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Scenariusz konkursu klas młodszych  „ Europa bliżej żaka”
przygotowanego przez szkolny klub europejski „Nasza Europa”

działaj ący przy PSP Marciszów

Wcześniej wychowawcy klas typują (wybierają, losują, przeprowadzają eliminacje)
czteroosobowe zespoły reprezentujące poszczególne klasy. W sali przygotowano: cztery
podwójne stoliki dla uczestników konkursu, miejsce dla jury, obok „EUROBANK”, z boku
miejsce na potrzebne w trakcie materiały; dekoracja to mapa Europy, napis (nazwa
konkursu)  oraz prezentacja publikacji o tematyce europejskiej. Na stolikach potrzebne
przybory: kleje, flamastry, długopisy.

1. Powitanie uczestników konkursu przez przedstawicieli klubu europejskiego i
zapoznanie z ogólnymi zasadami rywalizacji.

Pierwszy prowadzący:

-Drogie koleżanki i koledzy! Witamy was serdecznie i cieszymy się, że zechcieliście
wziąć udział w przygotowanej przez nas imprezie.

Już za kilka dni – 1 maja 2004 roku -  Polska zostanie członkiem Unii Europejskiej,
ponadto 9 maja cały kontynent obchodził będzie Dzień Europejczyka. Z tych  to okazji
zapraszamy was do udziału w konkursie „Europa bliżej żaka”.

Drugi prowadzący:

- Przedstawię teraz ogólne zasady konkursu. Klasa trzecia będzie  rywalizowała z drugą, a
pierwsza „a” z pierwszą „b”. Macie do wykonania osiem różnorodnych zadań. Do
każdego otrzymacie materiały, które znajdą się na waszym stoliku zanim jeden z
członków klubu zapozna was z poleceniem. Wykonanie zadań oceniać będzie jury w
składzie...., dlatego po wykonaniu pracy należy zanieść ją do stolika sędziowskiego. Jury
przyzna wam odpowiednią ilość punktów, a następnie  „EUROBANK” wypłaci
odpowiednią ilość „euro”. Naklejcie je na swoje arkusze kont, które macie na stoliku.  W
trakcie rozwiązywania zadań możecie korzystać z materiałów znajdujących się w klasie.

2. Rozwiązywanie zadań konkursowych według schematu: kolejni członkowie
klubu prezentują zadania, zespoły je  wykonują, jury ocenia, bank „wypłaca”
żetony.

Zadanie 1:
- Z jednej strony karty umieszczono europejskie państwa, z drugiej flagi i stolice. Połączcie
państwa z odpowiednimi flagami i stolicami. Za każde prawidłowe zestawienie otrzymacie 1
punkt. Zadanie musicie wykonać w ciągu trzech minut.
 Zadanie 2:
- Co kto lubi? Tym razem łączycie potrawy z narodami. Za każde prawidłowe połączenie
otrzymujecie  1 punkt. I tym razem zadanie wykonujecie trzy minuty.
Zadanie 3:

- Poszukajcie „europejskich” wyrazów ukrytych wśród liter. Za każdy wyszukany
wyraz otrzymujecie 1 punkt. Na poszukiwania możecie przeznaczyć cztery minuty.



