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E-MOTIVE
równo!$ emotions ruch
equity emocje  movement

%E-Motive to sie! organizacji z ca"ego #wiata, które dziel$ si% wiedz$ i do#wiad- 

czeniem, by tworzy! innowacyjne i skuteczne rozwi$zania dla wspólnych problemów.

%E-Motive umo&liwia specjalistom i organizacjom z Afryki, Azji, Ameryki 

'aci(skiej i Europy nawi$zanie kontaktów i poznawanie skutecznych metod pracy, 

stworzonych w krajach Globalnego Po"udnia.

%E-Motive wspiera wymian% wiedzy i do#wiadczenia, tworz$c warunki do wza-

jemnego uczenia si%, z poszanowaniem równych praw wszystkich uczestnicz$cych 

w programie organizacji.

%E-Motive to równie& uwra&liwianie szerokiego grona odbiorców na globalne 

wspó"zale&no#ci i upowszechnianie nowych metod wspó"pracy na rzecz rozwoju.

%E-Motive rozpocz$" si% w Holandii w 2006 r., jako jeden z innowacyjnych pro-

gramów Oxfam Novib. Od tego czasu zorganizowano ponad 80 wymian z udzia"em 

organizacji pozarz$dowych z Holandii i krajów Globalnego Po"udnia.

%W 2014 r. pierwsze wymiany E-Motive w Polsce zorganizowa"o Stowarzysze-

nie „Jeden )wiat” we wspó"pracy z organizacjami z Laosu i Meksyku.

Zmieniaj to, co bliskie. Inspiruj si& tym, co odleg'e.



WPROWADZENIE
W 2014 r. Stowarzyszenie „Jeden )wiat” zaprosi"o do wspó"pracy opowiadaczy his-

torii, nauczycieli oraz osoby pracuj$ce z dzie!mi w edukacji pozaformalnej z Polski 

i Meksyku. Zorganizowano warsztaty, szkolenia, spotkania otwarte i wyk"ady pod 

wspólnym tytu"em Na styku !wiatów. By"y to inspiruj$ce, twórcze i pe"ne pasji dzia"a-

nia – w"a#nie tam, na styku #wiatów, wspólnie odkryli#my wiele nowych pomys"ów na 

prac% z dzie!mi. 

W tej publikacji znajduj$ si% dwie propozycje zaj%! dla dzieci, opracowane przez: 

Gabriel% Ronquillo Morán – Gal% i Daniela Gallo, opowiadaczy historii z Meksyku.

S"uchanie opowie!ci to tworzenie obrazów: pe"nych zwrotów akcji, problemów i roz-

wi#za$. Od dzieci mo%emy uczy& si', jak wa%na jest wyobra(nia, jak wa%ne jest nie-

ustanne znajdowanie powodów, by marzy& i kwestionowa& zastany porz#dek. Dzieci 

pokazuj# nam, %e nic si' nie stanie, je!li zrobimy co! inaczej ni% dotychczas, i %e dzi'ki 

temu mo%e zdarzy& si' co! pi'knego.

Marconio Vázquez, opowiadacz historii z Meksyku
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OPOWIE"CI Z ODZYSKU
Daniel Gallo, Meksyk

Ka%da opowie!& jest jak zabawka, któr# mo%esz bawi& si' jak zechcesz, mo%esz 

ta$czy&, rysowa&, podskakiwa&, gra& na instrumencie, !piewa&. Co tylko zechcesz! 

Opowiadanie historii "#czy wiele dziedzin sztuki, a opowiadaczem mo%e by& ka%dy: 

aktor, muzyk, klaun, %ongler. Ka%dy!

Marconio Vázquez, opowiadacz historii z Meksyku

Idea%
 Opowiedz lub przeczytaj dzieciom histori% Tombi i Habuli.

 Z materia"ów z odzysku przygotujcie mask% wojownika lub wojowniczki.

 Razem z dzie!mi raz jeszcze opowiedzcie histori% odwa&nej Tombi.

