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,,Unia Europejska krok po kroku”

Cele edukacji europejskiej są zorientowane na kształcenie umiejętności:

- uczenia;

- kreatywnego myślenia;

- myślenia i działania;

- komunikowania się i współpracy;

Plan realizacji ścieżki edukacyjnej przybliża uczniom historię, instytucje i symbole Unii Europejskiej, problematykę

 Unii Monetarnej i związanej z nią wprowadzenie waluty euro. Ponadto zostało zawarte kompendium wiedzy

 o krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Propozycja przeprowadzenia debaty parlamentarnej, warunki, jakie muszą spełnić kraje kandydujące oraz zabawy

 i gry edukacyjne zawiera dalszy ciąg planu.

Uwieńczeniem realizacji ścieżki edukacyjnej jest test wiedzy o Unii Europejskiej i Euroquiz.
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Edukacja europejska – plan realizacji ścieżki edukacyjnej
dla klas I – III gimnazjum specjalnego

Podstawa
programowa
kształcenia
ogólnego

Dział tematyczny Treści programowe
Wiadomości
i umiejętności
dla poziomu
podstawowego

Wiadomości
i umiejętności
dla poziomu
ponadpodstawowego

Środki
dydaktyczne

I. Podstawowe
wiadomości
o Europie.

1. Skąd pochodzi nazwa
kontynentu – Europa?

- potrafi znaleźć w
encyklopedii
informacje na temat
Zeusa;
- samodzielnie
znajduje w atlasie i na
mapie: Liban, Morze
Śródziemne, grecką
wyspę – Kretę,
Europę;

- potrafi opowiedzieć
legendę o Zeusie;
- dokonuje porównań i
wyciąga wnioski;
- współpracuje w grupie;

Tekst legendy o
Zeusie i Europie
(J.Parandowski „Mity
greckie”), atlas
geograficzny, mapa
konturowa Europy,
encyklopedia PWN.

- przygotowuje
rekwizyty niezbędne
przy inscenizacji;
- zapamiętuje
powierzoną rolę;
- współpracuje w
grupie;

- bierze udział w
inscenizacji, wzorowo
odgrywa powierzoną
rolę;

Rekwizyty do
inscenizacji mitu o
Zeusie i Europie.

Zasady ładu
europejskiego
opartego na
wspólnej,
historycznej
podstawie
cywilizacyjnej:
filozofii
greckiej, prawie
rzymskim i
Biblii. 2. Przedstawiamy

inscenizację legendy o
Zeusie i Europie.
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3. Co powinniśmy wiedzieć
o Europie – kontynencie, na
którym żyjemy?

- uczeń podaje
podstawowe
informacje o Europie;
- wie, że nazwy
języków piszemy
małą literą;
- znajduje w
encyklopedii
informacje o Europie;

- wskazuje na mapie
Europy miejsca ważne
dla kultury, nauki, sztuki;
- przyporządkowuje flagi
narodowe państwom;
- współpracuje w grupie;

Atlas geograficzny,
mapa konturowa
Europy, przyniesione
przez uczniów
widokówki, gazety,
zdjęcia, encyklopedia
PWN.

4. Poznajemy najważniejsze
języki, jakich używają
Europejczycy.

- uczeń potrafi
wymienić
najważniejsze języki
używane przez
Europejczyków;
- zna rodziny
językowe i podaje
przykłady języków do
nich należące;
- zna regułę
ortograficzną
dotyczącą pisowni
języków;

- uczeń samodzielnie
zaznacza na mapie
miejsca, o których mowa
w ciekawostkach;
- poprzez dramę
prezentuje zachowania
charakterystyczne dla
turystów;
- przedstawia
wiadomości na temat
wielości i różnorodności
języków europejskich;

Koła z napisami
rodzin językowych,
kartoniki z nazwami
języków
europejskich,
kartoniki z
ciekawostkami o
Europie, mapa
Europy.

Twórcy
Wspólnot
Europejskich: R.
Schuman, A de
Gasperi, K.
Adenauer.

II. Nasza Europa. 5 - 6. Wędrujemy szlakiem
Unii Europejskiej.

- uczeń posiada
podstawowe
wiadomości o Unii
Europejskiej;
- wyjaśnia termin
EURO;
- pracuje w grupie;

- uczeń dostrzega
znaczenie współpracy
europejskiej;
- zna i omawia etapy
powstawania Unii
Europejskiej;

Gra planszowa
„Szlakiem Unii
Europejskiej”, pionki
do gry, kostki,
kartoniki z zasadami
poruszania się po
planszy.

