Urszula Furtak – nauczyciel przyrody
Anna Wójcik – nauczyciel jęz. angielskiego
w Szkole Podstawowej nr 51 w Lublinie

Lublin, maj 2004 r.

KONSPEKT LEKCJI
godzina wychowawcza w kl. IV-VI
Temat:

Nasz dom – zjednoczona Europa

Czas trwania: 45 minut
Cele ogólne:

utrwalenie nazw państw tworzących Unię Europejską;
rozwijanie poczucia tożsamości europejskiej;

I poziom wiadomości:
Uczeń potrafi:
- wymienić nazwy państw należących do Unii Europejskiej i ich stolice
- opisać wygląd flagi UE
- krótko opowiedzieć historię powstania Unii Europejskiej
II poziom umiejętności:
Uczeń potrafi:
- wskazać na mapie położenie danego kraju
- we właściwy sposób umieścić nazwy państw w krzyżówce
- opisać najbardziej charakterystyczne symbole dla danego kraju
Postawy:
- uczeń pracuje z zaangażowaniem na lekcji
- jest ciekawy świata
- rozumie procesy integracyjne zachodzące w Europie
- sprawnie pracuje w zespole
Metody:
- zadanie dydaktyczne
- praca z tekstem
- praca z mapą
Formy pracy:
- grupowa
- zespołowa
Środki dydaktyczne:
- kartki z krótkimi informacjami na temat danego kraju
- krzyżówka
- mapa polityczna Europy
- atlasy

PRZEBIEG LEKCJI
I.

Faza wprowadzająca

1. Czynności organizacyjno-porządkowe.
2. Przedstawienie celu lekcji.
3. Podział klasy na 5 grup.

II.

Faza realizacji

1. Wylosowanie przez liderów grup 3 kartek z informacjami o państwach
członkowskich UE – stan w kwietniu 2004r. (w klasach czwartych trzy kartki
spięte spinaczem i dodatkowo dołączona karteczka z nazwami opisanych krajów
– uczniowie muszą dopasować charakterystykę państwa z jego nazwą);
załącznik nr 1.
2. Uczniowie w grupach zapoznają się z informacjami o danym kraju i na tej
podstawie odgadują jego nazwę.
3. Nauczyciel przypina do tablicy kartę z krzyżówką (załącznik nr 2).
4. Przystąpienie do rozwiązania krzyżówki:
- nauczyciel prosi o głośne odczytanie przez przedstawiciela danej grupy opisu
kraju z nr 1
- po odczytaniu uczeń podaje nazwę państwa, którego charakterystyka została
przeczytana i wpisuje ją do krzyżówki pod numerem 1
- podobnie postępujemy z kolejnymi numerami od 2 do 15.
5. Po rozwiązaniu krzyżówki i odczytaniu hasła nauczyciel przedstawia krótką
historię powstania Unii Europejskiej (załącznik nr 3).
6. Zawieszenie na stojaku ściennej mapy politycznej Europy.
7. Przedstawiciele z poszczególnych grup wskazują „swoje” państwa i ich
stolice na mapie.

III.

Faza podsumowująca

1. Quiz o Unii Europejskiej (załącznik nr 4).
- nauczyciel zapisuje na tablicy numery od 1 do 15
- prosi przedstawiciela I-szej grupy o wybór pytania od 1 do 15
- pytanie zostaje głośno odczytane i skreślone z tablicy
- uczniowie tej grupy odpowiadają na wybrane pytanie; w przypadku błędnej
odpowiedzi lub jej braku, nauczyciel podaje prawidłową odpowiedź
- następna grupa wybiera kolejne pytanie i postępujemy jak wyżej
2. Zakończenie lekcji i pożegnanie klasy.
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ZAŁĄCZNIK 2
1. Ponad połowa terytorium tego kraju leży w Alpach. Może dlatego pochodzi stąd wielu słynnych
skoczków narciarskich, między innymi Andreas Widhoelz i Martin Hoelwarth. W stolicy państwa
– Wiedniu, odbywa się raz w roku najsłynniejszy w świecie bal. A na parkiecie – jak przystało na
ojczyznę Johanna Straussa – króluje walc „Nad pięknym i modrym Dunajem”.