Opowie!" o odwa#nej Tombi%
na podstawie ba!ni afryka$skiej

Nadesz"y ci%&kie czasy dla ca"ego ludu – umar" pot%&ny i m$dry król. Jego &ona, królo-

wa Gorgu, by"a pogr$&ona w rozpaczy. To ona mia"a wskaza! nowego w"adc%, ale jej 

trzynastu synów od dawna k"óci"o si% o to, kto powinien zosta! królem.

Wszystkie odczytane przez m%drców znaki: uk"ad gwiazd i planet, ryk lwa i #piew 

ptaków, wskazywa"y na Habul%, najm"odszego z braci. To on powinien zosta! królem.

Ale starsi bracia nie wierzyli w znaki. Nie chcieli, by najm"odszy z nich dosta" koron%, 

wi%c porwali Habul% i uwi%zili go w jaskini.

Gorgu westchn%"a. 

Nikt nie o#mieli" si% sprzeciwi! braciom – byli synami króla i pot%&nymi wojownikami. 

Wszyscy bali si% ich gniewu.

Nagle, pogr$&ona w swoich my#lach Gorgu, us"ysza"a delikatne kroki:

– Kto to? – zapyta"a.

– To ja, Tombi!

Tombi by"a m$dr$, siln$ i pi%kn$ dziewczyn$, która nigdy niczego si% nie ba"a. Najod-

wa&niejsi wojownicy byli jej przodkami. 

– Do#! ju& mam wszechobecnego smutku. Habula musi wróci! do domu – powie- 

dzia"a Tombi. – Czy zauwa&y"a#, Gorgu, &e od dnia w którym umar" stary król nie 

spad"a ani jedna kropla deszczu? S"ysza"am ptaki, które rozkaza"y chmurom zatrzy-

ma! deszcz, dopóki nie wróci Habula. Musz% go uwolni!!

Stara królowa u#miechn%"a si%.

Wtedy Tombi zawo"a"a do siebie inne dziewczyny i razem zacz%"y przygotowywa! si% 

do walki: pomalowa"y swoje twarze i cia"a, na g"owy na"o&y"y maski, a potem pobieg"y 

na wzgórze, do jaskini, w której bracia wi%zili Habul%. 

3



Bezszelestnie podesz"y jak najbli&ej i zawo"a"y:

– Poka&cie si%, tchórze!

– Dwunastu wi%zi jednego!

– Wychod*cie z ukrycia! Wychod*cie! Przekonajmy si%, czy potraficie walczy!!

Najstarszy z braci krzykn$" przestraszony: – Kto tam jest?!

A w odpowiedzi us"ysza" pot%&ny wojenny okrzyk i zobaczy" przedziwne istoty, które 

by"y tu& obok.

Przera&eni bracia porzucili swoje dzidy i "uki i uciekli. Od tamtej pory nikt ich ju& 

wi%cej nie widzia".

A dziewczyny tak #mia"y si% z tchórzy, &e a& rozbola"y je brzuchy!

Tombi wesz"a do jaskini i przytuli"a Habul% – by" wyg"odzony i s"aby. Dziewczyny  

ostro&nie zanios"y go do domu jego matki Gorgu.

A gdy ptaki zobaczy"y, &e król powróci", przemówi"y do chmur i nareszcie spad" 

deszcz.

Wkrótce Habula zosta" nowym królem, a Tombi – now$ królow$. I jak to zwykle  

w ba#niach bywa, &yli d"ugo i bardzo szcz%#liwie.

Warsztaty twórcze – maski „z odzysku”%
Materia!y z odzysku: mi%kkie kartony, kartonowe rolki po papierze toaletowym, 

li#cie, patyki, kawa"ki kory.

Pozosta!e materia!y: papierowa ta#ma klej$ca, klej, farby, gi%tki drut, no&yczki, 

szczypce do przycinania drutu.

