
CIEKAWOSTKI i ZABAWY KULTUR INNYCH NARODÓW 

Nasze wycieczki  za granicę czy zainteresowania innymi kulturami 
wiążą się nie tylko z poznawaniem obcego języka, zabytków, 

krajobrazów czy innych osobliwości odmiennej kultury.  

Każdy kraj, region, religia na świecie ma swoje tradycje - czasem 
piękne i fascynujące, czasem szokujące. 

Poniżej przedstawiam tradycje i obyczaje z różnych zakątków 
świata, o których nie miałeś pojęcia.  

Używanie pałeczek do spożywania posiłków w Chinach lub bekanie 
po posiłku w celu potwierdzenia kunsztu kulinarnego 

przygotowującego posiłek w krajach arabskich to nie jedyne 
zachowania, które różnią nas od siebie. 

  

1. Czy zauważyłeś jak przedstawiają się nowo poznanym 
osobom Hiszpanie? Hiszpanie znani są ze swojego głośnego zachowania i 

ognistego temperamentu. Nie zdziw się więc kiedy podczas zapoznawania 
się Hiszpanka od razu pocałuje Cię w oba policzki! To hiszpański sposób 

na powiedzenie "cześć, miło mi!".   

2. W Niemczech z pewnością spotkasz się ze zwyczajem stukania w stół 
zamiast klaskania. Klaskanie w ręce zarezerwowane jest na okazję owacji 

po koncertach lub przedstawieniach teatralnych, natomiast każdy inny 
powód do radości czy uznania okazuje się poprzez uderzanie w stół dłońmi 

lub jak przystało na kraine piwem płynącą... kuflami. 
3. Jeśli już jesteśmy w temacie złocistego trunku to pamietajcie żeby 

w Niemczech i Austrii podczas wznoszenia toastu i stukania się z innymi 
biesiadnikami kuflem/ kieliszkiem należy patrzeć sobie w oczy. To bardzo 

ważna zasada, której należy przestrzegać! W przeciwnym wypadku 
okażemy brak szacunku dla osób, z którymi pijemy i co gorsze ześlemy na 

siebie klątwe 7 lat nieszczęscia.... w życiu intymnym. 
 

4. Lubisz sery? Jedź do Francji! Pamiętaj jednak, że we Francji podczas 
posiłku sery podaje się... 'na deser', a dokładnie po daniu głównym przed 

deserem. Pamiętaj więc, żeby zostawić sobie trochę miejsca na deskę 

serów i wino po obiedzie. 
5. ... à propos wina. Jeśli w trakcie picia zechcesz zmienić wino czerwone 

na białe nigdy nie nalewaj go do tego samego kieliszka! Zmień kieliszek 
na czysty lub umyj, inaczej staniesz się pośmiewiskiem wieczoru! 

6. Włosi lubują się w przesądach w związku z tym widok zakonnicy lub 
karetki pogotowia jest dla nich wróżbą śmierci, dlatego jeśli jedziesz na 

wakacje do Włoch i natkniesz się na ulicy na zakonnice lub ambulans 
szybko przeżegnaj się ... tak na wszelki wypadek. 

 



7. W Indiach ale też w wielu krajach arabskich częstym widokiem na 

ulicach są spacerujący mężczyźni trzymając się za ręce. Nie oznacza to 
jednak, że w krajach tych występuje duży procent par homoseksualnych. 

Tak wyrażana jest po prostu męska przyjaźń. Co ciekawe bardzo rzadko 

można spotkać pary damsko-męskie okazujące sobie uczucia [choćby 
trzymające się za ręce] w miejscach publicznych. 

8. W niektórych krajach azjatyckich jak np. Chiny czy Korea, głośne 
siorbanie zupy lub innych płynnych potraw jest wyrazem aprobaty i 

pochwały dla pani domu czy kucharza, który przygotował posiłek. 
9. W Japonii w bardzo złym tonie jest głośne wydmuchiwanie nosa. Nie 

powinno się tego robić publicznie, wyłącznie w ustronnym miejscu. 
10. Jeśli szukasz pracy w Irlandii, Anglii lub USA pamiętaj żeby nie 

dodawać zbyt wielu danych personalnych do swojego CV. Ujawnienie daty 
urodzenia, płeć, stan cywilny a czasem nawet dołączenie zdjęcia nie 

powinno być wymagane od pracodawcy. Prawo do równości i zakaz 
dyskryminacji w tych krajach podkreśla, że decyzja o przyjęciu na dane 

stanowisko powinna wynikać tylko i wyłącznie z kompetencji i 
doświadczenia zawodowego kandydata. 

