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                                                                       Wstęp 
 

Wśród rozlicznych zadań, jakie stawiamy przed sobą my, nauczyciele, jest jedno 
niebagatelne, mające na celu wypracowanie u dzieci nowego spojrzenia na świat, a zatem także 
przełamanie powielanych stereotypów, które nie rozwijają młodego człowieka, ale często są przyczyną 
jego braku kompetencji w dorosłym życiu. Zadaniem tym jest rozwijanie wśród dzieci świadomości i 
tożsamości europejskiej, tworzonej na gruncie miłości do swojej Ojczyzny. 
             Już małe dziecko musi zrozumieć, że współistnieją w grupie państw wzajemnie wspierających 
się, ale i współodpowiedzialnych  za podejmowane decyzje. Uczeń powinien poznać istotę struktury 
Unii Europejskiej, której członkiem jest jego kraj, a także kulturę, tradycję, historię innych państw 
członkowskich. 
            I takie jest główne założenie opracowanego programu, dzięki wdrażaniu którego będziemy 
kształtować kreatywną jednostkę naszego społeczeństwa, z otwartym, śmiałym i rozsądnym 
spojrzeniem w przyszłość. 
 
 
                                                               Charakterystyka programu 

 
Istotą prezentowanego programu jest kształtowanie oraz rozwijanie świadomości 

obywatelskiej i tożsamości europejskiej u uczniów klas I – III. Jego realizacja może stanowić doskonałe 
przygotowanie do życia w demokratycznym państwie, w zjednoczonej, wielokulturowej Europie. 
 

Treści zostały tak skonstruowane, aby umożliwi ć dziecku poznanie otaczającej go 
rzeczywistości od najbliższej do tej dalszej, mniej znanej, a często wręcz abstrakcyjnej. Dlatego też, 
treści zawarte są w programie w następujących działach tematycznych: 

 
1. Ja i moja rodzina. 
2. Moja miejscowość, mój region. 
3. Polska – moja Ojczyzna. 
4. Żyję w europejskiej wspólnocie. 

 
Program opiera się na następujących zasadach: 
 

1. Powolnym, systematycznym przechodzeniu od treści bliższych dziecku ku dalszym, przez 
niego mniej rozumianym, 

2. Wiązaniu teorii z praktyką, 
3. Samodzielnym i aktywnym udziale uczniów w różnorodnych formach organizacyjnych 

podczas realizacji programu, 
4. Indywidualnym podejściu i zaangażowaniu uczniów do pracy, 
5. Stymulowaniu kreatywności uczniów, 
6. Efektywnym działaniu uczniów w trakcie wykonywania zadań, 
7. Trwałości i operatywności wiedzy. 



 
                                                         Cele edukacyjne ogólne: 
 

• Ukazywanie walorów kultury i tradycji Polski w odniesieniu do    innych krajów 
europejskich, 

• Rozwijanie poczucia jedności w Europie, 
• Kształtowanie tożsamości europejskiej tworzonej na gruncie miłości do Ojczyzny, 
• Uświadomienie znaczenia umiejętności posługiwania się poprawną polszczyzną oraz 

znajomości języków obcych. 
 
 

                            Cele edukacyjne szczegółowe: 
 

• Poznanie dziedzictwa narodowego w swoim regionie i kraju na tle kultury europejskiej, 
• Przedstawienie sylwetek Polaków i ich wkładu w promowanie kultury polskiej w Europie, 
• Rozwijanie tolerancji wobec innych, 
• Promowanie idei demokracji i pokoju w Europie i świecie, 
• Rozbudzanie potrzeby poznawania kultury innych narodów, 
• Zdobywanie i pogłębianie wiedzy na temat państw europejskich, 
• Zapoznawanie z sylwetkami słownych Europejczyków, 
• Wdrażanie uczniów do kreatywności, aktywności poznawczej, samodzielności myślenia. 

 
 
 

                Proponowane procedury osiągnięcia celów: 
 

Program edukacji obywatelskiej i europejskiej w klasach kształcenia zintegrowanego 
realizowany będzie podczas zajęć dydaktycznych, w czasie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, imprez 
okolicznościowych, zgodnie z inwencją nauczyciela i pomysłami uczniów. 

 
Preferowane metody w realizacji programu to: 
 

- metody podające –  oparte na zaznajomieniu uczniów z informacją pewną i z góry 
 uporządkowaną (opis, opowiada- nie, pogadanka, wykład, 
objaśnienie, praca ze źródłem drukowanym), 

 
- metody problemowe – oparte na stwarzaniu sytuacji, w której uczniowie poszukują  informacji, 

                                                     samodzielnie znajdują  ją i po swojemu porządkują ( m. in. gry 
                                                     dydaktyczne,  takie jak: burza  mózgów,  giełda pomysłów, kula 
                                                     śniegowa, metoda symulacyjna), 

 
- metody eksponujące-  oparte na stwarzaniu sytuacji, w której uczniowie zdobywają informację 

poprzez przeżywanie wartości moralnych i estetycznych 
( drama, sztuka teatralna, film, wystawa, ekspozycja, pokaz ), 

 
- metody praktyczne -    oparte na działalności użytkowej ucznia, w której taka informacja jest 

uzyskana przez jego własne doświadczenie. 
 

