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ŻYCIE PEŁNE MAGII 

___________________________________ 
Romowie. Skąd przybywają, dokąd zmierzają?  

Cele: 

 zapoznanie dzieci z kulturą i obyczajami romskimi 

 uwrażliwienie na różnorodność kulturową 

 zwrócenie uwagi na grupy narodowe i etniczne zamieszkujące 

Polskę 

Potrzebne środki i materiały:  

 rekwizyty: długa fałdowana spódnica, kolorowa chusta, 

złota/kolorowa biżuteria (bransoletki, duże kolczyki, pierścionki, 

łańcuchy, sygnety), tamburyn, męska koszula, męski kapelusz, karty 

do gry, poduszki, koc, dywanik, blaszany imbryk/garnek/naczynia, 

płótna np. płócienne prześcieradło, suszone zioła, podkowa, 

metalowe obcęgi  

 puzzle – ilustracja pary Romów w tradycyjnych strojach  

 zdjęcia Romów w tradycyjnych strojach  

 wyszukiwanka - cygańskie obozowisko z ukrytą biżuterią 

 kredki 

 zdjęcia kowali i kotlarzy przy pracy  

 filmiki z dźwiękami instrumentów muzycznych (dostępne np. na 

youtube) 

 piosenka  do odtworzenia „Loli Phabaj”  

 zdjęcia wybranych instrumentów muzycznych np. skrzypce, 

cymbały, drumla, lutnia, gitara, akordeon itp. 

 opcjonalnie: instrumenty muzyczne (grzechotki, marakasy, 

kastaniety, cymbałki, trójkąty, tamburyny itp.) dostępne w 

szkole/przedszkolu 

 kwadratowe kawałki kolorowych materiałów, wstążki, suszone 

zioła, kwiaty - do robienia talizmanów 

 kolorowanka – para Romów w tradycyjnych strojach 

 polecane źródła informacji: 

http://romopedia.pl 

http://www.multicultural-schools.eu/?mdocs-file=4151&mdocs-

url=false 

http://miedzykulturowa.org.pl/wp/wp-

content/uploads/2010/07/Warszawa_wielu_kultur_Cyganie.pdf 

http://romopedia.pl/
http://www.multicultural-schools.eu/?mdocs-file=4151&mdocs-url=false
http://www.multicultural-schools.eu/?mdocs-file=4151&mdocs-url=false
http://miedzykulturowa.org.pl/wp/wp-content/uploads/2010/07/Warszawa_wielu_kultur_Cyganie.pdf
http://miedzykulturowa.org.pl/wp/wp-content/uploads/2010/07/Warszawa_wielu_kultur_Cyganie.pdf


 
 

________________________________________________________________________________________ 

www.miedzykulturowa.org.pl                        Scenariusz lekcji – Monika Bryzek 

Życie pełne magii 

 

http://miedzykulturowa.org.pl/wp/wp-

content/uploads/2010/07/material_dla_nauczyciela_romskie.pdf 

 

Realizacja: 

 Wprowadzenie 

 

