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PROJEKT EDUKACYJNY
„PODRÓŻ PO EUROPIE”

Jednym z najbardziej aktualnych tematów i wyzwań naszych czasów jest
integracja europejska. Podjęcie decyzji o rozszerzeniu Unii Europejskiej,
starania Polski zamierzające do uzyskania statutu państwa członkowskiego
Uruchomiło lawinę działań w sferze polityki i gospodarki.

Wkroczyliśmy w XXI wiek-stulecie wielkich planów i możliwości.
Nowe pokolenie musi być przygotowane nie tylko do roli odbiorcy szybko
zmieniającej się rzeczywistości kulturowej, społecznej, gospodarczej,
politycznej, ale i wyposażone w kompetencje umożliwiające wpływ na
otaczający świat i kształtowanie go. To zadanie stoi przed edukacją.

Przekazywanie wiedzy o państwach Unii Europejskiej odbywać się będzie
w ramach zajęć zintegrowanych. Pragniemy przedstawić najciekawsze i
najbardziej charakterystyczne cechy państw członkowskich oraz ich dorobek w
różnych dziedzinach.



Cel główny projektu: Przybli żenie uczniom wybranych krajów
Unii

Europejskiej; zapoznanie z symboliką, kultur ą,
tradycj ą krajów Unii Europejskiej.

Cele operacyjne (w zależności od poziomu grupy):
• Uczeń wskazuje państwa Unii Europejskiej na mapie Europy
• Uczeń wskazuje sąsiadów wybranego państwa i jego położenie w

Europie (kierunkiświata)
• Wymienia sławnych ludzi z wybranym państwem U.E
• Dostrzega korzyści z wejścia do Unii Europejskiej
• Wskazuje i nazywa wybrane państwo i jego stolicę
• Zna ciekawostki skojarzenia i zabawy z wybranych państw U.E
• Uzupełnia karty pracy
• Korzysta z różnychźródeł wiedzy i informacji
• Zna symbole narodowe Polski i wybranych państw Unii Europejskiej
• Zna symbolikę hymnu i flagi Unii Europejskiej
• Rozwiązuje zadania matematyczne dotyczące waluty euro
• Rozwiązuje rebusy i wykreślanki
• Wykonuje flagi państw U.E i Polski
• Korzysta z programów multimedialnych
• Wykonuje ilustracje do wybranych lektur
• Prezentuje efekty swojej pracy w formie wystawy
• Angażuje się twórczo przy wykonywaniu określonych zadań

Realizatorzy: uczniowie klas I a, I b, II b, III b, i wychowawcy
Czas realizacji: fragment zajęć zintegrowanych w module tygodniowym
Forma wykonania: wystawa i prezentacja
Źródła informacji:

• Zasoby własne nauczyciela
• Encyklopedie
• Programy multimedialne
• „Świat Wiedzy”, Wiedza iŚwiat”
• czasopisma
• rodzina
• biblioteka
• albumy, widokówki, foldery turystyczne



Czas i sposób prezentacji:
Prezentacja prac dzieci w kąciku europejskim na korytarzu szkolnym w
czerwcu 2003 roku.



Zadania szczegółowe
Osoby

odpowiedzialne
Forma

realizacji

1. Wykonanie flag państw Unii Europejskiej.

2. Wysłuchanie hymnu narodowego Polski.
3. Wysłuchanie hymnu państw zjednoczonych

w Unii Europejskiej – „Oda do radości”.

4. Przedstawienie sylwetek znanych postaci
charakterystycznych dla danego kraju.

5. Zapoznanie z położeniem wybranych państw
UE i Polski na mapie Europy.

6. Wykonanie ilustracji do lektur, których
autorzy pochodzą z kraju UE lub akcja dzieje
się w tych krajach.

7. Wypełnienie kart pracy.

Nauczyciele i
uczniowie klas
biorących
udział w
projekcie.

Wyklajanie,
malowanie,
rysowanie.

Słuchanie,
śpiewanie i
odpowiednia
postawa w
trakcie
odbioru
hymnu.

Wycinki z
gazet,
prezentacja
osiągnięć
znanych
postaci.

Wskazywanie
na mapie,
określanie
kierunków
świata.

Collage.

Wykreślanka,
zdania z
lukami,
rozwiązanie
zadania
matematyczne
go,



8. Wyszukanie materiałów i informacji
dotyczących krajów UE.

9. Układanie puzzli – gra multimedialna „Gry
Magdalenki”.

malowanie,
wycinanie,
rysowanie,
naklejanie.

Korzystanie z
internetu i
innych
dostępnych
źródeł
informacji.

Zabawy
ortograficzne i
matematyczne,
zapoznanie z
flagą i nazwą
kraju, z
którego
pochodzi.





KARTA PRACY
„PODRÓŻ PO

ZJEDNOCZONEJ
EUROPIE”

Państwo: ....................
Stolica: ....................

S
koj
arz
enia
:

Ciekawostki:
S

ąsia
d:

Zabawy:



Sławni ludzie:



Karta pracy dla ucznia klasy III.

1. Uzupełnij zdania brakującymi wyrazami:

Unia jest to .................... kilku państw. Do Unii Europejskiej
należy .................... krajów. Głównym jej celem jest zapewnienie swoim
obywatelom .................... i .................... . Symbolami tej
organizacji jest błękitna flaga z 12żółtymi .................... oraz hymn pt.
.................... . Kraje należące do unii mają wspólną walutę,
która nazywa się .................... . Od 1995 r. Polska stara się o członkostwo
w Unii Europejskiej.

”Oda do radości”, bezpieczeństwa, związek, dobrobyt, piętnaście,
gwiazdkami, euro.

2. Wykreśl co drugą literę, a powstaną nazwy 2 państw należących do
Unii Europejskiej. Następnie pomaluj flagi tych krajów i je podpisz:

B N O I D E R M G C W Y A

S F P R B A E N H C K J M A P



............................................................

............................................................

Nazwy państw piszemy .................... literą.



3. Mama Kasi wyjeżdża na wycieczkę do Niemiec. Musi kupić sobie
walutę – euro na drobne wydatki. Ma 544 zł, a jedno euro kosztuje 4 zł.
Ile euro może kupić mama Kasi?

Rozwiązanie:

Odpowiedź:



Europa to kontynent ludzi poszukujących wiedzy. Wejście do Unii to
możliwość korzystania z funduszy na wyposażenie szkół i rozwój polskiego
szkolnictwa. Polska w Unii Europejskiej to szansa na rozwój naszego kraju w
wielu dziedzinach, to otwarcie naświat, na ludzi, na nowe możliwości dla nas
wszystkich.

Z dużym zapałem przystąpiliśmy do planowania projektu edukacyjnego
„Podróż po Europie”, a następnie do jego realizacji. Praca z dziećmi w wieku
wczesnoszkolnym polega na ukierunkowaniu i wspomaganiu ich naturalnej
aktywności, a uczenie się jest najskuteczniejsze, gdy połączone jest z
działaniem.

W opracowanym przez nas projekcie przekazywanie wiedzy o państwach
Unii Europejskiej przyniosło uczniom dużo emocji. W sposób aktywny
przyswajali wiedzę na tematy europejskie, zdobywali umiejętności pracy w
grupie, realizowali zadania, a przy tym znakomicie się bawili.

Efektem naszych działań w atrakcyjnej dla uczniów formie była
prezentacja wykonanych prac. Myślimy, że owoce tego przedsięwzięcia będą
długotrwałe i dzięki temu „Podróż po Europie” będzie trwała nadal.


