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ПРЕЖДЕ ЧЕМ ВЫ НАЧНЕТЕ
Примечание о включении беженцев, лиц, ищущих убежище, 
и мигрантов в процесс планирования уроков.

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ВЫ НАЧНЕТЕ

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 
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”.
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ПЕРШ НІЖ ВИ ПОЧНЕТЕ

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

Перш ніж порушувати теми, пов’язані з 
біженцями, притулком, громадянством і 
мігрантами, будь ласка, приділіть деякий 
час тому, щоби подумати про учнів у ва-
шому класі. Чи є деякі з них біженцями, 
особами, які шукають притулку, чи вони не 
мають громадянства? Якщо це так, поду-
майте про те, щоби поговорити з ними та 
їхніми батьками (залежно від їхнього віку).

Якщо це можливо, включайте ідеї та про-
позиції батьків і дітей у процесі проведен-
ня занять і звертайтеся до них за відпові-
дями на запитання лише в тому разі, якщо 
вони чітко виявили свою зацікавленість у 
тому, щоби відповідати на них або говори-
ти про ці проблеми.

Особи без громадянства не мають грома-
дянства будь-якої країни. Безгромадян-
ство може виникати в різних ситуаціях. 
Наприклад, деякі етнічні чи релігійні групи 
можуть не визнаватися відповідно до на-
ціонального законодавства громадянами 

цієї країни, деякі діти народжуються за 
межами країни громадянства їхніх батьків 
і не можуть отримати громадянство країни 
їхніх батьків чи країни, у якій вони народи-
лися. У низці країн світу діють закони, які 
не дають матерям змогу передавати своє 
громадянство власним дітям.

Люди без громадянства можуть мати 
труднощі з доступом до основних прав, 
як-от освіта, охорона здоров’я, працев-
лаштування, свобода пересування тощо. 
Без них вони часто стикаються з перешко-
дами та розчаруваннями.

Будьте обережні, використовуючи такі 
слова, як «країна» та «національність», 
якщо у вас у класі є діти без громадян-
ства. Натомість ви можете використовува-
ти словосполучення «ваш дім» або «ваша 
культура».
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ОБЗОР

ОБЗОР
Этот учебный план состоит из трех разделов:

Цели обучения

Этот раздел знакомит с культурами со всего мира и побуждает детей изучать и 
взаимодействовать с идеями, играми, музыкой, приветствиями и едой, которые 
относятся к этим культурам. Детей поощряют сравнивать, противопоставлять и 
радоваться сходствам и различиям между людьми.

1. Ценность разнообразия

Понимать, что люди 
в разных частях мира 
имеют разные способы 
взаимодействия и 
самовыражения.

Понимать, что 
именно эти различия 
делают наш мир 
разнообразным и 
богатым. 

Исследовать, 
открывать и 
обсуждать новые 
культуры в семейной 
жизни.

В этом разделе основное внимание уделяется опыту новичков в классе. 
Этот раздел посвящен тому, каково это, как выучить новый язык, играть в 
новые игры, завести новых друзей и провести первый день в новой школе.

2. Понимание недавно приехавших людей

Цели обучения

 Понять причины, почему 
новичкам в классе может быть и 
страшно, и интересно. 

 Воспитывать и 
сочувствие/сочувствие к 
новым детям в классе.
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ОГЛЯД
Цей навчальний план складається із трьох розділів:

1. Цінність різноманітності
Цей розділ знайомить із культурами з усього світу та спонукає дітей вивчати й 
взаємодіяти з ідеями, іграми, музикою, привітаннями та їжею, що відносяться до 
цих культур. Дітей заохочують порівнювати, протиставляти та радіти схожостям і 
відмінностям між людьми.

Цілі навчання

2. Розуміння людей, що недавно приїхали.
У цьому розділі основна увага приділяється досвіду новачків у класі. Цей розділ 
присвячений тому, як це — вивчити нову мову, грати в нові ігри, завести нових 
друзів і провести перший день у новій школі.

Цілі навчання

Розуміти, що люди в 
різних частинах світу 
мають різні способи 
взаємодії та самови-
раження.

