
III GMINNY TURNIEJ 
WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ 

LUBOCINO 2005 
 

DZIEŃ    HISZPAŃSKI 
CELE: 
Poznanie kultury, historii i stylu życia mieszkańców Hiszpanii. 
Wzbudzanie chęci poznania krajów europejskich. 
Umiejętność praktycznego wykorzystania wiedzy o krajach Unii Europejskiej. 
Integracja uczniów ze szkół Gminy Krokowa. 
Nauka poprzez zabawę. 
 
 
Każdą szkołę reprezentuje dziesięcioosobowa drużyna, składająca się                  
z uczniów klas IV- VI.   

Do dyspozycji drużyny będzie wyznaczone stoisko. 

Szkoła przygotuje się z zakresu wylosowanego zagadnienia: 
(ustalamy przydział obowiązków na wcześniejszym spotkaniu organizacyjnym; 
w zależności od rodzaju turnieju, można te zadania podzielić kilku klasom z jednej szkoły) 
 

1. kraj, położenie, symbole narodowe, religia itp.   SP X 
2. historia w pigułce  SP Y 
3. zabytki i ciekawostki  SP L 
4. tradycje i obyczaje  SP K 
5. kuchnia  SP Z 

Na prezentację każdej grupy przeznaczyliśmy 10 minut. W punktacji 
pod uwagę  jury będzie brała prace i pomysły dzieci, samodzielność       
i oryginalność ich wykonania. 
 
Zakres pozostałych konkurencji nie przekracza podstawowej wiedzy 
na temat Unii Europejskiej (hymn, flaga, państwa i ich stolice).  
 
PROGRAM TURNIEJU: 
1. Powitanie gości i uczestników. 
2. Przedstawienie okrzyków i transparentów - konkurencja punktowana. 
3.  Prezentowanie Hiszpanii przez uczniów z SP X(ad.1) 



(wszyscy przechodzą do stanowiska tej szkoły i uważnie słuchają ich wystąpienia                 
na wylosowany temat) 
4.  Szia! Ahoj! Hallo! Jaki to kraj? 
(Ta konkurencja polega na tym, że na płycie CD zostały nagrane wypowiedzi w różnych 
językach europejskich. Zadaniem drużyny jest wybrać numer nagrania i odpowiedzieć          
na pytanie: Jaki to język?) 
5.  Prezentowanie Hiszpanii przez uczniów z SP Y(ad.2) 
(wszyscy przechodzą do stanowiska tej szkoły i uważnie słuchają ich wystąpienia                 
na wylosowany temat) 
6.  Konkurencja sportowa. 
(Do tego zadania należy przygotować maskę byka na kijku, duży brązowy materiał oraz 
mniejszy czerwony i slalom z przeszkodami. Zadaniem drużyny jest przebrać się za byka 
(wszyscy są pokryci brązowym materiałem, a więc nie widzą toru z przeszkodami). Następnie 
opiekun drużyny z czerwonym materiałem staje na mecie i odgrywa rolę torreadora. Jego 
zadaniem jest doprowadzić jak najszybciej swoją drużynę do mety. Jury przydziela punkty za 
czas przejścia slalomu oraz za bezkolizyjne ominięcie wszystkich przeszkód.) 
7.  Europejski podróżnik. Czy znam państwa i  stolice należące do Unii 

Europejskiej? 
(Do tej konkurencji należy przygotować mapę Europy z konturami państw najlepiej na 
większej kartce np. A3. Zadaniem dzieci jest zapisać na tej mapie kolorem czerwonym nazwę 
danego państwa, a zielonym jego stolicę) 
8.  Prezentowanie Hiszpanii przez uczniów z SP L (ad.3) 
(wszyscy przechodzą do stanowiska tej szkoły i uważnie słuchają ich wystąpienia                 
na wylosowany temat) 
9.  Moja mała ojczyzna- Kaszuby! Czas prezentacji ok. 5 minut.  
(To zadanie miało na celu udowodnić uczniom, że nasz mały region Kaszuby jest również 
interesujący. Drużyny to zadanie wykonały w różny sposób, jedne śpiewały, inne 
prezentowały na plakatach kaszubskie zabytki, a jeszcze inne reklamowały swój region.) 
10.  Przerwa i poczęstunek dla uczestników turnieju. 
11.  Prezentowanie Hiszpanii przez uczniów z SP K (ad.4) 
(wszyscy przechodzą do stanowiska tej szkoły i uważnie słuchają ich wystąpienia                 
na wylosowany temat) 
12.  Konkurencja sportowa. 
(Konkurencja polegała na złapaniu wędką jak największej ilości papierowych rybek 
rozłożonych na rybackiej sieci. Specyfiką tej zabawy było to, że drużyny zostały pomieszane, 
a więc w jednej grupie dziesięcioosobowej znaleźli się uczniowie ze wszystkich szkół. Ta 
konkurencja nie była punktowana. Natomiast zjednoczyła wszystkich w osiągnięciu celu.) 
13.   Prezentowanie Hiszpanii przez uczniów z SP Z(ad.5) 
(wszyscy przechodzą do stanowiska tej szkoły i uważnie słuchają ich wystąpienia                 
na wylosowany temat) 
14.   Podsumowanie punktacji i wręczenie nagród. 
15.  Pożegnanie gości i uczestników. 

 
Życzymy wspaniałej zabawy i wielu pięknych wrażeń. 

 
 


