ale po 

kilku minutach okazuje się, Ŝe mali podróŜnicy świetnie sobie radzą.  

 

7. Cesarska stolica Hue – wzdłuŜ Drogi mandarynów. Przyjrzyjcie się 

mapie Wietnamu. Jest na niej wiele ciekawych nazw np. rzeka 

Perfumowa, Droga mandarynów, Góry Marmurowe. Zastanówcie 

się skąd mogą pochodzić, z czym się kojarzą dzieciom i tp. Skąd w 

ogóle biorą się nazwy. W starej części Hanoi nazwy ulic mają ścisły 

związek z tym, co się na nich sprzedaje. Na jednej ulicy moŜna 

kupić wyłącznie bambusowe kije i drabiny, na następnej tylko 
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świeczki, a jeszcze na innej jedzenie. Czy nazwy w twoim mieście, 

okolicy teŜ mają ciekawe pochodzenie. Zróbcie burzę mózgów.  

 

8. Dalsza wędrówka Drogą Mandarynów. Przypomnij dzieciom 

legendę o  kamiennym psie (zał. 6). Zaproponuj test z  wiedzy o 

Wietnamie, by wzorem dawnych egzaminów na mandaryna dzieci 

zdobyły tytuł „podróŜnika po Wietnamie”. Ustal reguły i zorganizuj 

konkurs. Pokazuj dzieciom po 3 obrazki/przedmioty 

przedstawiające np. nakrycia głowy z róŜnych kultur. Dzieci muszą 

zgadnąć, które nakrycie pochodzi z Wietnamu. Kolejne pytania 

mogą dotyczyć środków lokomocji, strojów, potraw, domów, 

zwierząt, spędzania wolnego czasu itp. Dzieci zgadują, który z 

przedstawionych trzech obrazków z danej kategorii pochodzi z  

Wietnamu.  

 

9. Park Narodowy Cat Tien. To jeden z największych i najciekawszych 

parków narodowych w Wietnamie. Obejrzyj z dziećmi zdjęcia 

zwierząt w nim Ŝyjących  – zastanówcie się jakie jeszcze zwierzęta 

Ŝyją w Wietnamie. Zastanówcie się jakich warunków potrzebują do 

spokojnego Ŝycia i przetrwania. W Wietnamie, podobnie jak w 

wielu innych krajach na świecie, dzikie zwierzęta mają coraz mniej 

terenów gdzie czują się bezpiecznie i mają wystarczająca ilość 

poŜywienia. Czy my tu w Polce mamy na to jakiś wpływ, czy 

moŜemy coś zrobić by przetrwały tygrysy i nosoroŜce z Cat Tien? 

 

10. Ho Chi Minh. Dotarliśmy do kolejnego punktu na mapie, do 

aktualnej stolicy Wietnamu. To duŜe i ruchliwe miasto a jednym z 

najbardziej tłocznych i gwarnych miejsc jest targ. Podobnie jak w 

Polsce na targu moŜna zaleźć mnóstwo najróŜniejszych towarów i 

trzeba się targować ….   W Ho Chi Minh pozostajecie tylko chwilę, 

przed wami dalsze na droga na południe Wietnamu.  
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11. Delta Mekongu – Rzeka 9 smoków. Zastanówcie się wspólnie jak 

mogą wyglądać domy. Spośród kolorowanek przedstawiających 

domy na świecie wybierz te, które budowane są na wodzie lub w 

jej pobliŜu. Czy są do siebie podobne?. Pokolorujcie kolorowanki.   

 

To koniec naszej podróŜy. Usiądźcie wszyscy na podłodze. W tle moŜesz 

włączyć spokojną, wietnamską muzykę. Porozmawiaj z dziećmi o ich 

wraŜeniach z podróŜy. Co im się podobało, co wydało się najciekawsze, 

co dziwne a co nie przypadło im do gustu. Warto teraz rozdać dyplomy 

„PodróŜników po Wietnamie”. 

 

 

 
 

 

 


