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Materiały do pracy z dziećmi z Ukrainy

“Chcemy Was poznać!” to hasło przewodnie darmowych kreatywnych materiałów dla
dzieci z Ukrainy, które przybyły w ostatnim czasie do Polski. Na początek ponad
20.000 egzemplarzy trafi do punktów pomocy, noclegowni i domów dziecka.
Zachęcamy drukarnie i punkty ksero do tego, żeby drukowały karty i udostępniały
punktom pomocy w swoich miastach.

Na stronie www.mamyprojekt.pl/ukraina pojawiły się dwa zestawy kreatywnych kart z
zadaniami, nawiązującymi do przyrody i kultury Ukrainy. Mają one na celu pomóc otworzyć
dzieci na opowiedzenie o swoim kraju, ale też bezpośrednio o sobie, swoich ulubionych
potrawach, bajkach, o marzeniach i pasjach.

- Te materiały pomogą dzieciom choć na chwilę oderwać się od smutnej
rzeczywistości i zapoznać się z rówieśnikami z Polski. Chcemy zainspirować dzieci do
rozmów i wymiany doświadczeń w swoim gronie, ale też podkreślić nasze zainteresowanie
ich opowieścią. Trochę nawiązujemy też do podobieństw między naszymi kulturami, żeby
ułatwić dzieciom oswojenie się z nowym otoczeniem. Bociany spacerujące po polach
klekoczą w Polsce tak samo jak po stronie ukraińskiej, a dzieci podobnie lubią barszcz, lody
i spotkania z przyjaciółmi na placach zabaw. - mówi Małgosia Żmijska z kolektywu Mamy
Projekt.

Karty, zilustorwane przez Particję Bliuj-Stodulską oraz Tomasza Kaczkowskiego, zostały
wydane w dwóch wersjach - dla dwóch grup wiekowych: 3+ i 6+. W zamyśle mają one
zaangażować dzieci na około 30 minut i oderwać je od trudnej codzienności w nowym
otoczeniu.

- Celowo zadania skupione są na tematach lekkich i przyjemnych, nie przywołujących
negatywnych emocji. Nie skupiamy się na konkretnej infrastrukturze, zabytkach, tylko na
uniwersalnych wątkach, których wojna nie jest w stanie zniszczyć. - podkreśla Joanna
Guszta ze Studia Ładne Halo.

Inicjatywa stworzenia kart i bazy danych powstała w kolektywie Mamy Projekt. Wszyscy
zaangażowani w prace robili to pro bono, korzystając z doświadczeń w pracy nad serią
przewodników NIEMAPA. W ciągu kilku dni powstała treść zadań, ilustracje, tłumaczenie i
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projekt graficzny. Zaprzyjaźniona drukarnia READ ME z Łodzi zasponsorowała też druk kart,
które trafią m.in. do Łódzkiego Domu Kultury, Łódzkiego Centrum Wielokulturowego,
Centrum Dialogu im. Marka Edelmana czy Wojewódzkiego Centrum Zarządzania
Kryzysowego w Łodzi oraz do Warszawy, m.in. do Fundacji Ocalenie. Liczba miejsc
dystrybucji wciąż się powiększa.

Każdy może pobrać karty za darmo ze strony www.mamyprojekt.pl/ukraina. Pod tym
linkiem znajduje się także lista polecanych miejsc w sieci, gdzie bezpłatnie można pobrać
karty pracy czy kolorowanki, książki po ukraińsku czy materiały wideo.

Tekst kart: Joanna Guszta, Mamy Projekt
Ilustracje: Patricija Bliuj-Stodulska / Tomasz Kaczkowski
Opracowanie graficzne: Studio Ładne Halo
Tłumaczenie: Biuro Tłumaczeń Translateria w Łodzi
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