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Включение информации о беженцах в 
различные темы обучения в младших 
классах начальной школы.

ВОЗРАСТ

6-9 ЛЕТ

ОБУЧЕНИЕ ТЕМАТИКЕ УБЕЖИЩА/БЕЖЕНЦЕВ

Это руководство предназначено для того, чтобы рассказать об 
идеях  включения тематики убежища в национальные учебные 
программы. Идеи просты и легко адаптируются к уровню ваших 
учеников.
Найти дополнительные материалы можно по ссылке: 
unhcr.org/teaching-about-refugees

Агентство ООН у справах біженців

НАВЧАННЯ ТЕМАТИЦІ ПРИТУЛКУ/БІЖЕНЦІВ

ВІК 
6-9

Включення інформації про біженців 
у різні теми навчання в молодших 
класах початкової школи.

2017 рік. УВКБ ООН

Цей посібник призначений для того, щоби розповісти про ідеї включен-
ня тематики притулку до національних навчальних програм. Ідеї прості 
та легко адаптуються до рівня ваших учнів. 
Додаткові матеріали можна знайти за посиланням: 
unhcr.org/teaching-about-refugees



1 ОБУЧЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ О БЕЖЕНЦАХ 
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ПРЕЖДЕ ЧЕМ ВЫ НАЧНЕТЕ
Примечание о включении беженцев, лиц, ищущих 
убежище, и мигрантов в процесс планирования уроков.

не позволяют матерям передавать свое 
гражданство своим детям.

Люди без гражданства могут 
испытывать трудности с доступом 
к основным правам, таким как 
образование, здравоохранение, 
трудоустройство, свобода 
передвижения и другим. Без них они 
часто сталкиваются с препятствиями и 
разочарованиями.

Будьте осторожны при использовании 
таких слов, как ”страна“ и 
”национальность", если у вас есть 
дети без гражданства в классе. 
Вместо этого вы можете использовать 
словосочетания “ваш дом” или “ваша 
культура”.

Прежде чем поднимать темы, связанные 
с беженцами, убежищем, гражданством 
и мигрантами, пожалуйста, уделите 
некоторое время тому, чтобы подумать 
об учениках в вашем классе. Являются 
ли некоторые из них беженцами, 
лицами, ищущими убежище, или они 
не имеют гражданства? Если это так, 
подумайте о том, чтобы поговорить с 
ними и их родителями в зависимости от 
их возраста. 

Если возможно, включайте идеи и 
предложения родителей и детей 
в процессе проведения занятий 
и обращайтесь к ним за ответами 
на вопросы только в том случае, 
если они четко показали свою 

заинтересованность в том, чтобы 
отвечать на них или говорить об этих 
проблемах.

Лица без гражданства не имеют 
гражданства какой-либо страны. 
Безгражданство может возникать в 
самых разных ситуациях. Например, 
некоторые этнические или религиозные 
группы могут не признаваться 
в соответствии с национальным 
законодательством гражданами этой 
страны, некоторые дети рождаются 
за пределами страны гражданства 
их родителей и не могут получить 
гражданство страны их родителей или 
страны, в которой они родились. В ряде 
стран мира действуют законы, которые 

ПЕРШ НІЖ ВИ ПОЧНЕТЕ
Примітка про включення біженців, осіб, які шукають притулок,  
і мігрантів у процес планування уроків.

Перш ніж порушувати теми, пов’я-
зані з біженцями, притулком, грома-
дянством і мігрантами, будь ласка, 
приділіть деякий час тому, щоби по-
думати про учнів у вашому класі. Чи 
є деякі з них біженцями, особами, які 
шукають притулку, чи вони не мають 
громадянства? Якщо це так, подумай-
те про те, щоби поговорити з ними та 
їхніми батьками (залежно від їхнього 
віку).

Якщо це можливо, включайте ідеї та 
пропозиції батьків і дітей у процесі 
проведення занять і звертайтеся до 
них за відповідями на запитання лише 
в тому разі, якщо вони чітко виявили 
свою зацікавленість у тому, щоби від-

повідати на них або говорити про ці 
проблеми.