Розуміти, що саме ці 
відмінності роблять 
наш світ різноманіт-
ним і багатим.

Досліджувати, відкри-
вати та обговорювати 
нові культури в родин-
ному житті.

Зрозуміти причини, 
чому новачкам у класі 
може бути водночас 
страшно й цікаво.

Виховувати співчуття 
до нових дітей у класі.



Этот раздел поощряет детей развивать и соблюдать правила  класса, который 
поддерживает дружественную  обстановку. Он заставляет детей размышлять о 
своем поведении и о том, как оно может повлиять на других одноклассников, а 
также ценить дружелюбное отношение к себе и другим.

3. Создание дружественной обстановки

Цели обучения

Понимание чувств, 
которые ежедневно 
возникают у детей в 
классе.

Понять, как класс 
может работать вместе, 
чтобы создать более 
дружелюбную  и 
приятную атмосферу 
для всех.

Понимание того, как эти 
чувства могут заставить 
ребенка вести себя по-
разному.

ОБЗОР

1. Занятия по изучению и сохранению разнообразия 
различных культур и стран
Это хорошая возможность расширить 
кругозор детей и изучить сходства и 
различия, существующие в разных 
культурах и странах. Найдите возможность 
поговорить с родителями детей из вашего 
класса, которые приехали из разных 
мест, и спросить, г о т о в ы  л и  о н и  
к участию в мероприятиях, 
описанных ниже.

На этих занятиях вы можете по желанию 
заменить один из видов деятельности, 
связанной с обычаями одной страны или 
культуры, на занятия, связанную со своей 
страной или культурой, если дети этого хотят 
и у них есть на это время. Выделите время на 
то, чтобы убедиться, что родители довольны 
вашей преподавательской работой по этой 
теме, и пригласите их присоединиться к 
занятиям, которые вы проводите.

ПРОГРАММА ДЛЯ СТАРШИХ 
КЛАССОВ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
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3. Створення дружньої обстановки
Цей розділ знайомить із культурами з усього світу та спонукає дітей вивчати й 
взаємодіяти з ідеями, іграми, музикою, привітаннями та їжею, що відносяться до 
цих культур. Дітей заохочують порівнювати, протиставляти та радіти схожостям і 
відмінностям між людьми.

Цілі навчання

1. Заняття з вивчення та збереження різноманітності різних 
культур і країн

Розуміння почуттів, які 
щодня виникають у 
дітей у класі.

Розуміння того, як ці 
почуття можуть змуси-
ти дитину поводитися 
по-різному.

Зрозуміти, як клас 
може працювати ра-
зом, щоби створити 
більш доброзичливу 
та приємну атмосферу 
для всіх.

Це хороша можливість розширити кру-
гозір дітей та вивчити схожості та від-
мінності, що існують у різних культурах 
і країнах. Знайдіть можливість поговори-
ти з батьками дітей із вашого класу, які 
приїхали з різних місць, і запитати, чи го-
тові вони до участі в заходах, описаних 
нижче.

На цих заняттях ви можете за бажанням 
замінити один із видів діяльності, пов’я-
заної зі звичаями однієї країни чи культу-
ри, на заняття, пов’язані зі своєю країною 
чи культурою, якщо діти цього хочуть і 
вони мають на цей час. Виділіть час на 
те, щоби переконатися, що батьки задо-
волені вашою викладацькою роботою із 
цієї теми, і запросіть їх приєднатися до 
занять, які ви проводите.

ПРОГРАМА ДЛЯ СТАРШИХ 
КЛАСІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 
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1.1 различные способы приветствия

Сформулируйте правило «после того, как 
вас поприветствовали, вы должны пойти 
и поприветствовать по крайней мере 
четырех других людей таким же образом». 
Затем вы показываете традиционный 
способ приветствия, выбирая ребенка 
и произнося приветствие. Затем вы 
можете попробовать более современное 
приветствие таким же образом. 
 