Krok po kroku: 

  przygotuj rulon z kartonu tak, by mo&na by"o za"o&y! go na g"ow% – dopasuj 

mask% starannie, by nie by"a ani zbyt ciasna, ani zbyt lu*na,

 w kartonie wytnij dziury na oczy,

  brzegi kartonu po"$cz drutem (starannie zabezpiecz ko(cówki drutu),  

by powsta"a maska, któr$ mo&na za"o&y! na g"ow%,

 dowolnie ozdób mask%, wykorzystuj$c materia"y z odzysku i farby.
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OPOWIE"CI MAGICZNE
Gabriela Ronquillo Morán - Gala, Meksyk

Mam serce dziecka, 

Nogi ogórka,

A moja g"owa na opak jest.

Uwierzysz w to? Pewnie nie!

Oczy jak dropsy,

U!miech po dziadku,

Chcesz fartu w %yciu?

Powtarzaj tak:

Marz', bawi' si' i ciesz',

Ka%da opowie!& co! nowego niesie!

Chcesz ze mn# !mia& si'?

Powtarzaj tak!

Idea%
  Opowiedz lub przeczytaj dzieciom histori% panny Ksi%&yc i króla S"o(ce.

  Stwórzcie wspóln$, wielkoformatow$ ilustracj% do tej opowie#ci.

  Razem z dzie!mi opowiedzcie raz jeszcze histori% o pannie Ksi%&yc i królu 

S"o(ce.

Opowie!" o pannie Ksi$#yc i królu S%o&ce%
na podstawie legendy meksyka$skiej

Dawno, dawno temu ca"ym wszech#wiatem rz$dzi" pot%&ny król S"o(ce.

By" z"ym i okrutnym w"adc$: &$da" od swoich poddanych pos"usze(stwa i wykony-

wania wszystkich jego rozkazów, a gdy tylko kto# chcia" mu si% sprzeciwi!, krzycza": 

– Zaraz wtr$c% ci% do lochu! Wszyscy bardzo si% go bali.

Pewnego dnia król S"o(ce spotka" przepi%kn$ dziewczyn%: mia"a d"ugie, srebrzyste 

w"osy i jasn$ cer%. By"a to panna Ksi%&yc, uwielbiana przez wszystkich za swoj$ 

m$dro#! i dobre serce.

Król S"o(ce zawo"a" do niej:

– Podejd* do mnie! Chc% &eby# zosta"a moj$ &on$!

Panna Ksi%&yc ani troch% si% nie przestraszy"a i odpowiedzia"a:

– Drogi królu, widz%, &e nie potrafisz prosi!. Ale je#li chcesz zosta! moim m%&em, to 

przygotuj dla mnie sukni%, najpi%kniejsz$ sukni% we wszech#wiecie. Ale pami%taj: 

suknia musi na mnie pasowa! idealnie.

Nic prostszego – pomy#la" król S"o(ce i od razu rozkaza" poddanym uszy! sukni% 

dla panny Ksi%&yc.

– Natychmiast zabierzcie si% do pracy! – zawo"a". – A je#li kto# b%dzie si% oci$ga", 

wtr$c% go do lochu! 5



I poddani zacz%li szy! sukni%: kling, klang, kling, klang, kling, klang. A gdy sko(czyli, 

suknia by"a naprawd% pi%kna: ozdobiona kometami i gwiezdnym py"em.

Król S"o(ce zaniós" sukni% pannie Ksi%&yc. Ale có& to! Panna Ksi%&yc strasznie przy-

ty"a! By"a teraz okr$glutka jak nale#nik.

– Drogi królu – powiedzia"a – czy&by# nie widzia" jaka jestem okr$g"a? Ta suknia jest 

pi%kna, ale nie mieszcz$ si% w niej moje kszta"ty. Umówili#my si% przecie&, &e suknia 

musi pasowa! idealnie!

Rozz"oszczony król S"o(ce rozkaza" poddanym spru! sukni%: klang, kling, klang, 

kling, klang, kling, i uszy! j$ od nowa:

– Nie oci$gajcie si%! – krzycza" – bo zaraz wtr$c% was do lochu!