Особи без громадянства не мають 
громадянства будь-якої країни. Без-
громадянство може виникати в різних 
ситуаціях. Наприклад, деякі етнічні чи 
релігійні групи можуть не визнавати-
ся відповідно до національного зако-
нодавства громадянами цієї країни, 
деякі діти народжуються за межами 
країни громадянства їхніх батьків і не 
можуть отримати громадянство краї-
ни їхніх батьків чи країни, у якій вони 
народилися. У низці країн світу діють 
закони, які не дають матерям змогу 
передавати своє громадянство влас-
ним дітям.

Люди без громадянства можуть мати 
труднощі з доступом до основних 
прав, як-от освіта, охорона здоров’я, 
працевлаштування, свобода пересу-
вання тощо. Без них вони часто сти-
каються з перешкодами та розчару-
ваннями.

Будьте обережні, використовуючи 
такі слова, як «країна» та «національ-
ність», якщо у вас у класі є діти без 
громадянства. Натомість ви можете 
використовувати словосполучення 
«ваш дім» або «ваша культура».

НАВЧАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ПРО БІЖЕНЦІВ
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Агентство ООН у
справах біженців



ЦЕЛЕВЫЕ НАВЫКИ - РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Чтение и написание чисел, а также и понимание их значений. 
Используйте количество беженцев, чтобы познакомить учеников с 
большими числами.

Примеры таблиц, содержащих информацию 

о количестве беженцев, можно найти в 

разделе учебных материалов на странице 

руководства УВКБ для учителей по ссылке  

unhcr.org/teaching-about-refugees.html#facts

МАТЕМАТИКА
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ШАГ 1:  Попросите детей угадать, сколько 
молодых беженцев (в возрасте до 18 
лет), по их мнению, существует сегодня 
в мире. Затем вы можете спросить, 
сколько беженцев, по их мнению, 
может быть в разных регионах. Их 
десятки, сотни или тысячи? Используйте 
таблицу, чтобы объяснить цифры.

ШАГ 2: Загляните на сайт УВКБ ООН по ссылке  popstats.unhcr.org/en/
overview чтобы дать ученикам корректную информацию о количестве 
беженцев. 

Попросите их записать это число или использовать блоки, листы бумаги 
или другие предметы для представления этого числа. 

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ 
НАЗВАНИЕ ЧИСЛО

Единица 1

Десять 10

Сто 100

Тысяча 1,000

Десять тысяч 10,000
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МАТЕМАТИКА ЦІЛЬОВІ НАВИЧКИ — РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ
Читання та написання чисел, а також розуміння їхніх значень.
Використовуйте кількість біженців, щоби познайомити учнів  
із великими числами.

Приклади таблиць, що містять інформацію 
про кількість біженців, можна знайти  
в розділі навчальних матеріалів на сторінці 
керівництва УВКБ для вчителів за посиланням 
unhcr.org/teaching-about-refugees.html#facts

ГЕОГРАФІЧНА 
НАЗВА ЧИСЛО КРОК 1. Попросіть дітей вгадати, скільки 

молодих біженців (до 18 років), на їхню 
думку, існує сьогодні у світі. Потім ви може-
те запитати, скільки біженців, на їхню дум-
ку, може бути в різних регіонах. Їх десятки, 
сотні чи тисячі? Використовуйте таблицю, 
щоби пояснити цифри.

КРОК 2. Відвідайте сайт УВКБ ООН за посиланням popstats.unhcr.org/
en/ overview, щоби надати учням коректну інформацію про кількість  
біженців.

Попросіть їх записати це число або використати блоки, аркуші паперу 
чи інші предмети для представлення цього числа.

Одиниця

Десять

Сто

Тисяча

Десять тисяч



ЦЕЛЕВЫЕ НАВЫКИ - РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Использование карт для определения страны происхождения, 
стран в состоянии конфликта и соседних стран.

ШАГ 1:  Используйте глобус или карту и попросите детей определить, 
где они живут, найти соседние страны и любые страны, которые они 
посещали или где живут из родственники и друзья.

ШАГ 2:  Расскажите о странах, где продолжаются конфликты, такие как 
Сирия, Афганистан или Южный Судан, и посмотрите на соседние страны.

ШАГ 3:  Поясните, что большинство беженцев, покидающих свои страны 
происхождения, находятся в соседних странах.
 