 A teraz to co najbardziej interesuje Was czyli dzieci  

Chcę Wam zaproponować zabawy, w jakie bawią się wasi rówieśnicy z 
różnych krajów świata. 

 Celem główny jest poznanie ulubionych zabaw dzieci z innych krajów i 
uświadomienie, że wszystkie dzieci na całym świecie lubią się bawić. 

Chciałabym też abyście uruchomili swoją twórczą wyobraźnię i potrafili 
pobawić się z domownikami. 

Potrzebne będą do zabawy: Klocek „skarb”, sznur(może być długa 
sznurówka), karton z narysowaną trasą slalomu, pionek z gry „Warcaby”, 

mapa świata, małe flagi państw odpowiednio podpisane. Przed zabawą 
proszę abyście przygotowali flagi tych państw i ustawili je na mapie. 

FLAGA CZECH 

  

FLAGA NIEMIEC 

  



FLAGA FRANCJI 

  

FLAGA WĘGIER 

 

  

  

Flagę Polski na pewno wszyscy znają, a może nawet mają dlatego 
wykorzystajcie ją do tej zabawy. 

Poniżej znajdziecie opis pięciu zabaw z krajów naszych sąsiadów 
bliższych lub dalszych. 

 1) „Złodziej i strażnicy” – zabawa Czech. W każdej rundzie tej zabawy 
uczestniczą dwaj „strażnicy”, którzy próbują udaremnić zamiary 

„złodzieja”. Na stole umieszczamy przedmiot „skarb”. Strażnicy ustawiają 
się po obu stronach stołu i ujmują sznur tak, by pętla znalazła się tuż 

przed przedmiotem. Na dany znak złodziej wślizguje się między 
strażników i próbuje ukraść przedmiot, sięgając przez otwór pętli. 

Zabawa trwa tak długo, aż wszyscy spróbują swych sił jako „złodzieje”. 

 2) „Rybak” – zabawa z Niemiec. Przed rozegraniem pierwszej rundy 
wybieramy spośród uczestników „rybaka”. Reszta uczestników siada na 

krzesłach. Rybak stoi przed nimi. Wystawione płasko dłonie to ryby. 
Rybak wodzi jedną ręką wolno pod dłońmi uczestników, wygłaszając 

tekst: „Łowiłem ryby przez noc całą, ale złowiłem ich bardzo mało”. Po 
ostatnim wyrazie próbuje znienacka klepnąć w dłoń któreś z dzieci. aby 

uniknąć złapania musi ono błyskawicznie usunąć rękę. Jeśli rybakowi 
nie uda się pochwycić ryby, musi próbować ponownie, gdy zaś mu się 

powiedzie – następuje zmiana. 

 3) „Slalom dla nosków” – zabawa z Francji. Taśmą klejącą mocujemy do 
blatu stołu arkusz kartonu z narysowaną trasą slalomu. Zabawa polega 
na tym by popychając nosem pionek warcabowy przeprowadzić go od 
startu do mety wyznaczonym torem. Nie wolno pomagać sobie rękami. 
Gdy w grze bierze udział większa liczba uczestników, dzielimy ich na 

dwie drużyny, które grają przeciw sobie. 



4) „Co wiezie statek?” – zabawa z Węgier. Po wylosowaniu 
rozpoczynającego grę wskazuje on któregoś z pozostałych uczestników i 

pyta np. „Co wiezie statek na literę np.  S?”. trzeba na to odpowiedzieć 
nazwę rzeczownika rozpoczynającego się na S. Jeżeli uczestnik długo się 

zastanawia, lub poda nazwę podaną wcześniej – daje fant. Można 
wykorzystać cały alfabet. 

 5) „Co to jest?” – zabawa z Polski. Każdy z uczestników wybiera jeden 
przedmiot, który opisuje nie wymieniając jednak jego nazwy i starając 
się by odgadnięcie nie było zbyt łatwe. Można np. powiedzieć: „To coś 
jest od nas bardzo daleko, jest ogromne i bardzo gorące. Co to jest?”. 

Pozostali uczestnicy muszą odgadnąć. Jeśli im się nie uda, musi podać 
dalsze szczegóły, np. „To coś daje nam światło”. Ten komu uda się 

odgadnąć, zadaje kolejne pytanie. 

 

 