I poddani zacz%li szy! sukni%: kling, klang, kling, klang, kling, klang. A gdy sko(czyli, 

suknia by"a naprawd% ogromna i jeszcze pi%kniejsza od pierwszej: ozdobiona plane-

tami i mg"awicami.

Król S"o(ce zaniós" sukni% pannie Ksi%&yc. Ale có& to! Panna Ksi%&yc schud"a! By"a 

teraz cieniutka jak rogalik.

– Drogi królu – powiedzia"a – czy&by# nie widzia" jaka jestem smuk"a? Ta suknia jest 

pi%kna, ale jest dla mnie o wiele za du&a. Umówili#my si% przecie&, &e suknia musi 

pasowa! idealnie!

Król S"o(ce tak si% rozz"o#ci", &e sta" si% czerwony jak pomidor. Ju& mia" wtr$ci! 

swoich poddanych do lochu, gdy nagle poczu" co#, czego nie czu" nigdy wcze#niej. 

Poczu" w swoim sercu ciep"o. I powiedzia":

– Prosz%, sprujcie t% sukni% i uszyjcie j$ jeszcze raz.

A gdy to powiedzia", w#ród poddanych da"o si% s"ysze! zdziwione g"osy: nigdy 

wcze#niej nikt nie s"ysza", by król S"o(ce mówi": prosz%!

I poddani spruli sukni%: klang, kling, klang, kling, klang, kling, i uszyli j$ od nowa: kling, 

klang, kling, klang, kling, klang. A gdy sko(czyli, suknia by"a jeszcze pi%kniejsza ni& 

dwie pierwsze: ozdobiona t%cz$ i s"onecznym blaskiem.

Wtedy król powiedzia": – Dzi%kuj% wam, poddani!

Poddani nie wierzyli w"asnym uszom: nigdy wcze#niej nikt nie s"ysza", by król S"o(ce 

mówi" dzi%kuj%!

Król S"o(ce zaniós" sukni% pannie Ksi%&yc, ale Panna Ksi%&yc znowu strasznie przy-

ty"a! By"a teraz okr$glutka jak nale#nik. I suknia by"a na ni$ o wiele za ma"a.

I tak oto panna Ksi%&yc i król S"o(ce nigdy nie zostali ma"&e(stwem. Ale król 

S"o(ce nauczy" si% czego# bardzo wa&nego... Wiecie czego? Tak! Nauczy" si% prosi!  

i dzi%kowa!!
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Warsztaty twórcze – wielkoformatowa ilustracja%
Materia!y: papier do rysowania w rolce, kredki woskowe w kostce, flamastry lub 

inne przybory do rysowania.

Krok po kroku:

  przygotuj miejsce do rysowania: w przedszkolu lub w szkole najlepiej ustawi! 

stoliki w jednym d"ugim rz%dzie tak, by ka&de dziecko mia"o swobodny dost%p 

do fragmentu papieru do rysowania,

  przypomnij dzieciom, &e tworz$ jedn$, wspóln$ ilustracj% do opowie#ci: ka&dy 

mo&e rysowa! wybran$ przez siebie posta! lub zdarzenie, a wszystkie rysunki 

stworz$ wielobarwn$ i ró&norodn$ interpretacj% us"yszanej historii,

  pozwól dzieciom na samodzielne ustalanie zasad: mo&e b%d$ chcia"y umówi! 

si%, co rysowa!, mo&e ustal$ jakie# regu"y dotycz$ce tworzenia ilustracji, a mo&e 

b%d$ wola"y pracowa! zupe"nie niezale&nie od siebie; wszystko jest dozwolone 

pod jednym warunkiem: nikt nie mo&e zosta! wykluczony ze wspólnej pracy,

  gdy ilustracja b%dzie sko(czona, delikatnie j$ podnie#cie, by ka&dy móg"  

zobaczy! gotowy rysunek – tak$ wielkoformatow$ ilustracj% mo&na stworzy! 

tylko pracuj$c razem!
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