Попросите детей поприветствовать 
друг друга и подумать о том, чем эти 
приветствия отличаются. Затем спросите их 
о приветствиях в их стране или культуре. Как 
они приветствуют своих бабушек и дедушек 
или родителей и как они приветствуют своих 
друзей? Могут ли они найти что-то общее в 
старых и новых способах приветствия, или в 
приветствиях из других стран или культур?

Вы можете попробовать провести 
занятие, на котором дети должны будут 
приветствовать по крайней мере четырех 
человек, используя одно из приветствий 
каждое утро в течение недели.

1.2 Приветствия на карте

После того, как вы определили приветствия 
из всех разных времен, культур и стран, 
которые вы хотите изучить, взгляните на 
карту мира с вашим классом и посмотрите, 
откуда происходят эти приветствия. В 
качестве альтернативы, переходите от 
культуры к культуре или от страны к стране. 
Приклейте наклейку на каждое место.

Разделите детей на группы для обсуждения 
и попросите их записать то, что они могут 
знать об этих местах.

Пусть они обсуждают и отмечают все, что 
они думают, во что верят или что знают о 
странах, включая их собственную страну. 
Если им сложно, попробуйте спросить их о 
языке, еде или музыке.

Спросите их, встречали ли они кого-нибудь 
оттуда или были ли они там. Сохраните 
записи для последующего использования.

1.3 Музыка со всего мира

Выберите одну из культур или стран, 
которые вы обсуждали. Включите 
какую-нибудь музыку и попросите детей 
нарисовать ее, описать, выстукивать 
ритм или танцевать под нее. Задайте им 
следующие вопросы:

Какие эмоции они чувствуют?
Какие цвета они слышат?
Если бы они представляли себе 
музыку как животное, каким бы оно 
было?

После того, как вы прослушали музыку, 
попросите детей угадать, откуда 
происходит музыка, а затем определить 
культуру или страну из культур и стран, 
которые вы изучили раньше. Продолжайте 
это занятие с другой народной музыкой, 
а затем с более современной музыкой. 
 
Повторите то же самое с произведением 
народной музыки и современной музыки 
из региона, в котором вы находитесь.  
 
Соберите учеников в небольшие группы и 
попросите их провести параллели между 
народной музыкой в их собственной 
культуре или стране и современной музыкой 
в их регионе. Попросите их сделать то же 
самое для других произведений, которые 
они слушали. В конце попросите их 
провести параллели с народной музыкой 
в том месте, откуда они родом, и новыми 
произведениями, которые они слушали. 
 
Обсудите эти действия с любыми 
преподавателями музыки, к которым у вас 
есть доступ, и в качестве дополнительного 
занятия они могут написать тексты к песне и 
даже сочинять музыку в своем музыкальном 
классе в стиле одного из прослушанных 
музыкальных произведений.
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1.1 Різні способи привітання 
Сформулюйте правило «після того, як 
вас привітали, ви маєте піти та привітати 
принаймні чотирьох інших людей у такий 
само спосіб». Потім ви показуєте тради-
ційний спосіб привітання, вибираючи ди-
тину та вимовляючи привітання. Потім ви 
можете спробувати більш сучасне вітання 
в такий само спосіб.

Попросіть дітей привітати одне одного та 
подумати про те, чим ці привітання відріз-
няються. Потім запитайте їх про привітан-
ня в їхній країні чи культурі. Як вони віта-
ють своїх бабусь і дідусів чи батьків і як 
вони вітають своїх друзів? Чи вони можуть 
знайти щось спільне у старих і нових спо-
собах привітання, або у вітаннях з інших 
країн чи культур?

Ви можете спробувати провести занят-
тя, на якому діти, використовуючи одне з 
привітань, мають впродовж тижня щоран-
ку привітати принаймні чотирьох людей.

1.2 Вітання на карті
Після того, як ви визначили привітання 
з усіх різних часів, культур і країн, які ви 
хочете вивчити, погляньте на карту світу 
з вашим класом і подивіться, звідки по-
ходять ці привітання. Також можна пере-
ходити від культури до культури або від 
країни до країни. Розмістіть наклейку на 
кожному місці.