Prowadzący prosi dzieci, żeby usiadły w kole. Na środek koła 

wykłada różne rekwizyty (spódnicę, chustę, biżuterię, tamburyn, 

męską koszulę, kapelusz, karty do gry, naczynia, poduszki, koc, 

dywanik, suszone zioła, podkowę itd.). Mówi dzieciom, żeby 

obejrzały te przedmioty i zastanowiły się do kogo one mogły 

należeć. Wspólnie z dziećmi omawia każdą rzecz, co to jest, do 

czego służy. Następnie wyjaśnia, że te przedmioty należą do 

Romów (w Polsce nazywanych również często Cyganami) – 

mniejszości etnicznej, która zamieszkuje Polskę. Co to znaczy? W 

Polsce mieszkają również ludzie o odmiennej od polskiej kulturze, 

którzy pochodzą z innych państw lub taka jak Romowie swojego 

państwa nie posiadają, mają natomiast swój własny język, zwyczaje 

i tradycje. Romowie mieszkają w Polsce od setek lat i do dzisiaj 

wyróżniają się swoja urodą i ubiorem,a wielu z nich dawniej 

prowadziła wędrowny tryb życia - nie mieszkali tak ja my w 

mieszkaniach czy domach, ale w swoich wozach i namiotach. Przez 

większą część roku taborami przemieszczali się z miejsca na miejsce 

i rozbijali swoje obozowiska w okolicach wsi i miasteczek, nad 

rzekami i jeziorami, na skraju lasu. Prowadzący pyta dzieci jak im się 

wydaje, czy łatwo prowadzić takie wędrowne życie? Oczywiście, 

żeby ciągle móc pakować się i przemieszczać nie można mieć zbyt 

wielu rzeczy, dlatego Romowie posiadali tylko najpotrzebniejsze 

rzeczy: ubrania, garnki i naczynia do przygotowywania jedzenia i 

przedmioty służące do spania. Prowadzący prosi  dzieci, żeby 

zastanowiły się jak spakować te rzeczy tak, żeby można było je 

zabrać w podróż? Wszystkie przedmioty układają na kocu/płótnie i 

robią z nich tobołek. Dzieci mogą zobaczyć, że takich rzeczy nie 

można mieć zbyt wiele, żeby móc je szybko i wygodnie spakować. 

Prowadzący proponuje, żeby w dalszej części zajęć jeszcze 

dokładniej omówili wybrane rekwizyty. 

 

 Kolorowe stroje 

 

Prowadzący prosi dzieci, żeby spośród rekwizytów wybrały te, które 

związane są z ubiorem.   Proponuje, żeby wspólnie przyjrzeli się 

strojom Romów. Dzieci dzielą się na 4 grupy. Każda grupa dostaje 

do ułożenia puzzle przedstawiające romską parę. Po ułożeniu puzzli 

prowadzący razem z dziećmi omawia stroje, jakie są, czym się 

wyróżniają. Pokazuje dzieciom zdjęcia Romów w tradycyjnych 

http://miedzykulturowa.org.pl/wp/wp-content/uploads/2010/07/material_dla_nauczyciela_romskie.pdf
http://miedzykulturowa.org.pl/wp/wp-content/uploads/2010/07/material_dla_nauczyciela_romskie.pdf
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strojach. Mówi, że Romowie – mężczyźni ubierają się elegancko – w 

koszule, materiałowe spodnie, ładne buty i kapelusze – natomiast 

Romki noszą zazwyczaj długie fałdowane spódnice, bluzki i 

kolorowe chusty zarzucone na ramiona. Prowadzący zwraca 

uwagę dzieci, że zarówno kobiety jak i mężczyźni noszą biżuterię, 

jest to również ważny element romskiego stroju i kultury, wynikający z 

ich stylu życia. Romowie często zmuszani byli do szybkiej zmiany 

miejsca pobytu i ciągłego przemieszczania się. W sposób 

praktyczny lokowali więc swój majątek w to co mogli natychmiast 

ze sobą zabrać, a była to właśnie biżuteria. Prowadzący proponuje 

dzieciom zabawę w poszukiwanie romskiej biżuterii. Rozdaje 

dzieciom karty z wyszukiwankami. Wyjaśnia, że ilustracja 

przedstawia romskie obozowisko. Dzieci mogą zobaczyć cygańskie 

wozy i namioty. Pomiędzy nimi ukryte są złote kolczyki, zadaniem 

dzieci jest ich odnalezienie.  

 

 Praca 

 

Romowie przemieszczając się taborami z miejsca na miejsce, z 

miejscowości do miejscowości, podejmowali się różnych profesji, 

żeby zarobić na swoją rodzinę. Dawniej do najpopularniejszych 

wśród Romów zawodów należało kowalstwo i kotlarstwo. 

