
Dzisiaj na zajęciach dzieci poznały NEPAL oraz zastanawiały się, dlaczego  
warto się uczyć.

Nepal jest drugim po Afganistanie najbiedniejszym i najmniej rozwiniętym z krajów 
azjatyckich. Wynika to z bardzo trudnych warunków geograficznych (80% powierzch-
ni kraju leży w górach o średniej wysokości ok. 6000 m n.p.m.) oraz trudnej historii 
ostatnich 150 lat - 100 lat pod despotyczną władzą dziedzicznych premierów z dy-
nastii Ranów, którzy doprowadzili kraj do upadku, a następnie kolejne pięćdziesiąt 
lat konfliktów wewnętrznych. Obecnie w Nepalu istnieje demokracja i kraj powoli się 
rozwija. Potencjałem Nepalu jest rozwój turystyki związanej z himalaizmem. 
Do kraju co roku przyjeżdżają tysiące turystów, których celem jest zdobycie lub 
chociaż zobaczenie Sagarmathy - jak po nepalsku nazywa się  Mount Everest, 
najwyższa góra świata. 

Wciąż ogromnym problemem w Nepalu jest dostęp do edukacji. Szkół jest zbyt mało, 
są bardzo źle wyposażone (często jedyne wyposażenie to tablica i kreda), brakuje 
wykwalifikowanych nauczycieli, a programy i metody nauczania są przestarzałe. 
Wiele dzieci nie chodzi do szkoły, ze względu na ograniczenia geograficzne,  
ograniczenia finansowe rodzin oraz związane z tym niedożywienie, choroby oraz 
korzystanie z pracy dzieci jako dodatkowego źródła dochodu. Ponad 40% dorosłych 
Nepalczyków nie potrafi czytać, a szkoły średnie skończyło tylko 18% kobiet i 39% 
mężczyzn. Tylko 43% dzieci w wieku gimnazjalnym uczęszcza do szkoły i niecałe  
6% młodzieży w wieku licealnym kontynuuje naukę. 

Oto cienie różnych przedmiotów. Przyjrzyj im się dokładnie i zastanów się, które rzeczy przydadzą się w szkole lub 
przedszkolu.

ZAKREŚL JE I WYJAŚNIJ, 
DO CZEGO SĄ POTRZEBNE

dla dzieci i rodziców



Na wschodzie Nepalu, w wysokich górach, mieszka lud Szerpa. Kamienne domy Szerpów zbudowane są zazwyczaj 
na wysokości 3 do 6 tys. metrów n.p.m. Szerpowie zajmują się hodowlą jaków i krów, rolnictwem, handlem,  
a od jakiegoś czasu także turystyką. Ponieważ doskonale znają góry, mają o nich dużą wiedzę i doświadczenie we 
wspinaczce, pracują jako przewodnicy górscy oraz tragarze. Prowadzą także hotele dla turystów. 

Flaga Nepalu jest jedyną flagą na świecie, która  
nie ma kształtu prostokąta. Połącz kropki, pokoloruj 
obramowanie na granatowo, wnętrze na czerwono, 
słońce i półksiężyc pozostaw białe i przekonaj się jak 
wygląda. Jej kształt symbolizuje Himalaje oraz dwie 
religie: hinduizm i buddyzm.

ZNAJDŹ 8 RÓŻNIC  
NA OBRAZKACH
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