Розділіть дітей на групи для обговорення 
та попросіть їх записати те, що вони мо-
жуть знати про ці місця.

Нехай вони обговорюють і відзначають 
усе, що вони думають, у що вірять чи зна-
ють про країни, включно з їхньою власною 
країною. Якщо їм складно, спробуйте за-
питати їх про мову, їжу чи музику.

Запитайте їх, чи зустрічали вони когось 
звідти, чи були вони там. Збережіть запи-
си для подальшого використання.

1.3 Музика з усього світу
Виберіть одну з культур або країн, які ви 
обговорювали. Увімкніть якусь музику та 
попросіть дітей намалювати її, описати, 
вистукувати ритм чи танцювати під неї. 
Задайте їм такі питання:

Які емоції вони відчувають?

Які кольори вони чують?

Якби вони уявляли собі музику 
як тварину, якою б вона була?

Після того, як ви прослухали музику, по-
просіть дітей вгадати, звідки вона похо-
дить, а потім визначити культуру чи країну 
з культур і країн, які ви вивчили раніше. 
Продовжуйте це заняття з іншою народ-
ною музикою, а потім із сучаснішою музи-
кою.

Повторіть те саме з твором народної му-
зики та сучасної музики з регіону, у якому 
ви перебуваєте.

Зберіть учнів у невеликі групи та попросіть 
їх провести паралелі між народною му-
зикою в їхній власній культурі чи країні 
та сучасною музикою в їхньому регіоні. 
Попросіть їх зробити те саме для інших 
творів, які вони слухали. Насамкінець по-
просіть їх провести паралелі з народною 
музикою в тому місці, звідки вони родом, і 
новими творами, які вони слухали.

Обговоріть ці дії зі всіма викладачами му-
зики, до яких ви маєте доступ. У форматі 
додаткового заняття вони можуть написа-
ти тексти до пісні та навіть скласти музику 
у своєму музичному класі в стилі одного з 
прослуханих музичних творів.



1.4 Кухня со всего мира

В небольших группах попросите учеников 
рассказать о том, что они обычно едят на 
завтрак. Обсудите это в классе, попросите  
одного ученика рассказать перед всей 
группой о том, что они едят.

Составьте список продуктов и спросите 
учеников, знают ли они, как приготовить все 
это. Попросите их записать рецепты всего, 
что они умеют готовить на завтрак. Повесьте 
их на стену и сделайте копии для всех. 
 
Расскажите об обычных завтраках в 
странах, которые вы уже проходили.

Если это возможно, создайте кулинарный 
класс, где ученики могут приготовить 
завтрак и съесть его за перемену. Покажите 
рецепт в классе вместе с другими и дайте 
каждому его копию.

Вы можете дать домашнее задание, чтобы 
ученики сделали для своей семьи один 
из этих завтраков. Имейте в виду, что у 
некоторых семей может не быть денег на 
это. Если да, то узнайте, можно ли готовить 
вместе в классе.

1.5 Игры со всего мира

Познакомьте детей в маленьких группах с 
играми из разных стран и культур. Дайте им 
20 минут поиграть в те игры, которые они 
захотят, а затем поменяйте игры.

Если это игры для улицы, подумайте, можете 
ли вы выйти на улицу на 20 минут раньше 
установленного перерыва и поиграть в 
игру вместе.

В какой-то момент соберите класс вместе, 
чтобы пересмотреть правила игр и то, как 
вы играли. 

Спросите детей, похожи ли эти игры на 
те, в которые они играли раньше?

Спросите их, что им нравилось и что не 
нравилось в этих играх?

В небольших группах или по отдельности 
попросите детей написать или нарисовать 
правила игр вместе или создать свою 
собственную игру, основанную на тех, 
которые они изучили.

2. Мероприятия, помогающие лучше понять тех, кто 
недавно приехал в страну и пришел в новый класс.

2.1 Изучение нового языка

Дайте каждому ребенку лист с текстом на 
языке, который он не понимает. Попросите 
их задать несколько сопутствующих 
вопросов, например: “Что означает первое 
предложение?”“Это вопрос или обычное 
предложение?” 

