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TYTUŁ –  Dobijamy targu 
___________________________________ 

Warsztat dla klas: 3 

Podtytuł : PodróŜ po targach i ulicach świata 
 

Cykl zajęć: Poznajmy się – Lesznowola Gminą wielu kultur 

Cele: 

• zapoznanie dzieci z targami i zasadami ich funkcjonowania w wybranych 

państwach świata 

• zwrócenie uwagi na to, jak waŜną rolę społeczną i kulturową odgrywają targi 

uliczne 

• uwraŜliwienie dzieci na podobieństwa i róŜnice kulturowe  

 

Potrzebne środki i materiały:  

prezentacja ze zdjęciami lub wydrukowane zdjęcia z targów w wybranych 

państwach; mapa świata; kartki z nazwami państw do naklejenia na mapie: Polska, 

Turcja, Chiny, Wietnam;- kartki z nadrukowanymi napisami: KLIENCI, SPRZEDAWCY 

oraz ceną poszczególnych produktów; - plansza do gry (załącznik 1), 24 pionki, 

kostka do gry, instrukcja (załącznik 2); rysunek łodzi z wietnamskiego targu (załącznik 

3); kredki, niebieski duŜy karton; noŜyczki, kleje, plastelina; - fotografie targów z Turcji, 

Chin, Wietnamu, Polski; fotografia tureckiego imbryczka i szklaneczek; fotografia 

chińskich szaszłyków; fotografia z Wietnamu owoców zawieszonych na wiośle; 

fotografia z fragmentem stoiska z targu staroci; aktywność dodatkowa: rebusy 

(załącznik 4 i 5).  

Realizacja 
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1. Wprowadzenie 

Nauczyciel prosi dzieci, aby usiadły na podłodze. Podczas zajęć będą 

rozmawiać o targach w róŜnych zakątkach świata. Pyta dzieci, czy wiedzą co to 

jest targ? Targ to wydzielone, zazwyczaj znajdujące się pod gołym niebem, 

miejsce handlu, na którym moŜna sprzedać lub kupić praktycznie wszystko. W 

wielu miejscach moŜna spotkać targi specjalistyczne, takie które oferują 

wyłącznie produkty jednego rodzaju, na przykład targi kwiatowe, warzywne. 

Targi mogą być stałe, czyli takie, które funkcjonują cały rok, kaŜdego dnia 

tygodnia oraz czasowe, otwierane wyłącznie wybranego dnia. W niektórych 

miejscowościach moŜna spotkać się równieŜ z targami okresowymi, działającymi 

w konkretnych sezonach. Targi w róŜnych kulturach odgrywają większe lub 

mniejsze role. Bardzo często poza tym, Ŝe są miejscem handlu są takŜe miejscem 

spotkań, wymiany informacji, nawiązywania kontaktów. Nauczyciel proponuje by 

podczas zajęć wspólnie wybrali się w podróŜ i przyjrzeli kilku targom w wybranych 

państwach świata. 

 

2. Dobijmy tureckiego targu 

Nauczyciel proponuje dzieciom, aby swoją podróŜ rozpoczęli od Turcji.  Dzieci na 

mapie świata zaznaczają Turcję. Mówi im, Ŝe odwiedzając ten kraj nie moŜna nie 

wybrać się na chociaŜ jeden z lokalnych tureckich bazarów. W Turcji w duŜych 

miastach moŜna znaleźć zarówno bazary stałe, jak i czasowe. W mniejszych 

miejscowościach przewaŜają natomiast bazary okresowe. Na tureckim bazarze 

moŜna kupić mnóstwo ciekawych rzeczy. Od warzyw, owoców, przypraw, ryb, 

mięs i innych artykułów Ŝywnościowych, przez biŜuterię, ubrania, buty, pamiątki, 

ceramikę po artykuły gospodarstwa domowego. Na bazarze podobnie jak w 

handlowych dzielnicach, stoiska, sklepy i warsztaty o podobnych profilach 

trzymają się blisko siebie na jednej ulicy. W Turcji najsłynniejsze, historyczne bazary 

moŜna odwiedzić między innymi w Stambule i Bursie. Wizytówką Stambułu jest  

Kryty Bazar (Kapalı Çarşı), który jest jednym z największych bazarów na świecie. 