2.Wzrok nasz przykuwają wiatraki i pola pełne tulipanów, położone często poniżej poziomu
morza (w depresji). Stolicę tego państwa – Amsterdam przecina gęsta sieć kanałów, ponad którymi

przerzucono aż 1000 mostów. Kraj tulipanów słynie również w świecie z produkcji serów, miedzy
innymi „gouda”.

3. Wiele baśni lubianych przez dzieci pochodzi z tego kraju. Brzydkie kaczątko, Królowa śniegu i
inne zostały napisane przez Hansa Christiana Andersena właśnie tu. Mała syrenka z jego baśni jest
nawet symbolem stolicy kraju – Kopenhagi. Stąd na podbój świata wyruszyły klocki Lego.

4. Jest to kraj nazywany Szmaragdową Wyspą. Pokrywają go rozległe pastwiska, zielone niemal

przez cały rok. Zieleń jest również kolorem noszonym tradycyjnie w dniu Świętego Patryka, 17
marca, który jest świętem narodowym tego państwa. Największym miastem jest stolica - Dublin.

5. Wizytówką stolicy tego kraju jest górująca nad budynkiem Parlamentu wieża zegarowa
ze słynnym dzwonem Big Ben. Dumą jego mieszkańców jest sport. Tu narodziła się piłka nożna,
krykiet, golf, polo, squash, rugby. Na każdą okazję przygotowywany jest pudding, a o piątej po
południu pije się filiżankę herbaty.

6. Stolica tego kraju – Bruksela, jest jednocześnie stolicą Unii Europejskiej. W sierpniu każdego
roku największy jej plac pokrywa wspaniały „dywan” wykonany z kwiatów begonii. Innym
symbolem Brukseli jest golasek u centrum miasta – figurka – fontanna. Mieszkańcy tego kraju są
wynalazcami i namiętnymi zjadaczami frytek.

7. Jest to najdalej na zachód wysunięty kraj na kontynencie europejskim. Stąd na swoje wyprawy
wyruszali Vasco da Gama czy Magellan, który jako pierwszy opłynął kulę ziemską. Dla uczczenia
pamięci XV – wiecznych żeglarzy w stolicy kraju – Lizbonie, wzniesiono Pomnik Odkrywców.
Opuszczając ten kraj turyści najczęściej jako pamiątkę wiozą ze sobą kolorowego koguta.

8. To chyba najweselszy z krajów europejskich. Jego mieszkańcy lubią się bawić i tańczyć;
najczęściej taniec sirtaki do melodii Greka Zorby. Tu przed wiekami odbyły się pierwsze igrzyska
olimpijskie. Również w tym roku stolica kraju – Ateny, będzie gospodarzem Letnich Igrzysk
Olimpijskich 2004.

9. Ten kraj to kolebka europejskiej kultury. Tu żyli i tworzyli Galileusz, Archimedes, Leonardo da
Vinci, Michał Anioł. W centrum stolicy państwa – Rzymie, usytuowany jest Watykan ze wspaniałą
Bazyliką św. Piotra. Inną powszechnie znaną budowlą jest Krzywa Wieża w Pizie. Specjałami
miejscowej kuchni, które podbiły świat są pizza, spaghetti, lasagne.

10. Znakami rozpoznawczymi tego kraju są flamenco, corrida, słońce i piękne plaże, które

przyciągają w te rejony miliony turystów. Najbardziej znanym symbolem jest kościół Świętej
Rodziny – Sagrada Familia w Barcelonie. W stolicy państwa działa znany piłkarski klub sportowy
– Real Madryt.