Zadanie 4:
- Teraz przez dwie minuty będziecie rozwiązywać rebusy. Za prawidłowo rozwiązany rebus
otrzymacie dwa punkty.
Zadanie 5:
- Każde stolica ma swoje atrakcje i zabytki. W kolejnym zadaniu, które zatytułowaliśmy
„Gdzie mnie znajdziesz?” będziecie łączyć zabytki ze stolicami. Za każdą prawidłową parę
otrzymacie 1 punkt. Na wykonanie zadania macie cztery minuty.
Zadanie 6:
- Na pewno nieraz układaliście puzzle, więc kolejne zadanie, choć czasochłonne, nie powinno
być trudne. Ze znajdujących się w kopercie fragmentów ułóżcie mapę Europy i zaznaczcie na
niej Polskę. Ten zespół, który zrobi to szybciej otrzyma 6 punktów za ułożenie mapy i 2
punkty za zaznaczenie Polski. Ci, którzy będą pracować wolniej uzyskają odpowiednio  4 i 1
punkt. Czas na wykonanie zadania – 8 minut.
Zadanie 7:
-Z otrzymanych materiałów wykonajcie flagę Unii Europejskiej. Wybierzcie kolor tła,
ustalcie ile gwiazdek potrzebujecie i gdzie powinniście je umieścić.  Za bezbłędne i
estetyczne wykonanie zadania możecie otrzymać 4 punkty.  Na to zadanie macie 6 minut.
Zadanie 8:
- Wysłuchajcie mitu o Europie (mit można odczytać dwukrotnie) i w ciągu trzech minut
ułóżcie wydarzenia w kolejności dziania się.  Za bezbłędne wykonanie zadania możecie
zdobyć 3 punkty.

3.   Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.

Zadanie 1

Londyn

Grecja

Berlin

     Francja

Paryż

Włochy

Madryt



Austria

Rzym

      Hiszpania

Wiedeń

        Szwecja

Ateny

  Niemcy

Sztokholm

    Wielka Brytania

Zadanie 2

   
Pizza  Grecy

Feta     Włosi

Knedle         Francuzi

    Żabie udka    Czesi
 

Zadanie 3

Do odnalezienia osiem ukrytych wyrazów!



Wypisz je:

Zadanie 4

Zespoły rozwiązują po  trzy rebusy (odczytane hasła to nazwy miast europejskich)

Zadanie 5

Gdzie mnie znajdziesz?

Londyn Koloseum

Berlin Wieża Eifla

Paryż        Pałac Kultury i Nauki

Rzym   mur berli ński

Warszawa Big – Ben

Zadanie 6

Materiały: pocięta na 20 kawałków mapa Europy, kartka papieru do naklejenia złożonej
mapy.

B E P H N I E M C Y
E U R O E A S Y Z A
B R G L L U W L E G
E O A A O S I A C N
R P P N N T K Z H E
L A A D D R P A Y S
I K S I Y I Z K S I
N A S A N A S R A E



Zadanie 7

Materiały do zadania:
koperta z żółtymi pięcioramiennymi gwiazdkami (więcej niż 12),
trzy kartki formatu A4  w różnych kolorach, w tym niebieska.

Zadanie 8

Wersja legendy, jaką usłyszeli uczniowie:

Zeus najważniejszy z greckich bogów zakochał się w niezwykle pięknej Azjatce, córce
fenickiego króla Agenora i Telefassy. Obawiał się, że może zostać odrzucony i postanowił
zdobyć dziewczynę podstępem. Gdy Europa wraz ze swoimi dwórkami bawiła się na łące
niedaleko morskiego brzegu, zobaczyła przepięknego białego byka o lśniącej sierści.
Towarzyszki zachęcały księżniczkę, aby dosiadła zwierzę. Ona podeszła do byka, pogładziła
jego miękką sierść i – gdy zwierzę pochyliło się – wsiadła na jego grzbiet. Byk galopował
coraz prędzej. Księżniczka śmiała się, zadowolona z nowej zabawy. Do czasu. Bieg stawał się

coraz szybszy i szybszy. Dziewczynie brakował tchu. Zaczęła płakać. Byk minął łąkę, minął
morski brzeg i zaczął gnać po falach. Zrozpaczona rodzina nigdy nie odnalazła dziewczyny.
To Zeus przybrawszy postać byka porwał piękną księżniczkę i przeniósł ją na Kretę. Po latach
imię Europy nadano temu kontynentowi, do którego należała Kreta.

Wydarzenia (na paskach) do ułożenia w kolejności chronologicznej:

Pojawienie się byka.

Nazwanie kontynentu Europą.

Wesoła zabawa Europy i jej towarzyszek.

Daremne poszukiwania.

Porwanie.

Wzór karty

Eurobank



Właściciel konta:

Klasa ..........

Stan konta:


