
Edukacja europejska w klasach IV-VI Szkoły Podstawowej

Opracowano do realizacji na zajęciach Klubu Młodego Europejczyka i godzinach lekcyjnych

Cele edukacyjne:

I. Kształtowanie postaw proeuropejskich.
II. Przygotowanie doświadomego uczestnictwa w zjednoczonej Europie.
III. Zachowaniepoczucia tożsamości narodowej młodego pokolenia Polaków.

Treści:

I. Miejsce Polski w Europie (charakterystyka geograficzna, historyczna i polityczna).
II. Przynależność Polski do europejskiego kręgu kulturowego.
III. Podstawowe wiadomości o krajach europejskich.
IV. Problemy ekologiczne, ekonomiczne i polityczne współczesnej Europy.
V. Integracja europejska.

Osiągnięcia:

I. Poczucie przynależności do Europy.
II. Dążenie do pokoju, tolerancji, sprawiedliwości i przyjaźni.
III. Poszanowanie odmienności i różnic, odrzucenie przesądów i stereotypów.
IV. Znajomość podstawowych wiadomości o krajach europejskich.
V. Dostrzeganie wpływu kultury europejskiej na historię i współczesność Polski.

VI. Okazywanie szacunku dla dziedzictwa kulturowego Europy.
VII. Uczestniczenie wżyciu społecznym Europy.

Uwagi o realizacjiścieżki edukacja europejska:

Realizacjaścieżki edukacja europejska odbywa się bez synchronizacji czasowej w
ramach zajęć Klubu Młodego Europejczyka oraz lekcji: historii, przyrody, języka polskiego,
języka obcego, informatyki, plastyki i muzyki oraz zajęć pozalekcyjnych, takich jak koła
zainteresowań oraz przedsięwzięć o charakterze ogólnoszkolnym (konkursy).

Opracowanie:
Dorota Wilczyńska
Alicja Furmaniak



Klasa IV

Lp. Treści Temat i zagadnienia Realizacja
1. Miejsce Polski w Europie. Położenie geograficzne

Polski i jej usytuowanie w
Europie. Stosunki Polski z
sąsiadami. Wkład Polski i
Polaków w rozwój Europy.
Sukcesy Polski w Europie.

Klub Młodego
Europejczyka
przyroda
historia
język polski
muzyka
plastyka

2. Przynależność Polski do
europejskiego kręgu
kulturowego.

Śródziemnomorski krąg
kultury (znaki rzymskie)
Kultura rycerska.
Tradycje literackie (baśnie i
legendy krajów
europejskich, literatura dla
dzieci i młodzieży).

Klub Młodego
Europejczyka
historia
język polski
język obcy
matematyka

3. Podstawowe wiadomości o
kontynencie i krajach
europejskich.

Zwyczaje, wydarzenia i
instytucje krajów
europejskich (tradycje,
folklor, święta, systemy
edukacyjne, czas pracy,
spędzanie wolnego czasu,
symbole narodowe,
odżywianie).

Klub Młodego
Europejczyka
historia
przyroda
język polski
język obcy
muzyka
plastyka
wychowanie
fizyczne

4. Problemy współczesnej
Europy.

Zanieczyszczeniaśrodowiska
i przekształcenia krajobrazu.

Klub Młodego
Europejczyka
przyroda
lekcja
wychowawcza
zajęcia pozalekcyjne



KLASA V

Lp. Tre ści Temat i zagadnienia Realizacja
1. Miejsce Polski w Europie. Położenie geograficzne Polski

i jej usytuowanie w Europie.
Znaczenie polityczne Polski
w Europie na przestrzeni
dziejów. Polityka
zagraniczna Polski. Potencjał
demograficzny, gospodarczy i
kulturalny Polski. Wkład
Polski i Polaków w rozwój
Europy. Sukcesy Polski w
Europie.

Klub Młodego
Europejczyka
przyroda
historia
język Polski
muzyka
plastyka
matematyka
zajęcia pozalekcyjne

2. Przynależność Polski do
europejskiego kręgu
kulturowego

Śródziemnomorski krąg
kultury
( starożytna Grecja, Rzym ).
Rola chrześcijaństwa w
tworzeniu współczesnego
kształtu Europy. Kultura
rycerska..
Wpływ przełomowych
wydarzeń w Europie na
dzieje i kultur ę Polski.
Epoki i okresy w sztuce,
literaturze filozofii, nauce
oraz mentalność i obyczaje
Europy i Polski.
Tradycje literackie ( baśnie i
legendy krajów europejskich,
literatura dla dzieci i
młodzieży).

Klub Młodego
Europejczyka
historia
język polski
język obcy
muzyka
plastyka
wych. Fizyczne
religia
zajęcia pozalekcyjne

3. Podstawowe wiadomości o
kontynencie i krajach
europejskich.

Zwyczaje wydarzenia i
instytucje krajów
europejskich ( tradycje,
folklor, święta, systemy
edukacyjne, czas pracy,
spędzanie wolnego
czasu,symbole narodowe
odżywianie).
Osiągnięcia w zakresie
kultury i nauki ( literatura,
sztuka, muzyka poważna i
rozrywkowa, film, teatr,
taniec i sport ).
Wielcy Europejczycy.
Podróże i turystyka.
Język

Klub Młodego
Europejczyka
historia
przyroda
język polski
język obcy
muzyka
plastyka
matematyka
wychowanie
fizyczne

4. Problemy współczesnej
Europy.

Stosunek do imigrantów.
Zanieczyszczeniaśrodowiska
i przekształcenia krajobrazu.

Klub Młodego
Europejczyka
historia
przyroda
język polski
język obcy
zaj. pozalekcyjne



KLASA VI

Treści Temat i zagadnienia Realizacja
1. Miejsce Polski w Europie Położenie geograficzne Polski i jej

usytuowanie w Europie.
Znaczenie polityczne Polski w Europie na
przestrzeni dziejów.
Polityka zagraniczna Polski.
Potencjał demokratyczny, gospodarczy i
kulturalny Polski.
Wkład Polski i Polaków w rozwój Europy.
Sukcesy Polski w Europie.

Klub Młod. Europ.
przyroda
historia
język polski
muzyka
plastyka
matematyka
wych. fizyczne
zaj. pozalekcyjne

2. Przynależność Polski do
europejskiego kręgu
kulturalnego.

Wpływ przełomowych wydarzeń w
Europie na dzieje i kultur ę Polski.
Epoki i okresy w sztuce, literaturze,
filozofii, nauce oraz mentalność i obyczaje
Europy i Polski.
Tradycje literackie ( baśnie i legendy
krajów europejskich, literatura dla dzieci
i młodzieży).

Klub Młod. Europ.
historia
język polski
język obcy
muzyka
plastyka
zaj. pozalekcyjne

3. Podstawowe wiadomości o
kontynentach i krajach
europejskich

Środowisko geograficzne i przyrodnicze
Europy (położenie, linia brzegowa,
ukształtowanie powierzchni, klimat,
fauna, i flora).
Podział polityczny Europy.
Zwyczaje, wydarzenia, i instytucje
krajów europejskich (tradycje, folklor,
święta, systemy edukacyjne, czas pracy,
spędzanie wolnego czasu, symbole
narodowe, odżywianie).
Osiągnięcia w zakresie kultury i nauki
(literatura, sztuka, muzyka poważna i
rozrywkowa, film, teatr, taniec, sport).
Wielcy Europejczycy.
Podróże i turystyka.
Język.

Klub Młod. Europ.
historia
przyroda
język polski
język obcy
muzyka
plastyka
informatyka
matematyka
zaj. pozalekcyjne

4. Problemy współczesnej
Europy

Konflikty narodowo ściowe.
Stosunek do imigrantów.
Globalizacja.
Europocentryzm.
Zanieczyszczeniaśrodowiska i
przekształcenia krajobrazu

Klub Młod. Europ.
przyroda
historia
język polski
język obcy
lekcja wychowawcza
zaj. pozalekcyjne

5. Integracja europejska. Podłoże tendencji integracyjnych.
Unia Europejska.
Symbolika Unii Europejskiej.
Europa – wielka ojczyzna małych
ojczyzn.
Obywatelstwo europejskie

Kulb Młod. Europ.
historia
język polski
muzyka
plastyka
technika
język obcy
informatyka
lekcja wychowawcza
zaj. pozalekcyjne