11.Kraj ten leży w centrum kontynentu europejskiego. Jego gospodarka oparta jest w dużej mierze
na przemyśle motoryzacyjnym. Tu powstają Porsche, Mercedes, Volkswagen. Wszyscy
mieszkańcy są zagorzałymi kibicami swojej najlepszej drużyny piłkarskiej – Bayern Monachium.
Brama Brandenburska jest symbolem stolicy tego państwa – Berlina.

12. Znajdujemy się pod Paryżem w Ogrodach Wersalskich. Pola Elizejskie prowadzą nas do Łuku
Triumfalnego, który wraz z wieżą Eiffla stał się symbolem stolicy tego państwa. Paryż od lat
uważany jest także za stolicę mody. Pokazy mody w tym kraju uchodzą za najbardziej prestiżowe,
a miejscowi kreatorzy mody osiągają międzynarodowe sukcesy.
13. Najsławniejszym obywatelem tego kraju jest Alfred Nobel, wynalazca dynamitu, który
przeznaczył cały swój majątek na nagrodę swojego imienia. Jednak dzieci znają zapewne inną
postać – Pippi Langstrumpf – najsilniejszą dziewczynkę na świecie, stworzoną przez Astrid
Lindgren. Stolica państwa – Sztokholm, leży nad Morzem Bałtyckim.

14. Nazwa tego kraju – Wielkie Księstwo, może wprowadzać w błąd. W istocie państwo jest
maleńkie, jak najbardziej nowoczesne i bardzo bogate. Stało się centrum finansowym na skalę
światową. W mieście Luksemburg – stolicy państwa, ma siedzibę Europejski Bank Inwestycyjny,
który ma wspierać dalszą integrację Europy.

15. Do tego kraju co roku dzieci ślą prośby o prezenty na lapoński adres św. Mikołaja. Stąd
pochodzi również Rodzina Muminków, Panna Migotka i Włóczykij, stworzone przez Tove
Janssona. Mieszkańcy nie wyobrażają sobie życia bez sauny i telefonów komórkowych, najlepiej
typu Nokia, gdyż właśnie tu są one produkowane. Stolica, Helsinki, leży na południu kraju, ale
nawet tu podczas nocy polarnej w porze zimowej niemal przez całą dobę panują ciemności.

Austria Holandia Dania Irlandia Wielka Brytania
Belgia Portugalia Grecja Włochy Hiszpania Niemcy
Francja Szwecja Luksemburg Finlandia

ZAŁĄCZNIK 3
HISTORIA UNII EUROPEJSKIEJ W PIGUŁCE *
Powstanie Unii Europejskiej to efekt 50 lat współpracy między państwami europejskimi.
Zapoczątkowana ona została przez 6 państw: Niemcy, Francję, Holandię, Luksemburg,
Belgię i Włochy.
Wtedy to w 1951 roku przedstawiciele powyższych państw podpisują Traktat Paryski
o powołaniu Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (EWWiS). Istotą działania Wspólnoty jest
wspólny rynek państw członkowskich skierowany na surowce i produkty przemysłu węglowego i
stalowego.
6 lat później, w 1957 roku, w celu lepszego wzrostu gospodarczego krajów Europy w Rzymie
zostaje powołana Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG) i Europejska Wspólnota
Energii Atomowej (EURATOM), której głównym celem jest pokojowe wykorzystanie energii
jądrowej.
W kolejnych latach EWG rozszerza się o następujące kraje: Danię, Irlandię, Wielką Brytanię,
Grecję, Portugalię i Hiszpanię.
W 1992 roku proces zjednoczeniowy uwieńczony został podpisaniem w Holandii Traktatu
Maastricht zawiązującego UNIĘ EUROPEJSKĄ.
Do 30.04.2004 r. Unię Europejską tworzyło 15 państw:

• 6 założycielskich: Francja, Niemcy, Włochy, Belgia, Holandia, Luksemburg - 1951
• Dania, Irlandia, Wielka Brytania – 1973
• Grecja – 1981
• Hiszpania i Portugalia – 1986
• Austria, Finlandia, Szwecja – 1995.
W dniu 1 maja 2004 r. do Unii Europejskiej dołączyły:
• Polska
• Estonia
• Litwa
• Łotwa
• Słowacja
• Czechy
• Słowenia
• Węgry
• Cypr
• Malta,
a kolejnymi kandydatami na członków UE są: Bułgaria i Rumunia.
CIEKAWOSTKI
W krajach UE obowiązuje wspólna waluta europejska – EURO. Walutą tą od roku 2002 posługują
się wszystkie państwa UE z wyjątkiem Danii, Szwecji i Wielkiej Brytanii oraz państw nowo
przyłączonych.
Flaga UE to 12 złotych gwiazd ułożonych w kole na niebieskim tle. Symbolizują one jedność
społeczności europejskiej. Liczba gwiazd jest niezmienna i ma symbolizować doskonałość, pełnię i
harmonię.
Flaga UE nawiązuje do motywów maryjnych i słów Apokalipsy św. Jana: Potem wielki znak
ukazał się na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie
wieniec z gwiazd dwunastu. (Ap 12,1). Chrześcijaństwo jest czynnikiem cementującym jedność
krajów europejskich. Jest fundamentem, na którym została zbudowana właściwa budowla.
Hymnem Unii Europejskiej jest fragment IX Symfonii Ludwiga von Beethovena do tekstu „Ody
do radości” Fryderyka Schillera, natomiast polskiego przekładu dokonał Konstanty Ildefons
Gałczyński.
* w oparciu o pozycję Alicji Nehring „Unia Europejska krok po kroku” oraz pracę zbiorową
wydawnictwa „AKER” zatytułowaną „Poznajemy kraje Unii Europejskiej”.

ZAŁĄCZNIK 4

QUIZ O UNII EUROPEJSKIEJ
1. Ile gwiazd znajduje się na fladze Unii Europejskiej?
2. Wspólna waluta Unii Europejskiej to...

Odp. 12

Odp. EURO

3. Jaki kraj należący do UE słynie z wiatraków i tulipanów?
4. Kto jest autorem muzyki hymnu Unii Europejskiej?
Odp. Ludwig von Beethoven
5. W którym roku podpisano traktat zawiązujący Unię Europejską?

Odp. Holandia

Odp. W 1992 r.
6. Wymień dwa kraje, które nie przyjęły wspólnej dla Unii Europejskiej
waluty?
Odp. Wielka Brytania, Dania, Szwecja + państwa nowoprzyłączone.
7. Jaką nazwę nosi hymn Unii Europejskiej?

Odp. „Oda do radości”

8. Ile państw należy obecnie do Unii Europejskiej?
9. Ile państw przystąpiło do UE w dniu 1 maja 2004 r. ?

Odp. 25
Odp. 10

10. Które z podanych państw, nie przystąpiło do UE w dniu 1 maja b.r.:
Litwa, Łotwa, Estonia, Bułgaria, Czechy, Słowacja czy Słowenia ?
Odp. Bułgaria (stara się o członkowstwo w UE)
11. Czy Big Ben, symbol stolicy Wielkiej Brytanii, jest dzwonem czy zegarem?
Odp. Dzwonem
12. W jakim kraju należącym do UE mieszka Św. Mikołaj?
Odp. W Finlandii
13. Z jakiego kraju pochodzi słynny zespół piłkarski Bayern Monachium?
Odp. Z Niemiec
14. Jak wygląda flaga UE ?
Odp. 12 złotych gwiazd ułożonych w kole na niebieskim tle.
15. Z jakiego kraju pochodzi słynna bohaterka książki Astrid Lindgren, Pippi
Langstrumpf?
Odp. Ze Szwecji.

