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WSPÓŁ-ZALEŻN-OŚCI
GLOBALNIE
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AUTORKI: ELŻBIETA KRAWCZYK,
MARTYNA MARKIEWICZ

Gra, podczas której młodzież nie
tylko przypomni sobie najważniejsze
zagadnienia związane ze
ę
słowotwórstwem, ale pokona także tras
i
z Europy przez Afrykę i Azję do Ameryk
Południowej, dowiadując się, z jakimi
współzależnościami współczesnego
świata mamy do czynienia w naszym
codziennym życiu. Grę można w łatwy
sposób zmodyfikować, aby zajęła mniej
czasu niż godzina lekcyjna.
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19. GRA:
WSPÓŁ-ZALEŻN-OŚCI
GLOBALNIE
O SŁOWOTWÓRSTWIE

Zagadnienia:
Gra podsumowuje wszystkie
zagadnienia edukacji globalnej
omawiane w publikacji:
migracje, pokój i konﬂikty na
świecie, władza polityczna,
demokracja i prawa człowieka,
konsumpcja i produkcja,
żywność i rolnictwo, globalny
rynek i handel międzynarodowy,
zasoby naturalne, różnorodność
i stosunki międzykulturowe,
ubóstwo, zdrowie.

Czas trwania:
45 minut (z możliwością
skrócenia)

Związek z podstawą
programową:
I: 3.7, 3.9

Cele gry:
Przypomnisz sobie
najważniejsze zagadnienia
z zakresu słowotwórstwa.
Przemierzysz świat, żeby
sprawdzić, w jaki sposób
każdy z nas jest powiązany
z różnymi jego regionami.

Środki dydaktyczne
i materiały:
Załączniki
Pionki do gry
(po jednym na osobę)
Kostka do gry
(po jednej na parę)

min

PRZEBIEG GRY:
0

5

5

1.

W grę najwygodniej grać w parach; maksymalnie mogą w niej brać udział 4 osoby. Skseruj
zatem planszę do gry (załącznik nr 1) odpowiednią ilość razy, aby przy każdym stole w klasie
znajdowała się jedna plansza. Wyjaśnij młodzieży zasady gry:
Punktem startowym gry jest Polska – stąd rozpoczyna się rzucanie kostką i przechodzenie na dalsze pola. Zanim młodzież rozpocznie grę, wszyscy muszą przeczytać pierwszy
tekst (Polska; o współzależnościach; załącznik nr 2) i rozwiązać pierwsze polecenie. Grę
rozpoczyna ta osoba, która pierwsza udzieli poprawnej odpowiedzi. W zależności od ilości
wyrzuconych oczek gracz/graczka przesuwa się na planszy zgodnie z poleceniami (załącznik nr 2).
Wygrywa ta osoba, która jako pierwsza dotrze z powrotem do Polski, przemierzywszy
świat współzależności i poprawnie rozwiązawszy napotkane zagadki słowotwórcze.
Ostatnie zadanie – narysowanie drzewka derywacyjnego – zróbcie wspólnie na tablicy.

40

35

2. Grajcie!
3. Na zakończenie wspólnie wymieńcie, jakich współzależności globalnych dotyczyły zadania w grze.

45

5

Uwaga: Warto skserować dla młodzieży karty z prawidłowymi odpowiedziami, żeby sama
mogła na bieżąco weryﬁkować odpowiedzi swoich kolegów i koleżanek oraz przy okazji
samodzielnie się uczyć.
Źródła:
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_foreign_Premier_League_players
http://www.ekonsument.pl/a66781_etyczna_czekolada_walentynkowa_alternatywa.html
http://www.komputerswiat.pl/jak-to-dziala/2011/02/krew-w-komorce.aspx
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bc.html
http://www.sinoafrica.org/en/node/2599
http://www.hfhr.pl/swiatowy-dzien-uchodzcy-2/
http://www.cleanclothes.pl/a1179_clean_clothes_campaign_potepia_przemoc_wobec_
pracownikow_branzy_odziezowej_w_kambodzy__.html
http://www.ekonsument.pl/a66722_apple_samsung_lg_sony_%E2%80%93_skad_
bierzecie_cyne.html
http://www.geopolityka.org/analizy/2214-boliwijska-walka-o-dostep-do-oceanu
http://www.ekonsument.pl/a66717_amazonia_znow_traci_cenne_lasy_deszczowe.html
Załączniki:
Załącznik nr 1 – Plansza do gry
Załącznik nr 2 – Polecenia do gry
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BOLIWIA