Дайте им 10 минут.

В качестве альтернативы вы можете 
сделать лист с заданием, набрав несколько 

случайных вопросов и перевернув слова 
с помощью этого веб-сайта: textmechanic.
com/text-tools/obfuscation-tools/reverse-text-
generator/.

Когда они закончат отвечать на вопросы, 
заберите ответы и оцените их. Разбейте 
класс на небольшие группы и попросите 
их подумать о том, почему вы могли бы 
задать им эту задачу.  Настройте класс на 
всеобщее обсуждение. 
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1.4 Кухня з усього світу 
У невеликих групах попросіть учнів 
розповісти, що вони зазвичай їдять на 
сніданок. Обговоріть це в класі, попросіть 
одного учня розповісти перед усією гру-
пою про те, що вони їдять.

Складіть список продуктів і запитайте уч-
нів, чи вони знають, як приготувати все це. 
Попросіть їх записати рецепти всього, що 
вони можуть готувати на сніданок. Повісь-
те їх на стіну та зробіть копії для всіх.

Розкажіть про звичайні сніданки в країнах, 
які ви вже проходили.

Якщо це можливо, створіть кулінарний 
клас, де учні можуть приготувати сніданок 
та з’їсти його впродовж перерви. Покажіть 
рецепт у класі разом з іншими та дайте 
кожному його копію.

Ви можете дати домашнє завдання, щоб 
учні приготували для своєї родини один із 
цих сніданків. Майте на увазі, що деякі ро-
дини можуть не мати грошей на це. Якщо 
так, дізнайтеся, чи можна готувати всім 
разом у класі.

1.5 Ігри з усього світу
Познайомте дітей у маленьких групах з 
іграми з різних країн і культур. Дайте їм 20 
хвилин пограти в ті ігри, які вони захочуть, 
а потім поміняйте ігри.

Якщо це ігри для вулиці, подумайте, чи 
можете ви вийти на вулицю за 20 хвилин 
до встановленої перерви та пограти в гру 
разом.

Зберіть клас разом, щоб обговорити пра-
вила ігор і те, як ви грали.

Запитайте дітей, чи схожі ці ігри на 
ті, у які вони грали раніше?

Запитайте їх про те, що їм сподо-
балося, а що не сподобалося в 
цих іграх?

У невеликих групах або окремо попросіть 
дітей написати чи намалювати правила 
ігор разом або створити власну гру, засно-
вану на тих, які вони вивчили.

2. Заходи, які допомагають краще зрозуміти тих, хто  
нещодавно приїхав до країни та прийшов у новий клас

2.1 Вивчення нової мови
Дайте кожній дитині аркуш із текстом мо-
вою, яку він не розуміє. Попросіть їх по-
ставити кілька супутніх питань, напри-
клад: «Що означає перше речення?» 
«Це питання чи звичайне речення?»

Дайте їм 10 хвилин.

Також можна зробити аркуш із завдан-
ням, вибравши кілька випадкових питань 

і перевернувши слова за допомогою цьо-
го вебсайту: textmechanic.com/text-tools/
obfuscation-tools/reverse-text-generator/

Коли вони закінчать відповідати на запи-
тання, зберіть відповіді та оцініть їх. Роз-
бийте клас на невеликі групи та попросіть 
їх подумати про те, чому ви могли б за-
пропонувати їм це завдання. Налаштуйте 
клас на загальне обговорення.



3.1 Создание умиротворенности

В группе попросите учеников подумать о 
тех случаях, когда они чувствовали себя 
грустными, злыми, раздраженными или 
разочарованными.

Помните, что именно так могут чувствовать 
себя новички, когда они узнают что-то 
новое о своем классе и стране.

Составьте список того, что они могут сделать 
сами, чтобы успокоиться и осознать свои 
эмоции. Повесьте этот список на стену.

3.2 Создание правил для класса

Основываясь на предыдущих занятиях, 
со всем классом или в небольшой группе 
попросите детей придумать правила для 
класса. Пусть дети подумают о правилах, 
которые могут принести пользу всем, 
включая новичков.

