
                                                       Hallo liebe Kinder! 

Zaczynają się prawdziwe wakacje, lato-Sommer (zomer) aż zaprasza do zabaw na świeżym 

powietrzu. Ostatnio wpadła mi w rękę tak interesująca książka-Buch, że bardzo chcę Wam o 

niej opowiedzieć! Może zainspiruje Was do nowej zabawy? Ta książka opowiada o życiu 

Indian-Indianer. Nosi ona tytuł „Indianie”, a autorami są Signe Seiler i Jörg Hennig 

(ilustracje). Ach, przypominają mi się moje dziecięce zabawy na podwórku i w parku! Z grupą 

dzieciaków też bawiliśmy się w Indian i strzelaliśmy z łuku-Bogen, który oczywiście każdy sam 

musiał sobie zrobić! 

Posłuchajcie, co ciekawego wyczytałam w tej wypożyczonej z biblioteki książce! 

Indianie mieszkali od tysięcy lat na kontynencie północnoamerykańskim. Wyobraźcie sobie, 

że było ich kilkaset plemion. Chyba trudno Wam to sobie wyobrazić! Każde plemię miało 

swoją nazwę, niektóre mogą wydawać nam się śmieszne, np. Flathead czyli Płaskie Głowy lub 

Nez Perce – Przekłute Nosy. Bardziej znane były jednak Czarne Stopy czy Apacze. O Indianach 

mówi się czasami „czerwonoskórzy”, ale tak  naprawdę ich skóra jest brązowa, a czerwona 

tylko wtedy, gdy indiańscy wojownicy szykują się na wojnę i malują na ten kolor, żeby 

wyglądać groźniej. 

 

 

 

Jeśli chodzi o wygląd to na pewno Indianie kojarzą się Wam ze wspaniałym strojem, a 

szczególnie pióropuszem. Wiecie skąd Indianie brali pióra-Feder (fejder)? Były to pióra orle. 

Oczywiście nie każdy Indianin-Indianer mógł nosić taki piękny pióropusz! Na każde pióro 

trzeba było zasłużyć! 



 

 

 

Ciekawe jest też to, gdzie mieszkali Indianie i jak wyglądały ich domy -Haus. Czy Wy też tak 

jak ja myślicie, że mieszkali w namiotach, czyli wigwamach? Otóż to tylko część prawdy! 

Indiańskie domy wyglądały różnie w zależności od plemienia. Najciekawsze były puebla, do 

których wchodziło się najpierw po drabinie, a potem przez dach do środka. Indianie mieli 

wielu wrogów i musieli szczególnie dbać o bezpieczeństwo. Ale wielu z nich mieszkało 

oczywiście w namiotach , były to wigwamy albo tipi. Potraficie powiedzieć, czym się różniły? 

 

 

 



 

 

Tipi były bardzo lekkie, aby w razie niebezpieczeństwa szybko je złożyć. Dwie kobiety 

potrafiły to zrobić w 15 minut! 

Zapewne interesuje Was, czym żywili się Indianie? To też zależało od plemienia i warunków, 

w jakich żyli. Ameryka Północna jest ogromnym terenem i rosną tam różne rośliny. Indianie 

polowali  jednak przede wszystkim na zwierzęta, głównie ogromne bizony. 



 

Ponadto jedli jelenie, niedźwiedzie, sarny, króliki, bobry, ryby, wieloryby i wiele innych 

dostępnych na ich terenie zwierząt. Ale żywili się też takim oryginalnym pożywieniem jak 

cebulki kwiatów, które i u nas można spotkać w każdym ogrodzie, a mianowicie hiacyntów, 

ponadto dziki ryż, żołędzie oraz orzeszki pini. Żołędzie trzeba było wielokrotnie przepłukać 

wodą, bo byłyby bardzo gorzkie. U wielu Indian popularna była również kukurydza. I wiecie 

co? Oni też uwielbiali prażoną kukurydzę, czyli popcorn! 

Indianie znani są z tego, że prowadzili wiele walk. To bardzo waleczni ludzie! Przez długi czas 

plemiona walczyły między sobą, aż pewnego dnia na ich tereny wkroczyli biali ludzie z 

Europy.                                                                                                                                                  

 

 

 Było to około 500 lat temu. Wkrótce zaczęły się walki między Indianami a Europejczykami. 

Długo by o tym opowiadać! Powstało na ten temat wiele filmów, które nazywają się 

westerny. 



Ale zdarzały się też pojednawcze momenty między tymi nacjami. Czy znacie historię 

Pocahontas? Może oglądaliście bajkę o indiańskiej księżniczce-Prinzessin (princesin)? Może 

się zdziwicie,  ale ta dziewczyna istniała naprawdę! A było to tak. 