WYBRZEŻE
KOŚCI
SŁONIOWEJ

SYRIA

MADAGASKAR

DEMOKRATYCZNA
REPUBLIKA
KONGA

POLSKA

BOTSWANA

BENIN

WIELKA
BRYTANIA

ZAŁĄCZNIK NR 1 – PLANSZA DO GRY

KAMBODŻA

INDONEZJA
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19. GRA: WSPÓŁ-ZALEŻN-OŚCI GLOBALNIE O SŁOWOTWÓRSTWIE

Współzależności globalne to system powiązań i wzajemnych wpływów między
państwami. Mogą one mieć charakter gospodarczy, polityczny, ekologiczny bądź
kulturowy.

Od początku istnienia angielskiej Premier League w 1992 roku, grało w niej ponad
1600 piłkarzy narodowości innej niż brytyjska. Na przestrzeni tych lat zdecydowanie
najwięcej graczy pochodziło z Francji (ponad 50), a Polskę reprezentowało 13 osób.
Grały tam też osoby z krajów takich jak Białoruś, Egipt czy Hiszpania. W sezonie
2013-2014 zawodnicy reprezentowali 97 różnych krajów. Najwięcej w tym sezonie
osób pochodziło z Kenii.

Polska

Wielka
Brytania

współ – przedrostek,
zależność – podstawa
słowotwórcza, ności –
przedrostek
Kenijczyk, Polak,
Brytyjczyk, Francuz,
Białorusin, Egipcjanin,
Hiszpan

Utwórz nazwę mieszkańca danego kraju (w rodzaju
męskim) poprzez dodanie odpowiedniego
przyrostka (podkreśl przyrostek):
- Kenia
- Polska
- Wielka Brytania
- Francja
- Białoruś
- Egipt
- Hiszpania.

Odpowiedź

W wyrazie „współzależności” określ podstawę
słowotwórczą oraz formanty. Nazwij rodzaje
formantów.

Zadanie do tekstu

Za: CIA World Factbook: Botswana

Botswana to największy producent diamentów na świecie. Ten surowiec stanowi około
70-80% zysków z eksportu. Dzięki temu przez ponad 30 lat kraj ten miał najszybszy na
świecie wzrost gospodarczy. Uzależnienie od tego jednego luksusowego dobra miało zły
wpływ na całość gospodarki kraju podczas kryzysu ekonomicznego w 2009 roku.

Dobra odp.: RZUT
KOSTKĄ
Zła odp.: WRÓĆ NA
POLE PAŃSTWA
W EUROPIE
Do podanych wyrazów podstawowych utwórz
przez dodanie przedrostka wyrazy pochodne:
produkować, stanowić, zyskać.

Botswana

np. wyprodukować,
postanowić, uzyskać

Dobra odp.: RZUT
KOSTKĄ
Zła odp.: CZEKASZ
JEDNĄ KOLEJKĘ

komórka, wykorzystać,
demokracja, krew,
rebelia, handlować,
kopać, miejsce

Znajdź wyraz podstawowy do wyrazów:
- komórkowy
- wykorzystywać
- demokratyczna
- krwawy
- rebelianci
- handlarz
- kopalnia
- mieścić.

Demokratyczna Do produkcji telefonów komórkowych wykorzystuje się rzadkie metale takie jak koltan.
Duże jego złoża znajdują się w Demokratycznej Republice Konga, w której od prawie
Republika
20 lat toczy sie krwawy konﬂikt. Rebelianci czerpią zyski z wydobycia surowca, który
Konga
stoi w centrum zainteresowania handlarzy surowców. Praca w kopalniach jest bardzo
niebezpieczna, korytarze są małe i panują tam wysokie temperatury. Bardzo często
w kopalniach pracują dzieci, które mieszczą się w wąskich korytarzach.