Obecnie na bazarze moŜna kupić mnóstwo pamiątek. Chcąc nabyć oryginalne, 

tureckie rękodzieło naleŜy zajrzeć do warsztatów i stoisk rzemieślniczych. Pośród 

ciasnych uliczek sprzedawcy przekrzykują się w zachwalaniu swoich towarów i 

namawianiu klientów do ich zakupu. DuŜą popularnością w Stambule cieszy się 

takŜe Bazar Korzenny (Mısır Çarşısı), na który od wieków sprowadza się przyprawy 
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i wonności między innymi z Egiptu. MoŜna tam nabyć dowolną ilość 

aromatycznych przypraw, od róŜnego rodzaju pieprzu po kolendrę i szafran oraz 

bakalie, słodycze, kawę, herbatę, owoce i przeróŜne artykuły przydatne do 

kuchni.  

Na kaŜdym tureckim bazarze, niezaleŜnie czy kupuje się przyprawy, ubrania czy 

inne produkty koniecznie naleŜy pamiętać o targowaniu się. Sprzedawcy bowiem 

bardzo często podają cenę o wiele wyŜszą niŜ faktyczna wartość produktu i 

oczekują od kupującego, Ŝe będzie próbował ją zbić. Osoby kupujące, które się 

targują wzbudzają większy szacunek.  Nie naleŜy jednak próbować negocjować 

cen towaru, którego nie planuje się kupić. Przystąpienie do negocjacji oznacza, 

Ŝe jest się wstępnie zainteresowanym kupnem. Oczywiście, jeŜeli cena okazuje się 

ostatecznie nieodpowiednia dla kupującego, zawsze moŜe on zrezygnować, 

wytłumaczyć, Ŝe cena jest za wysoka i odejść. Często taki zabieg pozwala na 

obniŜenie ceny, która wydawała się być ostateczną. Targując się nie naleŜy 

obawiać się, Ŝe poda się zbyt niską cenę. Po reakcji sprzedawcy moŜna się 

zorientować, jak bardzo zawyŜona była cena pierwotna. W zbijaniu ceny 

pomocne jest równieŜ nawiązanie bliŜszego kontaktu ze sprzedającym. 

Sprzedawca często wypytuje się kupującego, skąd pochodzi, co robi w Turcji, 

czego szuka. W ten sposób nawiązuje swego rodzaju więź, dzięki której po chwili 

jest w stanie sprzedać swojemu klientowi niemal wszystko. W takim momencie 

warto zapytać, skąd pochodzi sprzedawca. Zainteresować się jego zawodem, 

rodziną. W ten sposób to kupujący będzie miał moŜliwość wytargowania lepszej 

ceny. 

 

Nauczyciel proponuje dzieciom, Ŝeby wspólnie przećwiczyli tę trudną sztukę 

targowania. Dzieli dzieci na cztery grupy. KaŜda z nich losuje karteczkę, na której 

są wypisane role, w ten sposób dwie grupy mają za zadanie wcielić się w 

sprzedawców, a dwie w ich klientów. Grupom sprzedawców nauczyciel daje 

tureckie rekwizyty (na przykład talerz, szklaneczkę, szal czy chustę) oraz mówi im, 

jaka jest najwyŜsza cena, jaką mogą zaŜyczyć sobie za dany przedmiot. 

Sprzedawcy w swoich grupach wspólnie omawiają, jak najpierw zachęcić 

klientów do zainteresowania się ich przedmiotem, a później jak sprzedać go po 

najlepszej cenie. Natomiast grupom klientów nauczyciel mówi, jaką najniŜszą 

cenę mogą zaŜyczyć sobie za interesującą ich rzecz. Następnie zastawiają się, 
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jaką taktykę przyjąć w negocjowaniu cen ze sprzedawcami. Kiedy wszystkie 

grupy naradzą się, ich kolejnym zadaniem jest odegranie scenek targowania się. 

Nauczyciel pokazuje dzieciom koperty i mówi, Ŝe znajdują się w nich właściwe 

ceny produktów. JeŜeli grupie sprzedawców uda się wytargować wyŜszą cenę to 

ona wygrywa, jeŜeli natomiast to kupujący wynegocjują cenę niŜszą od tej 

zapisanej, oni są zwycięzcami. 