Rada
Europejska,
Rada Unii

III. Instytucje Unii
Europejskiej.

7 – 8. Poznajemy
najważniejsze instytucje
Unii Europejskiej.

- uczeń potrafi
wymienić instytucje
Unii Europejskiej,

- uczeń określa
najważniejsze zadania i
funkcje instytucji Unii

Arkusze szarego
papieru w kształcie
domku z napisami
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Europejskiej,
Komisja
Europejska,
Parlament
Europejski,
Europejski
Trybunał
Sprawiedliwości,
Trybunał
Rewidentów
Księgowych.

Jakie obowiązki spoczywają
na poszczególnych
instytucjach unijnych?

rozróżnia je;
- buduje spójną
wypowiedź w oparciu
o zgromadzony
materiał na temat
wskazanej instytucji
unijnej;
- rozwiązuje
krzyżówkę
tematyczną;

Europejskiej;
- pracuje w grupie,
przygotowując i
przedstawiając
prezentację o wybranej
instytucji unijnej;

instytucji Unii
Europejskiej,
kartoniki z
najważniejszymi
informacjami na
temat odpowiednich
instytucji, tabela
ilustrująca zmiany w
przewodnictwie
Radzie Europy,
krzyżówka
tematyczna.

Wielość
koncepcji
rozwoju Unii
Europejskiej.

IV. Symbole Unii
Europejskiej.

9 – 10. Flaga, hymn i
paszport jako najważniejsze
symbole Unii Europejskiej.

- uczeń zna symbole
Unii Europejskiej;
- potrafi złożyć flagę
Unii Europejskiej z
puzzli;
- podaje autorów
„Ody do radości”;
- projektuje i
wykonuje paszport;
- rozwiązuje
krzyżówkę
tematyczną;

- uczeń czyta tekst „Ody
do radości” ze
zrozumieniem;
- zna muzyczne
wykonanie hymnu
unijnego;
- współpracuje w grupie;
- wyjaśnia znaczenie
symboli unijnych;
- samodzielnie
rozwiązuje krzyżówkę
tematyczną;

Symbole Unii
Europejskiej,
elementy puzzli flagi
Unii Europejskiej,
kontury flagi Unii,
tekst „Ody do
radości”, nagranie
hymnu Unii, portret
Ludwika van
Beethovena, elementy
papiernicze do
wykonania paszportu
europejskiego,
krzyżówka
tematyczna.

Waluta
europejska.

V. Unia monetarna
(unia walutowa).

11. Na czym polega unia
monetarna?
12. Jakie informacje o euro
możemy uzyskać w polskim
banku?

- uczeń wymienia
nazwy państw, w
których wprowadzono
walutę euro;

- uczeń dokonuje
przeliczeń walut
europejskich na euro i
odwrotnie;
- współpracuje w grupie

Wzory waluty euro,
kartoniki w kształcie
koła (monety euro),
kartoniki w kształcie
prostokąta (banknoty
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- rozpoznaje banknoty
i monety euro;
- projektuje polski
wzór euro;
- uczestniczy w
wycieczce do banku;
- rozwiązuje
krzyżówkę
tematyczną;

podczas dokonywania
operacji przeliczenia;
- poszukuje informacji na
temat unii walutowej w
Internecie, zapisuje
adresy odpowiednich
stron WWW;

euro), krzyżówka
tematyczna, tabela
przeliczeniowa walut
europejskich.

Polska w
Europie.
Przykłady
najważniejszych
wzajemnych
związków
między Polską a
innymi
państwami
europejskimi w
przeszłości.

VI. Europejskie abc. 13 - 14. Opracowujemy
bazę danych o państwach
Unii Europejskiej.

- uczeń potrafi
wymienić nazwy
państw, które należą
do Unii;
- wymienia stolice
tych państw;
- wskazuje na mapie
poszczególne kraje i
ich stolice;

- uczeń wymienia nazwy
państw założycielskich
Wspólnot Europejskich;
- podaje nazwy państw
należących do unii
monetarnej;
- tworzy bazę danych o
wszystkich państwach
Unii Europejskiej;

Mapa konturowa
Europy, atlasy
geograficzne, mapy
ścienne, rozsypani
literowe w kopertach,
kartoniki z
informacjami o
krajach, baza danych
o krajach Unii
Europejskiej.
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VII. Poznajemy kraje
członkowskie UE

15 - 16. Utrwalamy
wiadomości o państwach
członkowskich Unii
Europejskiej.

