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                                                    Warszawa, listopad 2006 
Natalia Ćwik 
 
 

Wprowadzenie do historii Kenii 
 

Scenariusz zajęć przygotowany w ramach projektu edukacji rozwojowej 
BLIŻEJ KENII 

 
 

 
Informacje o scenariuszu: 
 
Zajęcia są wprowadzeniem do historii Kenii. Program szkolny nie przewiduje tematów związanych z dziejami krajów Afryki poza 
kolonizacją, co powoduje stereotypowe postrzeganie kontynentu jako obszaru, który nie posiada własnej historii. Zapoznanie z 
przeszłością Kenii pozwoli obalić ten stereotyp i przedstawić uczniom wydarzenia, które kształtowały losy i kulturę Afryki Wschodniej. W 
czasie zajęć podkreślane będą również podobieństwa miedzy historią Kenii i Polski.  
 
 
 
 
 
 
 
Forum Kenijsko-Polskie          e-mail: kpf@kenya.com.pl 
Projekt „Bliżej Kenii”           Internet: www.kenya.com.pl 
ul. Górczewska 124 lok.305          tel. (022) 533 49 08 
01-460 Warszawa           fax: (022) 533 49 99 
 
 
 
 



 2

Główne zagadnienia zajęć: 
 

 Kenia przed podbojem kolonialnym 
 Afryka i źródła historyczne 
 Ruchy antykolonialne i niepodległościowe 
 Współczesne problemy polityczne  

 
Cele zajęć: 
Po zakończeniu zajęć uczeń: 

 Zna najważniejsze fakty z historii Kenii 
 Jest świadomy wielowiekowej tradycji kultury kenijskiej (afrykańskiej) 
 Zdaje sobie sprawę ze stereotypowych wyobrażeń o Afryce i potrafi je zweryfikować 

 
Czas trwania zajęć: 
45 min (godzina lekcyjna) 
 
Metoda pracy: 

 Otwarta dyskusja 
 Burza mózgów 
 Wykład 

 
Środki dydaktyczne: 

 mapa Kenii 
 mapa Afryki 

 
Literatura: 
red. Tymowski, M., Historia Afryki do początków XIX wieku, Ossolineum, Wrocław 1996 
Calchi Novati, G., Valsecchi, L., Africa: la storia ritrovata, Carocci, Rzym 2005 
Pawełczak, M., Kenia, TRIO, Warszawa 2004 
Milewski, J., Lizak, W., Stosunki międzynarodowe w Afryce, Scholar, Warszawa 2002 
 
http://www.kenyaweb.com/history/ 
http://www.kenya.com/history.html 
http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Kenya 
http://www.historyworld.net/wrldhis/PlainTextHistories.asp?historyid=ad21 
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Przebieg zajęć: 
 
Czas Warsztaty Materiały 
2 min Wprowadzenie  

- projekt „Bliżej Kenii” 
- cel zajęć 

 

5 min 1. Skąd czerpać wiedzę o historii Afryki?  
- dyskusja z uczniami 
- prezentacja metod badania historii Afryki 

 

10 
min 

2. Wprowadzenie do historii Kenii 
- znaleziska archeologiczne na terenie Kenii 
- Periplus Morza Erytrejskiego jako pierwsze źródło pisane nt. Afryki Wschodniej 
- geograficzne i klimatyczne czynniki rozwoju handlu na wybrzeżu Kenii 
- dwutorowa struktura dziejów obszaru (kontrast między wybrzeżem i interiorem) 

mapa Afryki, mapa Kenii 

5 min 3. Kenia przed podbojem kolonialnym 
- dyskusja z uczniami: jak wyobrażacie sobie Kenię w tym okresie? Jaka forma organizacji 
przeważała na tych terenach?  
- struktura etniczna kraju w okresie przedkolonialnym  
- formy organizacji politycznej (królestwa, państwa-miasta, plemiona) 

mapa Afryki, mapa Kenii 

3 min 4. Kenia – mieszanka kultur i tradycji 
- geneza kultury suahili 
- osadnictwo arabskie, hinduskie, perskie  
- kontakty z Chinami 
- handel karawanowy i handel niewolnikami 

mapa Afryki, mapa Kenii 

5 min 5. Kenia i kontakty z Europą 
- wpływy Portugalii 
- początek ekspansji kolonialnej (zmiana nastawienia Europejczyków: przejście od pokojowej 
wymiany handlowej do dominacji politycznej) 
- przyczyny rozbioru kolonialnego Afryki 
- Kenia pod panowaniem brytyjskim 

mapa Afryki, mapa Kenii 
 
 
 

5 min 6. Walka Kenijczykow o niepodległość 
- ruchy antykolonialne przed I wojną światową 
- ruchy niepodległościowe po II wojnie światowej 
- pierwsze związki zawodowe i organizacje polityczne 
- powstanie Mau Mau i jego rezultaty 
- dekolonizacja 

mapa Afryki, mapa Kenii 
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10 
min 

7. Kenia w okresie niepodległości 
- „burza mózgów”: historia Polski i historia Kenii: analogie 
- Jomo Kenyatta i pierwsze wolne wybory 
- Daniel Arap Moi i rządy autorytarne 
- obecny rząd Mwai Kilaki 
- ostatnie wydarzenia polityczne 

mapa Afryki, mapa Kenii 
 

 