W celu uatrakcyjnienia sposobów zdobywania wiedzy zastosowane zostaną w szczególności 
metody i techniki aktywizujące oraz pobudzające uczniów  do pracy. 

 
  



 
Preferowane w realizacji programu formy pracy z dziećmi to: 
 

- wycieczki regionalne i spacery po mieście, 
- konkursy i quizy, 
- drama, inscenizacje legend, pantomima, 
- tworzenie albumów bądź gazetek o Gdańsku, regionie, Polsce, krajach Unii Europejskiej 

oraz drzewa genealogicznego swojej rodziny, 
- redagowanie gazetek autorskich i Ksiąg Wiedzy Ucznia o krajach europejskich, 
- galeria prac uczniowskich, 
- prezentacja medialna, 
- korzystanie z technologii komputerowej, 
- nawiązanie korespondencji z uczniami włoskimi 

  
 
 
               Szczegółowy program edukacji obywatelskiej i europejskiej 

 
 

 
       „Siedmiomilowymi krokami przez Polskę ku Europie" 
 

Krok 1:  Ja i moja rodzina      
       
Zakres 
tematyczny 

Zagadnienia 
szczegółowe 

Oczekiwane efekty 
aktywności uczniów 

Metody i środki Zadania do 
wykonania 

Terminy 
realizacji 

Uwagi 

Dom 
rodzinny 

Członkowie rodziny, 
Drzewo genealogiczne. 
 
Informacja o przodkach 
ze zdjęć, pamiętników, 
rozmów ze starszymi 
członkami rodziny. 

Zna historię swoje rodziny. 
 
Umie wskazać z kogo 
 i z czego jest dumny w 
swojej rodzinie. 
 
Zna strukturę rodziny i 
swoje w niej miejsce. 

Podające: (rozmowa, 
pogadanka) 
 
Eksponujące (pokaz, 
obserwacja) 
 
Praktycznie 

Drzewo 
genealogiczne 
 kl. III 

 wrzesień / 
październik 

  

Święta, które 
nas łączą 

Tradycje rodzinne: 
święta, rocznice, 
uroczystości. 
 
Międzynarodowy Dzień 
Dziecka, Dzień Matki, 
Dzień Ojca. 

Zna tradycje rodzinne. 
 
Potrafi zredagować i 
zapisać życzenia, wykazuje 
własną inicjatywę 
i pomysłowość przy 
wykonywaniu upominków, 
kart okolicznościowych. 
 
Potrafi sprawić radość 
bliskiej osobie. 

Podające: (rozmowa, 
pogadanka) 
 
Przedstawienia 
klasowe z okazji 
Dnia Mamy, Taty 
 
Jasełka klasowe dla 
rodziców 

Prace 
plastyczne: 
"W ten piękny,  
świąteczny 
czas" 
 kl. O – III 
- ekspozycja 
   prac 

 grudzień   

       
 
 
 
 
 
 
 
 
     



Krok 2:  Moja miejscowość, mój region 

       
Zakres 
tematyczny 

Zagadnienia 
szczegółowe 

Oczekiwane efekty 
aktywności uczniów 

Metody i środki Zadania do 
wykonania 

Terminy 
realizacji 

Uwagi 

Miejscowość, 
w której 
mieszkam i 
jej miejsce w 
regionie 

Nazwa miejscowości, 
historia, miejsca 
pamięci narodowej, 
zabytki, ośrodki 
kultury. 
 
Zajęcia mieszkańców. 
 
Elementy krajobrazu. 
 
Struktura regionu: wieś, 
miasto, gmina, powiat, 
województwo. 

Jest przywiązany do 
rodzinnej miejscowości, 
odczuwa emocjonalny z nią 
związek oraz jest dumny z 
faktu zamieszkania w niej. 
 
Umie podać nazwę swojej 
miejscowości, regionu i zna 
jej historię. 
 
Potrafi wymienić ciekawsze 
obiekty, zabytki, instytucje 
znajdujące się w 
miejscowości, regionie. 

Spacer po Starówce Grafitti : 
kamieniczki   
-ekspozycja  
prac kl. III 

 listopad   

Tradycje 
kulturo- 
we mojego 
regionu 

Tradycje i zwyczaje 
charakterystyczne dla 
mojego regionu. 

Zna tradycje i obrzędy 
regionalne. 
 
Dostrzega piękno i 
oryginalność swojego 
regionu. 

Klasowe wycieczki 
autokarowe po 
regionie, wycieczki 
do Centralnego 
Muzeum Morskiego 
i Muzeum 
Historycznego 

   maj /   
 czerwiec 

  

       

Krok 3:  Polska - moja Ojczyzna     
    

Zakres 
tematyczny 

Zagadnienia 
szczegółowe 

Oczekiwane efekty 
aktywności uczniów 

Metody i środki Zadania do 
wykonania 

Terminy 
realizacji 

Uwagi 

Mieszkam w 
Polsce 

Symbole narodowe: 
godło, flaga, hymn. 
 