Za: komputerswiat.pl: Krwawe komórki. Fakty, których wolisz nie znać

Dobra odp.:
IDŹ NA POLE
MADAGASKARU
Zła odp.: CZEKASZ
JEDNĄ KOLEJKĘ
ekologiczny (ekologia),
gospodarczy
(gospodarka),
katastrofalny
(katastrofa), ulewne
(ulewa), brzegowa
(brzeg)

Zmiany klimatu są ogromnym zagrożeniem ekologicznym, humanitarnym
i gospodarczym. Mogą mieć katastrofalne skutki, w szczególności dla krajów
globalnego Południa. W Beninie wskutek ulewnych deszczy doszło do powodzi, które
dotknęły 2/3 ludności zamieszkującej kraj. Innym niekorzystnym zjawiskiem jest
erozja wybrzeża i cofanie się linii brzegowej.

Dobra odp.: RZUT
KOSTKĄ
Zła odp.: CZEKASZ
JEDNĄ KOLEJKĘ

Dobra odp.: IDŹ NA
POLE PAŃSTWA
W AFRYCE
ZACHODNIEJ
Zła odp.: CZEKASZ
JEDNĄ KOLEJKĘ

Dobra odp.: RZUT
KOSTKĄ
Zła odp.: CZEKASZ
JEDNĄ KOLEJKĘ

Co dalej?

W tekście znajdź 5 przymiotników
odrzeczownikowych oraz wymień rzeczowniki, od
których pochodzą.

Benin

Za: ekonsument.pl: Etyczna czekolada - walentynkowa alternatywa

Znajdź wyrazy podstawowe i zaznacz oboczności, brzeg (oboczność g-ż),
Wybrzeże
W ciągu roku mieszkaniec Europy zjada przeciętnie 5,2 kilograma czekolady. Do jej
jeżeli występują: wybrzeże, środkowa, mieszkaniec. środek (oboczność
Kości Słoniowej produkcji niezbędne jest kakao, którego zdecydowaną większość dostarczają kraje
Afryki Zachodniej. Samo Wybrzeże Kości Słoniowej produkuje 37% ziaren kakaowca na
e–Ø), mieszkać
świecie. Pierwotnie kakaowce rosły na terenie krajów Ameryki Środkowej i Południowej.

Za: Wikipedia: List of foreign Premier League players

Tekst

Kraj

ZAŁĄCZNIK NR 2 – POLECENIA DO GRY
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Polska

Brazylia

Boliwia

Indonezja

Kambodża

Syria

światowy, światowo,
światowiec,
światopogląd,
światopoglądowy,
światowość,
światoburca,
światoburczy, światek
NAUCZYCIEL/KA
RYSUJE NA TABLICY

Wspólnie na tablicy narysujcie drzewko
derywacyjne następującej rodziny wyrazów
pokrewnych oraz podkreślcie rdzeń: las, leśniczy,
wylesienie, leśny, zalesiać, leśniczówka, zalesianie,
leśnik, wylesić.

Dobra odp.: RZUT
KOSTKĄ
Zła odp.: CZEKASZ
JEDNĄ KOLEJKĘ

Dobra odp.: RZUT
KOSTKĄ
Zła odp.: WRÓĆ NA
POLE PAŃSTWA
NA BLISKIM
WSCHODZIE

Dobra odp.: RZUT
KOSTKĄ
Zła odp.: CZEKASZ
JEDNĄ KOLEJKĘ
wydobycie,
wydobywczy,
wydobywany,
wydobywając

Wymień minimum 3 wyrazy pokrewne od
rzeczownika „świat”.

Od czasownika „wydobywać” utwórz pokrewny:
rzeczownik, przymiotnik, imiesłów przymiotnikowy
bierny, imiesłów przysłówkowy współczesny.