Если взять Сирию в качестве примера, то можно упомянуть Турцию, 
Ливан и Иорданию, а также другие соседние страны.
 
Для Южного Судана можно упомянуть Кению, Уганду, Эфиопию и другие 
соседние страны.

Данные о количестве беженцев в каждой 

стране размещены на веб-сайте УВКБ ООН: 

data.unhcr.org/

ГЕОГРАФИЯ
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ГЕОГРАФІЯ ЦІЛЬОВІ НАВИЧКИ — РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 
Використання карток для визначення країни походження, країн  
у стані конфлікту та сусідніх країн.

Дані про кількість біженців у кожній країні 

розміщено на вебсайті УВКБ ООН:

 data.unhcr.org/

КРОК 1. Використовуйте глобус чи карту та попросіть дітей визначи-
ти, де вони живуть, знайти сусідні країни та будь-які країни, які вони 
відвідували або де живуть їхні родичі та друзі.тисячі? Використовуйте 
таблицю, щоби пояснити цифри.

КРОК 2. Розкажіть про країни, де продовжуються конфлікти, як-от 
Сирія, Афганістан чи Південний Судан, і подивіться на сусідні країни.

КРОК 3. Поясніть, що більшість біженців, які залишають свої країни по-
ходження, перебувають у сусідніх країнах.

Якщо взяти Сирію як приклад, то можна згадати Туреччину, Ліван та 
Йорданію, а також інші сусідні країни.

Для Південного Судану можна згадати про Кенію, Уганду, Ефіопію та 
інші сусідні країни.



ЦЕЛЕВЫЕ НАВЫКИ - РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Чтение и написание новых слов.

Это занятие может быть проведено на этапе, когда дети 
начинают читать. Запишите все имена детей в классе и 
расположите их в алфавитном порядке.

ШАГ 1: Дайте маленьким группам детей разные имена для прочтения 
вслух, и прослушайте, как  они озвучивают имена учеников в классе. 
Есть ли имена, которые могут быть написаны по-другому? Посмотрите, 
могут ли дети придумать новые варианты написания для разных имен.

ШАГ 2: Задайте следующие вопросы:

"Есть ли имена, которые звучат похоже?”

"Эти имена происходят из какой-то определенной части страны, 
из другой страны или из другой части света?”

"Можете ли вы разделить имена по регионам или странам (если 
это возможно и уместно)?”

4 ОБУЧЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ О БЕЖЕНЦАХ 

© УВКБ ООН 2017

ГРАМОТНОСТЬ И ОБУЧЕНИЕ 
ЧТЕНИЮ И ПИСЬМУ 

ШАГ 3: Попросите детей назвать имена друзей или родственников, 
которые приехали из разных мест, а затем попросите их попытаться 
записать их. Задайте вопросы, предложенные в Шаге 2.НАВЧАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ПРО БІЖЕНЦІВ

© 2017 рік. УВКБ ООН
Агентство ООН у
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ГРАМОТНІСТЬ І НАВЧАННЯ
ЧИТАННЮ Й ПИСАННЮ

ЦІЛЬОВІ НАВИЧКИ — РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 
Читання та написання нових слів.

Це заняття можна провести на етапі, коли діти починають 
читати. Запишіть усі імена дітей у класі та розташуйте їх в 
алфавітному порядку.

КРОК 1. Дайте маленьким групам дітей різні імена для прочитання вголос і 
послухайте, як вони озвучують імена учнів у класі. Чи є імена, які можуть бути 
написані інакше? Подивіться, чи можуть діти вигадати нові варіанти написання 
для різних імен.

КРОК 2. Поставте такі питання:

«Чи є імена, які звучать схоже?»

«Ці імена походять із певної частини країни, з іншої країни 
або з іншої частини світу?»

«Чи можете ви розділити імена за регіонами або країнами 
(якщо це можливо та доречно)?»

КРОК 3. Попросіть дітей назвати імена друзів чи родичів, які приїхали з різних 
місць, а потім попросіть їх спробувати їх записати. Поставте запитання, запро-
поновані на кроці 2.



ЦЕЛЕВЫЕ НАВЫКИ - РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Понимание погоды в разных местах.