 

3. Dobijamy chińskiego targu 

Skoro dzieci tak świetnie opanowały technikę targowania się w Turcji bez 

problemu poradzą sobie równieŜ na targu chińskim. Prosi dzieci, aby na mapie 

świata zaznaczyły Chiny.  

Na kaŜdym chińskim targu podobnie, jak na tureckim koniecznie naleŜy 

negocjować cenę. Chińczycy są społeczeństwem handlowców. Poza 

supermarketami, państwowymi firmami i restauracjami, wszędzie naleŜy się 

targować. Ceny, zwłaszcza dla turystów, są początkowo bardzo wysokie. 

Naturalnie przy targowaniu cały czas naleŜy zachować spokój, cierpliwość, nie 

pokazywać tego jak bardzo zaleŜy nam na kupnie, prowadzić negocjacje tak, 

aby miały w sobie coś z zabawy i nie naraziły sprzedającego na utratę twarzy. W 

razie nieuzyskania satysfakcjonującej ceny naleŜy po prostu spokojnie odejść. 

Najczęściej tą samą rzecz moŜna dostać na kolejnym stoisku.  

Typowy chiński bazar to niezliczona liczba straganów poustawianych tematycznie 

wzdłuŜ bocznych uliczek, odchodzących od głównych dróg. Na takich 

targowiskach moŜna zaopatrzyć się w ubrania, od tradycyjnych, jedwabnych po 

sportowe, bardzo przypominające znane światowe marki. MoŜna znaleźć piękne 

obrazy misternie malowane na jedwabiu, chińską kaligrafię na tym szlachetnym 

materiale lub na bibule, niezwykłe miecze, piękne przedmioty z jadeitu i emalii, 

prawdziwe perły, pałeczki, wspaniałą porcelanę, pamiątki, zioła, leki, przyprawy, 

mięsa, ryby, warzywa, owoce czy nawet sprzęt elektroniczny. Taką niezliczoną 

ilość przedmiotów moŜna znaleźć na Jedwabnych Bazarach w stolicy Chin – 

Pekinie, w dzielnicy Xiushui Jie, czy bazarze Yashow w dzielnicy Sanlitu i wielu 

innych miejscach. Bardzo popularnym chińskim targowiskiem jest Qingping 

Market w Kantonie, po polsku zwany Targiem Świetlistego Spokoju. Targ ten 

niegdyś znany był przede wszystkim ze sprzedawanych tam do celów kulinarnych 

zwierząt. Obecnie zaczynają dominować na nim produkty tradycyjnej medycyna 
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chińskiej, warzywa, owoce, mięsa większości jadalnych zwierząt, zwierzęta 

domowe, rybki akwariowe, suszone kwiaty i owoce, wyroby z nefrytu oraz 

biŜuteria, antyki i porcelana. MoŜna tam kupić na przykład suszoną jaszczurkę, 

którą po zalaniu winem ryŜowym moŜna stosować jako lek na kaszel. Albo 

Ŝywego lub martwego skorpiona, który jako stworzenie toksyczne, w chińskiej 

medycynie naturalnej jest stosowany w leczeniu toksyn. Jadem skorpiona leczy 

się teŜ czasem bóle głowy i stawów.  Na temat kantońskiego targu istnieje 

powiedzenie w pełni oddające jego charakter. Mówi się bowiem, Ŝe kantoński 

targ słynie z jedzenia wszystkiego co lata prócz samolotów, wszystkiego co pływa 

oprócz statków i wszystkiego co porusza się po lądzie oprócz aut. 

DuŜą popularnością w Chinach cieszą się targi nocne. Do jednego z najbardziej 

znanych naleŜy pekiński Donghuamen Night Market, którego stoiska rozstawiane 

są późnym popołudniem. MoŜna kupić na nim potrawy z róŜnych regionów Chin, 

które dla nas mogą wydawać się bardzo egzotyczne. Wszystkie towary na tym, 

jak i na kaŜdym innym chińskim targu są świeŜe, w większości jeszcze Ŝywe. 

Przyrządzane są najczęściej na oczach klientów. Jeśli ktoś ma ochotę spróbować 

smaŜonych larw, koników polnych, skorpionów, fermentującego tofu itd. to jest to 

bardzo dobre miejsce.  

