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Nazwa ćwiczenia: „Dopasowywanie zdjęć do nagłówków artykułów” 

 

Cel: rozwijanie wyobraźni i umiejętności pogłębionego rozumienia zdjęć 

Czas trwania: ok. 20 minut 

Potrzebne materiały: zdjęcia i wąskie karteczki z nagłówkami artykułów, przybory do 
rysowania: flamastry; kartki do flipcharta 

Przebieg ćwiczenia: Osoba prowadząca tłumaczy, iż ćwiczenie będzie polegało na rozwijaniu 
umiejętności rozumienia zdjęć ilustrujących informacje bądź artykuły, które można znaleźć w 
przestrzeni Internetu. Osoba prowadząca tłumaczy, że owe informacje mają podobną 
konstrukcję czyli zawierają tytuł, treść i są one ilustrowane zdjęciami. Zadaniem uczestniczek 
i uczestników ćwiczenia będzie zwrócenie uwagi na zdjęcia będące ilustracją artykułów 
poprzez próbę dopasowania ich do tytułów stanowiących zazwyczaj trafne podsumowanie ich 
treści. Osoba prowadząca dzieli uczestniczki i uczestników na kilka grup i każda z nich dostaje 
min. cztery zdjęcia (ważne by każda grupa otrzymała zdjęcia dotyczącego różnych kwestii). 
Żeby utrudnić nieco zadanie wszystkie informacje są na temat Masajów zamieszkujących 
Tanzanię choć dotyczą różnych kwestii – ich unikalnej kultury, problemów społecznych takich 
jak opieka medyczna i zdrowie reprodukcyjne kobiet oraz prawo do ziemi w Parku Narodowym 
Serengeti. Pierwszym krokiem jest wypisanie przez każdą z grup skojarzeń które wywołują 
zdjęcia i znalezienie różnic między nimi – jakimi detalami się one różnią. Kolejnym zaś 
dopasowanie nagłówków. Po wykonaniu zadania grupy wymieniają się zdjęciami i weryfikują 
poprawność jego wykonania przez swoje koleżanki i kolegów. Ostatnim zadaniem jest 
odpowiedzenie na pytanie jakie są zalety a jakie wady użycia danego zdjęcia w kontekście 
skojarzeń, które ono wywołuje.  

 

Nagłówki:  

1. Luxury Safaris Are Expelling This Indigenous Group From Their Ancient Lands in the Serengeti (pl. 
Przez organizację luksusowych safari grupy tubylcze są usuwane z ziem swoich przodków); 

Link: https://www.globalcitizen.org/en/content/maasai-displaced-from-land-by-luxury-tourism/  

2. Wycieczka do Tanzanii, Kilimandżaro i Zanzibaru. Safari w rezerwacie Manyara, wyjazd do krateru 
Ngorongoro, zwiedzanie Stone Town. Trekking na najwyższy wierzchołek Afryki - Uhuru Peak. 
Wypoczynek na Zanzibarze; 

Link: https://wyprawy.pl/pl-PL/oferta/tanzania-kilimandzaro-zanzibar-,1093.html   
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3. TANZANIA NORTHERN HIGHLANDS. Oto Podróż do najsłynniejszych parków narodowych i 
rezerwatów Tanzanii; 

Link: https://www.africaline.pl/podroz/tanzania-northern-highlands  

4. MAASAI WOMEN'S HEALTH EDUCATION PROGRAM (pl. Program edukacji zdrowotnej masajskich 
kobiet); 

Link: https://www.uniteafricafoundation.org/maasai-womens-health-education-program  

5. Plemiona Afryki. Które z nich wciąż istnieją i jak wygląda ich życie? 

Link: https://www.national-geographic.pl/artykul/dzikie-plemiona-afryki-ktore-z-nich-znamy-i-jak-
wyglada-ich-zycie  

6. UZAZI 2019 czyli Macierzyństwo pośród Masajek; 

Linki: https://solidarni.sma.pl/aktualnosci/wolontariat-misyjny/51263/uzazi-2019  

7. Maasai women are the new solar warriors of Africa (pl. Kobiety masajskie są nowymi wojownikami 
energii słonecznej w Afryce); 

Link: https://inhabitat.com/maasai-women-are-the-new-solar-warriors-of-africa/  

8. REPORTAŻ: Kobiety w Tanzanii; 

Link: https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/swiat/1504798,1,reportaz-kobiety-w-tanzanii.read  

9. Mobile phones haven't changed Maasai lives yet (pl. Telefony komórkowe nie zmieniły jeszcze 
tradycyjnego życia Masajów); 

Link: https://www.ippmedia.com/en/features/mobile-phones-haven%E2%80%99t-changed-maasai-
lives-yet  