Соберите класс, чтобы поговорить о разных сезонах и о том, 
какая погода у них бывает.

ШАГ 1: Спросите детей, бывали ли они в разных частях света и какая 
там бывает погода.

5 ОБУЧЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ О БЕЖЕНЦАХ 
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ШАГ 2: Используйте карту и спросите их, что они знают о погоде на 
Северном и Южном полюсах.

НАУКА

ШАГ 3: Дайте каждому ребенку бумагу, разделенную на две или четыре 
секции, чтобы нарисовать различные сезоны, которые существуют 
там, где они живут. Попросите детей нарисовать различные виды 
деятельности, характерные для сезонов, которые существуют там, где 
они живут.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ
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НАУКА
Сторінка 1 із 2

ЦІЛЬОВІ НАВИЧКИ — РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  
Розуміння погоди в різних місцях.

КРОК 1. Запитайте дітей, чи були вони в різних частинах світу,  
і яка там погода.

Зберіть клас, щоби поговорити про різні сезони та про те, яка  
погода в них буває.

КРОК 2. Використовуйте карту та запитайте їх, що вони знають про 
погоду на Північному та Південному полюсах.

КРОК 3. Дайте кожній дитині папір, поділений на дві чи чотири секції, 
щоби намалювати різні сезони, які існують там, де вони живуть. По-
просіть дітей намалювати різні види діяльності, характерні для сезонів, 
які існують там, де вони мешкають.

ПРОДОВЖЕННЯ НА НАСТУПНІЙ СТОРІНЦІ



ЦЕЛЕВЫЕ НАВЫКИ - РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Понимание погоды в разных местах.

6 ОБУЧЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ О БЕЖЕНЦАХ 
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ШАГ 5: Опишите положение некоторых семей, которые вынуждены 
покинуть свой дом из-за войны или конфликта, и укажите место конфликта 
на карте. Покажите детям ближайшие страны, где многие люди находят 
безопасное место для проживания. Если вы используете Южный Судан 
в качестве примера, вы можетепоказать детям такие страны, как Кения, 
Уганда, Чад и Эфиопия. Попросите детей составить список одежды, 
которую беженцы должны были бы взять с собой или в которой они бы 
нуждались, чтобы выжить в климате тех стран, куда они бежали.

НАУКА

ШАГ 4:  Спросите детей, какая одежда им нужна для разных сезонов 
и посмотрите, могут ли они соотнести предметы одежды с  рисунками, 
которые они нарисовали для разных сезонов. Спросите их, что бы они 
делали без этой одежды в холодные и суровые месяцы. Спросите детей, 
что им может понадобиться в жаркие месяцы, например, больше воды, 
вентиляторы, кондиционеры или легкая одежда.

Дополнительные материалы можно найти 
по адресу: unhcr.org/teaching-about-refu-
gees
 
Эти учебные материалы
были разработаны Миали Дермиш.
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НАУКА
Сторінка 2 із 2

ЦІЛЬОВІ НАВИЧКИ — РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 
Розуміння погоди в різних місцях.

КРОК 4. Запитайте дітей, який одяг їм потрібен для різних сезонів і по-
дивіться, чи можуть вони зіставити предмети одягу з малюнками, які 
вони намалювали для різних сезонів. Запитайте їх, щоби вони робили 
без цього одягу в холодні та суворі місяці. Запитайте дітей, що їм може 
знадобитися в спекотні місяці, наприклад, більше води, вентилятори, 
кондиціонери чи легкий одяг.

КРОК 5. Опишіть положення деяких родин, які змушені були залишити 
свій дім через війну або конфлікт, та вкажіть місце конфлікту на карті. 
Покажіть дітям найближчі країни, де багато людей знаходять безпечне 
місце проживання. Якщо ви використовуєте Південний Судан як при-
клад, ви можете показати дітям такі країни, як Кенія, Уганда, Чад та 
Ефіопія. Попросіть дітей скласти список одягу, який біженці мали б взя-
ти із собою, або якого вони потребували б, щоби вижити в кліматі тих 
країн, куди вони втекли.

Додаткові матеріали можна знайти за 
адресою: unhcr.org/teaching-about-refugees

Ці навчальні матеріали були розроблені 

Міалі Дерміш.