Prowadzący prosi dzieci, żeby raz jeszcze przyjrzały się przedmiotom, 

które wcześniej oglądały i wybrały te, które według nich mogą być 

związane z tymi zawodami. Pyta dzieci czy słyszały kiedyś o takich 

zawodach, na czym one mogą polegać, jak nazywają się ludzie, 

którzy je wykonują. Wskazuje rekwizyty, które powinny zostać 

wybrane – podkowa, obcęgi, garnki. Pokazuje dzieciom zdjęcia 

przedstawiające kowali i kotlarzy przy pracy. Wyjaśnia, że osoba 

zajmująca się kowalstwem to kowal, romscy kowale przede 

wszystkim wytwarzali i naprawiali narzędzia rolnicze oraz podkuwali 

konie. Natomiast kotlarstwem zajmuje się kotlarz, romscy kotlarze 

zajmowali się głównie wyrobem i bieleniem (emaliowaniem) 

miedzianych i blaszanych naczyń i kotłów do gospodarstw 

domowych oraz dla przemysłu (np. dawniej wielkie kotły potrzebne 

były w piekarniach, cukierniach, różnego rodzaju fabrykach). 

Romowie zajmowali się tym, na co wszędzie, niezależnie gdzie 

przybyli, było zapotrzebowanie, świadczyli swoje usługi i sprzedawali 

wyrabiane przez siebie produkty. Do dziś jednak najczęściej 

kojarzeni są ze swoją oryginalną muzyką, która rozbrzmiewała 

wszędzie tam gdzie się pojawiali.  

 

 Muzyka 

 

Prowadzący przypomina dzieciom, że pośród przedmiotów, które 

wcześniej oglądały, był między innymi niewielki instrument 
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muzyczny. Prowadzący może zapytać dzieci czy pamiętają jak on 

się nazywa? Wyjaśnia, że muzyka odgrywa bardzo ważną rolę w 

kulturze Romów. Granie na instrumentach, śpiewanie, tańczenie jest 

istotną częścią ich tradycji. Romowie chętnie muzykują z okazji 

różnych ważnych dla siebie uroczystości, podczas biesiad jak 

również w celach zarobkowych, bawiąc swoją muzyką innych. 

Muzyka często towarzyszyła również różnym opowieściom i 

legendom, była sposobem na przekazywanie zawiłej romskiej 

historii. W cygańskich taborach zawsze można było odnaleźć wiele 

ciekawych instrumentów muzycznych. Prowadzący proponuje 

dzieciom zabawę w odgadywanie dźwięków. Pokazuje im zdjęcia 

instrumentów, które za moment usłyszą. Zadaniem dzieci jest 

wysłuchanie dźwięku i odgadniecie przez jaki instrument jest on 

wydawany. Po odgadnięciu wszystkich dźwięków i nazwaniu 

poszczególnych instrumentów prowadzący proponuje dzieciom 

wspólną zabawę przy jednej z romskich piosenek. Prosi dzieci, żeby 

ustawiły się w kole i złapały za ręce. Wszyscy razem kręcą się w kole 

w rytm piosenki „Loli Phabaj”, tańcząc raz w jedną raz w drugą 

stronę, chodząc do przodu i do tyłu, według ustalanych przez 

prowadzącego kroków. Dzieci mogą również podczas tańczenia 

powtarzać razem z wokalistami śpiewane w piosence „hop, hop, 

hop” i na te słowa podskakiwać do góry oraz nauczyć się 

fragmentu refrenu: 

             

            aj ne ne ne, aj ne ne ne, hop hop hop  

 aj ne ne ne, aj ne ne ne, hop hop hop 

 aj ne ne ne, aj ne ne ne, hop hop hop 

 aj ne ne ne, aj ne ne ne, hop  

 

Opcjonalnie, dzieci mogą również dostać różne instrumenty 

muzyczne (dostępne w szkole/przedszkolu) i śpiewając i tańcząc 

grać na nich. Na koniec prowadzący mówi dzieciom, że tak 

właśnie wyglądają biesiady Romów, są głośne, wesołe, pełne 

śmiechów i zabawy.   