- uczeń wymienia
nazwy państwa
europejskich
należących do Unii;
- podaje stolice tych
państw;
- układa w kolejności
alfabetycznej nazwy
państw UE;
rozwiązuje
wykreślani związane
tematycznie z krajami
UE;
- prezentuje razem z
grupą wybrane
państwo
członkowskie;

- uczeń kojarzy istotne
informacje dotyczące
państw UE;
- grupuje flagi państw
członkowskich według
opracowanych kryteriów
podziału;
- poprawnie układa
skojarzenia związane z
danym państwem;
- układa tablicę
demonstracyjną pt. „Unia
Europejska w liczbach”;

Baloniki z
karteczkami,
kartoniki z
informacjami o
krajach, wykreślanki,
arkusze szarego
papieru, nagrania
melodii (tańców)
narodowych, tablica
demonstracyjna.

Proces integracji
Polski z UE;
procedury
negocjacyjne;
koszty i korzyści
wynikające z
członkostwa w
Unii
Europejskiej dla
polskiego
obywatela.

VIII. Czy warto? 17. Czy warto przystąpić do
Unii Europejskiej? –
przeprowadzamy symulację
debaty parlamentarnej.

- uczeń wskazuje
korzyści i zagrożenia
płynące z
uczestnictwa w Unii
Europejskiej;
- jest świadomy
osiągnięcia
kompromisu;
- podczas dyskusji
przestrzega
regulaminu obrad;

- uczeń gromadzi
materiały na określony
temat;
- potrafi dyskutować i
przekonywać do
własnego zdania;
- atrakcyjnie prezentuje
własne stanowisko;

Rekwizyty dla
prowadzących
obrady, aparat
fotograficzny dla
mediów, plakaty,
ulotki i hasła o
tematyce unijnej,
regulamin obrad
parlamentarnych.
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18. Jak przygotować się do
wejścia w struktury unijne?

- uczeń wymienia
warunki, jakie musi
spełniać kraj
ubiegający się o
członkostwo w Unii
Europejskiej;
- układa i zadaje
pytania dotyczące
tematyki unijnej;

- uczeń dokonuje analizy
i wyciąga wnioski w
oparciu o poruszaną
tematykę;
- opracowuje informację
prasową do gazetki
szkolnej;
- omawia kryteria
przyjęcia państwa
ubiegającego się o
członkostwo;

Zestawy pytań do
gości, arkusze
szarego papieru,
informacja prasowa
do gazetki szkolnej.

19 – 20. Jak się bawią
dzieci w krajach Unii
Europejskiej?

- uczeń poznaje
wybrane gry i
zabawy, w jakie
bawią się dzieci
państw
członkowskich;
- przestrzega reguł
gry;

- uczeń bierze aktywny
udział w grach i
zabawach;
- zna wszystkie zabawy
dzieci państw UE;

Rekwizyty sportowe:
kartoniki, chusty,
tekturowe pudełka,
różne przedmioty,
dzwonek, paski
materiału.

21. Odbywamy niezwykłą
podróż balonem po Europie.

- uczeń poznaje
obyczaje
obowiązujące w
poszczególnych
państwach
członkowskich;
- uczestniczy w
symulacji podróży;

- uczeń zna formy
grzecznościowe
obowiązujące w
państwach UE;
- identyfikuje kulturę
poszczególnych krajów;
- opowiada o wrażeniach;
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22. Kto z nas wie najwięcej
o Unii Europejskiej?

- uczeń zna reguły
konkursu wiedzy o
UE;
- podaje podstawowe
informacje o
wspólnocie;

- uczeń posiada
wyczerpującą wiedzę na
temat wspólnoty;

Test sprawdzający
wiadomości i
umiejętności o Unii
Europejskiej.

23 – 24. Rozwiązujemy
Euroquiz dotyczący państw
członkowskich Unii
Europejskiej.

- uczeń rozwiązuje
podstawowe zadania
matematyczne;
- czyta treść rebusów
ze zrozumieniem;

- uczeń samodzielnie
rozwiązuje trudniejsze
zadania matematyczne;
- komentuje rozwiązania
rebusów, dostrzega
elementy folkloru i
obyczajowości państw
unijnych;

Rebusy o
poszczególnych
państwach unijnych.

25. Przygotowujemy
informację do gazetki
szkolnej o wybranym
państwie unijnym.

- uczeń zbiera
informacje o
wybranym państwie
unijnym;

- uczeń wspólnie z grupą
redaguje informację do
gazetki szkolnej;

Tekst artykułu ze
zdjęciami.

Jarosław Reut

nauczyciel języka polskiego

Zespół Szkół Specjalnych

w Grajewie