 

Nauczyciel proponuje dzieciom, aby wspólnie wybrali się na chiński targ i 

dokonali zakupów. Dzieli dzieci na 4 grupy. Zadaniem kaŜdej grupy jest 

zakupienie wybranych produktów w róŜnych częściach targu. Nauczyciel 

rozkłada na środku sali planszę i Ŝetony, daje dzieciom pionki oraz kostkę do gry, 

tłumaczy zasady. Zadaniem dzieci jest dotarcie do swoich pól i zebranie 

potrzebnych produktów z danego działu targu. Wygrywa ta druŜyna, która 

pierwsza zrobi zakupy.  

 

4. Dobijamy wietnamskiego targu 

Nauczyciel mówi dzieciom, Ŝe skoro juŜ potrafią się targować oraz sprawnie robić 

zakupy na największych chińskich targach proponuje, aby przyjrzeli się targom w 

następnym państwie, jakim jest Wietnam. Prosi dzieci, aby na mapie świata 

zaznaczyły Wietnam.  

W Wietnamie rodzaju targi moŜna spotkać w wielu mniejszych i większych 

miejscowościach. W Hanoi stolicy Wietnamu znajduje się aŜ 31oficjalnych targów, 
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na których moŜna kupić bardzo duŜo róŜnych rzeczy, począwszy od  jedzenia, po 

ubrania, zwierzęta, ceramikę i inne mniej lub bardziej przydatne przedmioty.   

DuŜą popularnością w Wietnamie, podobnie jak i w Chinach, cieszą się równieŜ 

tragi nocne, na których moŜna kupić wszystko, od ubrań po jedzenie 

przygotowywane na miejscu. Najczęściej są one otwierane w weekendy w 

godzinach wieczornych. Wietnamczycy często wybierają się na tego rodzaju 

targi nie tyle po zakupy, co po to, aby zjeść coś dobrego i spotkać się ze 

znajomymi.    

Jednym z ciekawszych targów Wietnamu jest  - Cái Răng. Największy wodny targ 

w Delcie Mekongu. Handlarze w plecionych kapeluszach sprzedają na nim 

warzywa i owoce wprost ze swoich łodzi. KaŜda z łodzi wyposaŜona jest w długi 

kij zamocowany pionowo a na nim zawieszony jest np. jam albo mango. To 

widoczny z daleka szyld sklepu na wodzie. Na targu kiedy się zgłodnieje, moŜna 

kupić sobie gorący posiłek, między innymi zupę pho – najbardziej popularną 

wietnamską zupę. Podczas wodnego targu handluje się na wąskich długich 

łódkach oraz na pomostach, na których rozstawia się mniejsze i większe stoiska.  

 

Nauczyciel proponuje dzieciom, aby wspólnie stworzyli wietnamskie wodne 

targowisko. Rozdaje dzieciom rysunki handlowych łódek. Dzieci je kolorują i 

naklejają na jeden duŜy niebieski karton. Następnie puste łodzie wypełniają 

produktami na sprzedaŜ, wyklejają z plasteliny róŜnego rodzaju owoce lub 

warzywa.  

 

5. Dobijamy polskiego targu 

Nauczyciel pyta dzieci w jakich krajach odwiedzili juŜ targi. Skoro znają juŜ targi z 

tak dalekich zakątków świata to powinni tez wiedzieć o tym, jak wyglądają targi 

w Polsce. Dzieci odnajdują na mapie Polskę.  

Nauczyciel pyta dzieci czy wiedzą coś o polskich targach, czy istnieją, jakie są, 

gdzie moŜna takie targi znaleźć, czy ktoś z nich był kiedyś na jakimś targu. W 

Polsce jest bardzo duŜo targów, tak jak we wszystkich państwach, które odwiedzili 

podczas zajęć. MoŜna znaleźć targi specjalistyczne zajmujące się na przykład 

wyłącznie sprzedaŜą kwiatów, warzyw czy samochodów, a moŜna równieŜ 

natknąć się na targi oferujące wszystko od ubrań po produkty spoŜywcze, meble 

czy róŜnego rodzaju stare przedmioty. Bardzo często, szczególnie na targach 
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spoŜywczych, jest duŜo świeŜych produktów, pochodzących od polskich rolników, 

dlatego warzywa, owoce, jajka, mięso warto kupować nawet na niewielkich 

targowiskach. Na polskich targach równieŜ warto się targować, ceny nie da się 

co prawda spektakularnie obniŜyć podczas negocjacji, ale zawsze moŜna choć 

trochę zaoszczędzić.  