Pierwsi Europejczycy przybyli do Ameryki Północnej , czyli na ówczesne tereny Indian, 

statkami-Schiff (szif). Na jednym z nich znajdował się niejaki John Smith, Anglik i obieżyświat, 

który nawiasem mówiąc też miał bardzo ciekawe życie, pełne przygód (był między innymi w 

Polsce). Ci koloniści założyli osadę Jamestown (tam też pojawi się Polacy!). Niestety koloniści 

nie radzili sobie na nowej ziemi i mieli kłopot ze zdobyciem żywności. Wybrali się więc do 

pobliskiego plemienia Indian, aby kupić jedzenie-Essen. Niestety doszło do walki i John, który 

był przywódcą tej grupy, zabił dwóch tubylców. Wówczas wódz plemienia pojmał go i 

zamierzał zabić. W ostatniej chwili życie uratowała mu córka wodza, Pocahontas. Ubłagała 

ojca, aby darował Johnowi życie. Była wtedy zaledwie 12 –letnią odważną dziewczynką.  

 

 

 

Indianie i Anglicy zaprzyjaźnili się od tamtej pory. Ale ta przyjaźń trwała tylko jakiś czas. 

Znowu doszło do okrutnych walk. Aby zmusić czerwonoskórych do pokoju, biali wzięli 

Pocahontas jako zakładniczkę. Ale o dziwo, Indiance spodobało się u kolonistów. Nauczyła 

się języka angielskiego, a nawet ochrzciła się i od tej pory nazywała się Rebecca.  Po jakimś 

czasie ta egzotyczna księżniczka poślubiła jednego z kolonizatorów, Johna Rolfe, który 

również przybył z Anglii. Wkrótce urodził im się syn. Po jakimś czasie para z dzieckiem 

wybrała się do Anglii, do Londynu. Indianka zrobiła duże wrażenie na mieszkańcach 

angielskiej stolicy. Niestety Pocahontas źle znosiła klimat, zachorowała na nieuleczalną 

chorobę i zmarła podczas podróży do ojczyzny. A ponoć wyglądała tak : 



 

 

Pokój między Indianami a białymi nie trwał długo. Dochodziło do wielu krwawych walk, które 

ostatecznie przegrywali czerwonoskórzy. Obie strony nie miały dla siebie litości.  

Dzisiaj Indianie żyją głównie w rezerwatach. 

Na temat historii życia Pocahontas Walt Disney wyprodukował film animowany. Myślę, że 

warto go obejrzeć! Po polsku i po niemiecku. Z tego filmu pochodzi piękna piosenka pt. 

„Farbenspiel des Winds” 

https://www.youtube.com/watch?v=xz-w97l6pkU 

O przybyciu Pocohontas do Londynu opowiada inna piosenka: 

https://www.youtube.com/watch?v=cgd4R_5d5pE 

W wakacje będziecie mieli dużo czasu to może uda Wam się namówić Rodziców lub 

Dziadków na grę planszową! Oczywiście, jeśli macie drukarkę, bo grę trzeba wydrukować. 

A tutaj wyjaśnienie do wyróżnionych pól na torze gry: 

4 – Twój koń –Pferd  ma dobry humor i ruszył galopem- przesuń pionek na pole 9 

8-  wąż –Schlange (szlange) spłoszył  konia- cofasz się na pole 3 

16- wstąpiłeś do salonu i zabawiłeś tam 2 następne kolejki, w których nie rzucasz kostką 

28 – długo walczyłeś z Indianinem, musiałeś się wycofać- wracasz na pole 25 

https://www.youtube.com/watch?v=xz-w97l6pkU
https://www.youtube.com/watch?v=cgd4R_5d5pE


36 – znalazłeś się na pustyni-Wüste (wiste) i skończyła Ci się woda-Wasser- cofasz się na pole 

34 

47 – Twój koń okulał- opuszczasz następną kolejkę 

53- przeprawa rzeką – Fluβ (flus) – postaw pionek na pole 60 

65- napadli Cię bandyci-Räuber (rojber) – ratujesz się ucieczką i stawiasz pionek na pole 84 

69- premia – przesuń pionek na pole 75 

79- zmęczony przesiadasz się do dyliżansu – postaw pionek na pole 84 

86 – Twój koń się spłoszył i galopuje w przeciwnym kierunku – wracasz na pole 1 i zaczynasz 

grę od nowa 

Powodzenia! 

Ale to nie koniec! Dwaj bracia chcą Was nauczyć, jak zbudować szałas! Popatrzcie! 

https://www.wdrmaus.de/elefantenseite/#san_890_jonas_huette 

Życzę Wam pięknych bezpiecznych wakacji !  Tschüs! (czis) 

Drodzy Rodzice ! Babcie i Dziadkowie! Rodzeństwo ! 

Bardzo dziękuję za współpracę ! Starałam się najlepiej jak mogłam zainteresować dzieci 

językiem niemieckim, a przy okazji ich nie zmęczyć i nie zanudzić! Bez pomocy Kogoś 

Starszego dzieci prawdopodobnie nie mogłyby skorzystać z tych moich starań!  

Zdrowia ! Wypoczynku !  

Pozdrawiam !  Elżbieta Ulanowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  