Ważniejsze polskie 
miasta (stolica), ich 
herby, legendy, zabytki. 
 
Krajobrazy: góry, 
niziny, wyżyny, jeziora, 
rzeki, morze. 

Wie, kto to jest patriota. 
 
Umie wyrazić uczucia 
patriotyczne, przywiązanie 
do rodzinnego kraju, 
szacunek dla symboli 
narodowych. 
 
Zna nazwę swojej Ojczyzny 
i jej symbole. 
 
Potrafi zaśpiewać hymn 
narodowy. 
 
Zna legendy i ważniejsze 
wydarzenia historyczne. 
 
Potrafi wymienić elementy 
krajobrazu. 

Inscenizacje legend 
polskich 

przygotowanie 
inscenizacji 
wybranych 
legend kl. II -III 

 marzec   

Polska i jej 
granice 

Kierunki świata, 
północ, południe, 
wschód, zachód. 

Zna kierunki świata. Podające 
(objaśnienia) 
Praktyczne 

Konkurs 
wiedzy o Polsce 
kl. III 

 marzec   

Sławni 
Polacy 

Sylwetki sławnych 
Polaków: M.Kopernik, 
T.Kościuszko, 
A.Mickiewicz, 
F.Chopin, K.Wojtyła. 

Zna nazwiska Polaków, z 
których może być dumny. 

     marzec   



       

Krok 4:  Żyję w europejskiej wspólnocie     
       
Zakres 
tematyczny 

Zagadnienia 
szczegółowe 

Oczekiwane efekty 
aktywności          
uczniów 

Metody i środki Zadania do 
wykonanaia 

Terminy 
realizacji 

Uwagi 

Podróże po 
Europie 

Kraje członkowie U.E., 
położenie w Europie, 
stolice, flagi. 
 
Mieszkańcy innych 
krajów, ich życie, 
język, zwyczaje, 
tradycje, potrawy, 
atrakcje turystyczne, 
pamiątki z podróży. 

Wie, jakie państwa należą 
do U.E. 
 
Zna kilka stolic państw 
należących do U.E. i 
wskazuje je na mapie. 
 
Potrafi zaprezentować 
wybrane państwo (flaga, 
stolica, atrakcje 
turystyczne, wybitni 
przedstawiciele). 
 
Dostrzega potrzebę nauki 
języków obcych. 

Praktyczne 
Problemowe 
Eksponujące 

Tworzenie 
albumów o 
krajach 
europejskich 
kl. I - III 

 kwiecień - 
  maj 

  

Europa w 
sportowej 
rywalizacji 

Najpopularniejsze 
dyscypliny sportowe w 
Europie. 
 
Znane kluby piłkarskie 
w Europie. 

Zna popularne dyscypliny 
sportowe w Europie oraz 
kluby piłkarskie. 
 
Zna zasady zdrowej 
rywalizacji sportowej, 
walki "fair play" oraz 
zasady kulturalnego 
kibicowania. 

Praktyczne 
Zawody sportowe 

      

Nasi 
rówieśnicy w 
innych 
krajach 
Europy 

Zabawy, 
zainteresowania i nauka 
dzieci w krajach 
europejskich. 
 
Pisanie listów. 

Potrafi opowiedzieć o życiu 
rówieśników w państwach 
europejskich. 
 
Zna i stosuje formy 
grzecznościowe w 
korespondencji. 

Praktyczne Nawiązanie 
korespondencji 
z dziećmi z 
Włoch 

 cały rok   

Cała Polska 
czyta 
dzieciom 
...Baśnie 
Europy 

Znane baśnie 
europejskie: 
J.H.Andersena, 
Ch.Peraulta, braci 
Grimm, Ezopa. 

Zna tytuł, autora i fabułę 
najpopularniejszych baśni 
europejskich. 
 
Potrafi a uwagą i 
zainteresowaniem słuchać 
czytanych baśni. 

Podające Quiz : co to za 
baśń? 
-odgadywanie 
tytułu i autora 
na podstawie 
czytanego 
frgmentu 
   kl.I - III 

  maj   

Idea 
powstania 
Unii 
Europejskiej 

Znaczenie i istota 
utworzenia, rozwoju i 
funkcjonowania U.E. 
 
Europa na mapie 
świata. 

Rozumie istotę utworzenia 
U.E. 
 
Dostrzega znaczenie 
współpracy europejskiej. 
 
Wie, gdzie jest główna 
siedziba. 
 
Potrafi wskazać Europę na 
mapie. 

Podające 
(objaśnienia, 
pogadanki) 
 
Problemowe 
 
Praktyczne 

Zorganizowanie 
warsztatów 
europejskich i 
zdobycie 
"Paszportu 
Europejczyka" 
kl. II - III 

  maj   

 



 
 

     Ewaluacja 
 
Ewaluacji programu służyć będą wytwory pracy uczniów, takie jak: 
 
• wystawki klasowe, 
• albumy, 
• prace plastyczne, 
• przedstawienia inscenizacyjne, 
• ekspozycja dotycząca państw Unii Europejskiej, 
• wyniki konkursów, quizów, zawodów, 
• udział w uroczystościach. 
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