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ШАГ 1:  Прежде чем дети посмотрят видео, сделайте 
карточки с вопросами о ролике “История Раф”, размещенном 
на веб-странице УВКБ ООН в разделе “Обучение концепции 
о беженцах”. 

ВОПРОСЫ:  

• Откуда приехала Раф?

• Сколько ей лет?

• На каких языках она говорит?

• С кем Раф разговаривает на своей кровати?

• Какие вещи есть у Раф в ее комнате?

• Каким спортом занимается Раф?

• Как ты думаешь, кем станет Раф, когда вырастет?

• Что Раф помнит о своем доме в Сирии?

• Какого цвета кровать Раф и занавески в ее спальне?

• Что, по словам Раф, ей нравится в Люксембурге?

ЗАНЯТИЕ 1 
КТО ТАКАЯ РАФ? 
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ШАГ 2:  Раздайте карточки и помогите детям прочитать 
вопросы. Разделите детей на небольшие группы или начните 
совместное обсуждение и посмотрите, смогут ли они создать 
профиль с общей информацией о Раф (устно).
 
Вместе дети могут упорядочить предложения так, чтобы они 
составляли связный абзац о Раф. Они могут пробовать читать 
абзац в парах или при желании записать его. 
 
ПроCлушайте, как каждая группа представляет свой абзац 
классу, если они выполняли небольшую групповую работу. 
Каждая группа должна ответить на заданный в карточке 
вопрос.

ШАГ 3:  Измените вопросы так, чтобы они касались самих 
детей, а не Раф. Попросите детей поработать в парах и 
придумать абзац с информацией о своем однокласснике и о 
себе.
 
Попросите детей подумать, могут ли они или их 
одноклассники быть друзьями Раф. Есть у них что-то общее 
или нет? Что они могут делать вместе? В какие игры они 
хотели бы играть вместе?

ЗАНЯТТЯ 1

ХТО ТАКА РАФ?
КРОК 1: Перш ніж діти подивляться відео, зробіть картки з питан-
нями до відео «Історія Раф», розміщеному на веб-сторінці УВКБ 
ООН в розділі «Навчання концепції про біженців».

ПИТАННЯ:

• Звідки приїхала Раф?

• Скільки їй років?

• Якими мовами вона володіє?

• З ким Раф розмовляє на своєму ліжку?

• Які речі є у Раф в її кімнаті?

• Яким спортом займається Раф?

• Як ти думаєш, ким стане Раф, коли виросте?

• Що Раф пам’ятає про свій будинок в Сирії?

• Якого кольору ліжко Раф і штори в її спальні?

• Що, за словами Раф, їй подобається в Люксембурзі?

КРОК 2: Роздайте картки та допоможіть дітям прочитати питання. 
Розділіть дітей на невеликі групи або почніть спільне обговорення й 
подивіться, чи зможуть вони створити профіль із загальною інформа-
цією про Раф (усно). 

Разом діти можуть розставити речення в такому порядку, щоб вони 
становили зв’язний текст про Раф. Вони можуть пробувати читати 
текст у парах або при бажанні записати його. 

Прослухайте, як кожна група представляє свій текст класу, якщо вони 
виконували невелику групову роботу. Кожна група повинна відповісти 
на поставлене в картці питання.

КРОК 3: Змініть питання так, щоб вони стосувалися самих дітей, а 
не Раф. Попросіть дітей попрацювати в парах і придумати текст з 
інформацією про свого однокласника та про себе.

Попросіть дітей подумати, чи можуть вони або їхні однокласники 
бути друзями Раф. Є в них щось спільне чи ні? Що вони можуть ро-
бити разом? В які ігри вони хотіли б грати разом?
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ЗАНЯТИЕ 2 
РАФ В ШКОЛЕ  

2 ОБУЧЕНИЕ ТЕМАТИКЕ УБЕЖИЩА/БЕЖЕНЦЕВ 

© УВКБ ООН 2017

ШАГ 1:  Спросите детей, помнят ли они, что Раф делала в 

школе? (Она раскрашивала цифры)

Объясните детям, что Раф говорит по-арабски, и алфавит 

выглядит иначе, чем их алфавит, и цифры тоже выглядят по-

другому.

 

ШАГ 2:  Используйте следующий лист и посмотрите, смогут 

ли дети написать арабские цифры: rahmahmuslimhomeschool.

co.uk/index/wp-content/uploads/2013/04/poster-preview.jpg

ЗАНЯТТЯ 2

РАФ У ШКОЛІ

КРОК 1: Запитайте дітей, чи пам’ятають вони, що Раф робила в 
школі? (Вона розфарбовувала цифри)

Поясніть дітям, що Раф розмовляє арабською, і алфавіт виглядає 
інакше, ніж їхній алфавіт, і цифри теж виглядають інакше.

КРОК 2: Використовуйте наступний малюнок і подивіться чи 
зможуть діти написати арабські цифри: rahmahmuslimhomeschool.
co.uk/index/wp-content/uploads/2013/04/poster-preview.jpg  
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ЗАНЯТИЕ 3 
РАФ В БУДУЩЕМ  

3 ОБУЧЕНИЕ ТЕМАТИКЕ УБЕЖИЩА/БЕЖЕНЦЕВ 
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ШАГ 1:  В конце видео говорится, что Раф будет чемпионкой 

по карате. Кем хотели бы стать дети в классе?

Попросите их подумать и обсудить это.

ШАГ 2:  Дети могли бы составить список актуальных 

профессийи отметить те, которые нравятся им. Кто еще 

хочет стать чемпионом по карате, кто хочет стать врачом или 

пожарным?

ШАГ 3: Подведите разговор с детьми к вопросу о том, 

считают ли они, что Раф похожа на них.  

 

Завершите обсуждение на позитивной ноте.

Найти дополнительные материалы можно по ссылке: unhcr.org/teaching-about-refugees 
Эти учебные материалы были разработаны Миали Дермиш.
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ЗАНЯТТЯ 2

РАФ У МАЙБУТНЬОМУ

КРОК 1: У кінці відео йдеться про те, що Раф буде чемпіонкою по 
карате. Ким хотіли б стати діти в класі?

Попросіть їх подумати й обговорити це.

КРОК 2: Діти могли б скласти список актуальних професій і відзна-
чити ті, які подобаються їм. Хто ще хоче стати чемпіоном з карате, 
хто хоче стати лікарем або пожежним?

КРОК 3: Підведіть розмову з дітьми до питання про те, чи  
вважають вони, що Раф схожа на них.  
Завершіть обговорення на позитивній ноті.

Знайти додаткові матеріали можна за посиланням: unhcr.org/teaching-about-refugees
Ці навчальні матеріали були розроблені Міалі Дерміш.