 

 Magia 

 

Dzieci po energicznej zabawie ponownie siadają w kole. 

Prowadzący mówi im, że choć Romowie potrafią się bawić i cieszyć 

życiem, radośnie śpiewać i tańczyć, w ich życiu są również takie 

obszary, do których podchodzą bardzo poważnie. Prowadzący raz 

jeszcze pokazuje dzieciom rzeczy, które wcześniej oglądały – karty i 

suszone zioła. Wyjaśnia, że bardzo ważne w życiu społeczności 

romskich jest zielarstwo i wróżbiarstwo. Jednym i drugim zajmują się 

przede wszystkim romskie kobiety. Wróżbiarstwo przez wieki była 

charakterystycznym romskim zawodem i sposobem na 
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przepowiadanie przyszłości. Kobiety tajemną wiedzę jak to robić 

przekazywały sobie z pokolenia na pokolenie, matka córce, córka 

swojej córce itd. Kobiety wróżąc zarabiały (i w niektórych grupach 

nadal zarabiają) na utrzymanie swoich rodzin. Najpopularniejszą 

stosowaną przez nie metodą było wróżenie z kart, z ręki, z fusów 

kawy, ze zdjęcia czy lusterka.   

Typowym kobiecym zajęciem, które wymagało bardzo dużej 

wiedzy i specjalnych umiejętności było ziołolecznictwo. Romowie 

wierzą, że wiele chorób można wyleczyć w naturalny sposób przez 

zastosowanie odpowiednich ziół, roślin czy też z pomocą niektórych 

zwierząt. I tak np. z trującego grzyba sromotnika przygotowywano 

nalewkę do smarowania bolących miejsc, z młodych majowych 

pędów i pączków sosen nalewkę od kaszlu. Czy też uważano np., że 

przywiązanie do ropiejącej rany żywej ropuchy wyciągnie gorączkę 

lub odchody jaszczurki pomogą w wyleczeniu rany. Romowie wielu 

roślinom przypisują nie tylko lecznicze, ale i magiczne właściwości. 

Jednym z typowych dla Romów środków zapewnienia sobie 

szczęścia i odpędzenia nieszczęścia są amulety i talizmany. Są to 

najczęściej specjalnie przygotowywane ziołowe mieszanki, które 

mają chronić przed „urokami” i „złym spojrzeniem”. Najczęściej 

takie talizmany robiono dla dzieci, jako istot najbardziej narażonych 

na złe moce, aby je chroniły i przynosiły szczęście np. w talizmanie 

umieszcza się lawendę na kochanie, mięte na pieniądze, koper dla 

ochrony.   

Prowadzący proponuje dzieciom, żeby wykonały dla siebie takie 

ziołowe talizmany. Każdy otrzymuje kawałek kolorowej tkaniny 

(wyciętej w kwadrat) i rozkłada przed sobą. Na środku materiału 

nasypuje skomponowaną przez siebie ziołową mieszankę i tworzy 

sakiewkę, którą przewiązuje wstążką. Do talizmanu można również 

dowiązać wstążkę, żeby założyć go na szyję. Dzieci zakładają swoje 

talizmany i ponownie siadają w kole.  

 

 Zakończenie 

 

Prowadzący mówi dzieciom, że Romowie do dzisiaj stanowią jedną 

z najliczniejszych mniejszości narodowych w Polsce. I choć przez 

ostatnie dziesięciolecia ich życie uległo zmianie, nie prowadzą już 

wędrownego trybu życia, osiedli na stałe w wielu większych i 

mniejszych miejscowościach, podobnie jak wielu Polaków pracują 

w licznych zawodach i profesjach, to nadal starannie pielęgnują 

swoje tradycje i zwyczaje.  

Na zakończenie, żeby dzieci pamiętały o tej ciekawej społeczności, 

o której rozmawiały przez całe zajęcia, otrzymują kolorowanki z 

parą Romów.  