После того, как каждое правило будет 
придумано, запишите их на большом 
листе бумаги и держите правила в классе 
в течение всего года. Обращайтесь к ним 
и побуждайте детей обращаться к ним в 
течение дня.
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Попросите их поразмышлять над опытом 
новичков, которые не говорят на этом 
языке в своем классе.

Попросите учеников подумать о других 
вещах, которые были бы другими для 
новичка, который приходит в школу, пусть 
ребята обсудят это всем классом. 

2.2 Чему мы научились?

Возьмите заметки, которые дети сделали 
о том, что они думали о разных странах и 
культурах из задания 1.2. Спросите детей, 
что они узнали о разных странах и культурах, 

которые совпадают или отличаются от их 
первоначальных представлений. Это могут 
быть приветствия, язык, игры, еда и музыка.

Спросите, не думают ли они, что у учеников, 
приходящих в их класс, могут быть заранее 
продуманные идеи о том, какой может быть 
их страна или класс. 

В конце попросите детей разбиться на 
небольшие группы и написать путеводитель 
по своей стране и классу для новых 
учеников и семей. Этот путеводитель можно 
раздать в школе для недавно приехавшим 
семьям.

3. Мероприятия по созданию дружественной  и 
конструктивной учебной атмосферы для всех в классе.

Найти дополнительные материалы можно по ссылке:  
unhcr.org/teaching-about-refugees

Эти учебные материалы были разработаны Миали Дермиш 
Вклад в планы уроков по разнообразию в классе, 

предоставленные Аленом Увумугамби, Ниалой Халил и 
Хибатиллой Ибрагимом
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Попросіть їх поміркувати над досвідом но-
вачків, які не розмовляють цією мовою у 
своєму класі.

Попросіть учнів подумати про інші речі, які 
були б іншими для новачка, який прихо-
дить до школи, нехай діти обговорять це 
всім класом.

2.2 Чого ми навчилися?
Візьміть нотатки, які діти зробили про те, 
що вони думали про різні країни та куль-
тури із завдання 1.2. Запитайте дітей, що 
вони дізналися про різні країни та культу-

ри, що відповідає або відрізняється від 
їхніх початкових уявлень. Це можуть бути 
привітання, мова, ігри, їжа та музика.

Запитайте, чи не думають вони, що в уч-
нів, які приходять до їхнього класу, можуть 
бути заздалегідь сформовані ідеї про те, 
якою може бути їхня країна чи клас.

Наприкінці попросіть дітей розбитися на 
невеликі групи та написати путівник по 
своїй країні та класу для нових учнів та їх-
ніх родин. Цей путівник можна роздати в 
школі нещодавно прибулим родинам.

3. Заходи щодо створення дружньої та конструктивної  
навчальної атмосфери для всіх у класі.

3.1 Забезпечення умиротво-
рення
У групі попросіть учнів подумати про ви-
падки, коли вони відчували себе сумними, 
злими, роздратованими або розчаровани-
ми.

Пам’ятайте, що саме так можуть почува-
тися новачки, коли вони дізнаються щось 
нове про свій клас та країну.

Складіть список того, що вони можуть 
зробити самі, щоби заспокоїтися та усві-
домити свої емоції. Повісьте цей перелік 
на стіну.

3.2 Створення правил класу 
Ґрунтуючись на попередніх заняттях, з 
усім класом або невеликою групою по-
просіть дітей придумати правила для кла-
су. Нехай діти подумають про правила, які 
можуть принести користь усім, включно з 
новачками.

Після того, як кожне правило буде вигада-
но, запишіть їх на великому аркуші папе-
ру та тримайте правила в класі впродовж 
усього року. Звертайтеся до них і спону-
кайте дітей звертатися до них упродовж 
дня.
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Додаткові матеріали можна знайти за посиланням:  
unhcr.org/teaching-about-refugees

Ці навчальні матеріали були розроблені Міалі Дерміш. Внесок у плани 
уроків із питань різноманітності в класі,  

надані Аленом Увумугамбі, Ніалою Халіл і Хібатіллою Ібрагімом