Dobra od.: RZUT
KOSTKĄ
Zła odp.: CZEKASZ
JEDNĄ KOLEJKĘ

praca – pracownicy;
odzież – odzieżowych

Witaj w Polsce! Chociaż dotarłeś/dotarłaś właśnie na metę, to Twoja podróż po globalnych współzależnościach wcale się nie kończy! Rozglądaj się bacznie wokół siebie i samodzielnie
sprawdzaj, w jaki sposób różne zakątki świata od siebie zależą. Też jesteś częścią tej globalnej sieci powiązań!

Za: ekonsument.pl

Szacuje się, że blisko 60% lasów deszczowych Amazonii znajduje się w Brazylii.
W 2013 roku władze kraju podały, iż tempo wylesienia wzrasta. Głównym powodem
tego procesu jest hodowla bydła, którego znaczna część traﬁa do Europy. Lasy
Amazonii gromadzą też duże ilości dwutlenku węgla. Jego wypuszczenie do atmosfery
znacznie przyśpieszy proces globalnego ocieplenia.

Za: geopolityka.org

Boliwia to jeden z nielicznych krajów na świecie, który choć posiada własną marynarkę
wojenną, nie ma jednocześnie dostępu do morza. Ok. 130 lat temu kraj ten stracił
dostęp do Oceanu Spokojnego, w czasie przegranego konﬂiktu z Chile, znanego jako
Wojna o Pacyﬁk (1879–1883).

Za: ekonsument.pl

Cyna stanowi ważny element składowy sprzętu elektronicznego – używana jest
jako spoiwo lutownicze. Szacuje się, że każdy telefon komórkowy zawiera około 7
gramów tego surowca. Drugim na świecie producentem cyny jest Indonezja. Cynę
wydobywa się przede wszystkim na wyspie Bangka, gdzie rozwój tego przemysłu
skutkuje poważną degradacją środowiska. Kopalnie zniekształcają krajobraz,
powodują wylesienie, niszczą rafę koralową.

Za: cleanclothes.pl

Odzież stanowi 95% całości eksportu Kambodży. Jednak pracownicy fabryk
odzieżowych nie otrzymują wystarczającego wynagrodzenia za swoją pracę.

Za: hfhr.pl

W zdaniach wskaż 2 pary wyrazów podstawowych
oraz pochodnych.

Dobra odp.: RZUT
KOSTKĄ
Zła odp.: CZEKASZ
JEDNĄ KOLEJKĘ

Do podanych wyrazów znajdź wyrazy podstawowe: puścić, ścienny,
Od początku wybuchu konﬂiktu w Syrii, około 2,5 miliona osób musiało opuścić
opuścić, ościenny, uchodźca.
uchodzić
swoje domy. Szacuje się, że w krajach ościennych m. in w Turcji, Libanie, Jordanii
przebywa obecnie około 2,5 miliona uchodźców z tego kraju. 30 tysięcy osób znajduje
się w szczególnie ciężkiej sytuacji i wymaga natychmiastowej pomocy. Państwa Unii
Europejskiej nie podejmują wystarczających działań, by rozwiązać tę sytuację.

Za: sinoafrica.org

Dobra odp.: IDŹ NA
POLE PAŃSTWA
W AZJI
Zła odp.: CZEKASZ
JEDNĄ KOLEJKĘ

rozwojowa,
handlowym,
przekroczyć,
zainwestowało,
Chińczyków

Według oﬁcjalnych źródeł pomoc ____________(rozwój) Chin dla Afryki wynosi ponad Uzupełnij tekst odpowiednimi wyrazami
30 mld dolarów rocznie. Chiny są obecnie największym partnerem ________ (handel) pochodnymi od wyrazów podstawowych podanych
Afryki; obroty handlowe szacuje się na 200 mld dolarów w roku 2013 i prognozuje się, w nawiasach.
że mogą _______ (kroczyć) 380 miliardów dolarów w 2015 roku. Do tej pory ponad
2000 chińskich ﬁrm ________ (inwestować) w 45 krajach afrykańskich. Ponad 1 mln
_______ (Chiny) przeprowadziło się do Afryki w ostatnich latach.

Madagaskar

Co dalej?

Odpowiedź

Zadanie do tekstu

Tekst
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