 

Nauczyciel pyta dzieci, jak im się wydaje czy przyjemniej robi się zakupy na targu 

czy w sklepie. Proponuje dzieciom, aby na koniec spróbowały przyporządkować 

charakterystyczne produkty do targów, z których mogą one pochodzić. Dzieli 

dzieci na grupy. KaŜda z nich dostaje zestaw fotografii. Na tablicy nauczyciel 

przyczepia zdjęcia odwiedzonych podczas zajęć targów. Zadaniem kaŜdej z 

grup jest przyporządkowanie wybranego przedmiotu do odpowiedniego targu.  

 

6. Podsumowanie  

Nauczyciel zaprasza dzieci na środek. Wszyscy siadają w kółeczku. Pyta o czym 

rozmawiali podczas zajęć. Jakie państwa odwiedzili podczas podróŜy. Jakie 

róŜnice a jakie podobieństwa dostrzegają w omówionych targach.  

Mówi dzieciom, Ŝe nawet na przykładzie targów moŜna zauwaŜyć, jak wiele 

dzieli, ale i jak wiele łączy ludzi na całym świecie. Zawsze powinniśmy się 

dostrzegać zarówno te róŜnice, jak i te podobieństwa, starać się rozumieć i 

akceptować tę otaczającą nas róŜnorodność.  
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Załącznik 1 
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Załącznik 2 

 

Instrukcja do gry: 

Do gry potrzebna jest plansza, 24 pionki (6 w kolorze Ŝółtym, 6 w niebieskim, 6 w 
zielonym i 6 w czerwonym) oraz kostka do gry.   

Przygotowanie gry  

Na początek kaŜda grupa wybiera sobie pionki jednego koloru i ustawia je w swoim 
domku, na prostokątach w kolorze, który wybrała. 

Przebieg gry  

• grupy, w ustalonej wcześniej kolejności, rzucają kostką  po trzy razy. Kiedy 
któraś grupa wyrzuci kostką liczbę 6, wtedy ustawia jeden ze swoich sześciu 
pionków na polu startowym (strzałka w kolorze grupy) i rzuca jeszcze raz, a 
następnie przesuwa pionek o taką liczbę pól w kierunku wskazówek zegara , ile 
wyrzuci kostką. 

• grupy przesuwają się o taką liczbę pól, jaką liczbę wyrzucą kostką. 
• pionki przesuwają się jedynie na tych polach, które na ilustracji obok są 

oznaczone są kolorem białym. 
• jeŜeli któraś z grup wyrzuci 6, ma prawo do jeszcze jednego rzutu (pozostali 

czekają kolejkę). Kiedy przykładowo ktoś wyrzuci 6, a potem 5, rusza się o 11 pól 
(6 + 5 = 11). Kiedy wyrzuci 6, a potem jeszcze raz 6, rzuca jeszcze raz itd. Grupa, 
po wyrzuceniu 6, moŜe takŜe wyprowadzić ze swojego domku kolejny pionek. 

• jeśli podczas gry pionek jednego gracza stanie na polu zajmowanym przez 
drugiego, pionek stojący tutaj poprzednio zostaje zbity i wraca do swojego 
"schowka". 

• kiedy gracz obejdzie pionkiem całą planszę dookoła, wprowadza swój pionek 
na targ - czyli sześciu pól oznaczonych własnym kolorem z Ŝetonami.  Z pola na 
który zostanie postawiony pionek, grupa zabiera Ŝeton. 

• kiedy grupa wprowadziła swój pionek na targ a na planszy nie ma 

Ŝadnych innych pionków, nie ma juŜ Ŝadnej moŜliwości ruchu, rzuca kostką 

trzy razy tak, jak na początku gry, aŜ nie wyrzuci 6. 

• to samo grupa wykonuje, kiedy wszystkie pionki zostały zbite i nie 

ma Ŝadnej moŜliwości ruchu. 

Zakończenie gry  

Wygrywa ten gracz, który jako pierwszy wprowadzi wszystkie swoje pionki na targ i 
zbierze wszystkie Ŝetony – dokona pełnych zakupów.  Pozostałe grupy mogą grać 
dalej o 2 i 3 miejsce.  

 

 


