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WSTĘP 
Edukacja europejska powinna być rozpoczęta już na pierwszym etapie 
kształcenia tak, aby młodzi Europejczycy zdobywali wykształcenie, które 
rozwijać w nich będzie świadomość opartą na wspólnym dobru,  
zrozumieniu ,tolerancji i wierze w wolność. Wszechstronny rozwój uczniów, to 
wiedza o Europie, jej historii, dziedzictwie kulturowym i różnorodności 
narodów, które ją tworzą. 
Poniższy projekt jest projektem badawczym, polegającym na zebraniu i 
usystematyzowaniu informacji na temat krajów Unii Europejskiej.  
 
CELE OGÓLNE: 
– popularyzacja wiedzy o integrującej się Europie, 
– poszerzenie wiedzy o krajach europejskich w powiązaniu z ich historią, 

położeniem geograficznym, walorami przyrodniczymi, tradycjami 
kulturowymi i obyczajowymi, 

– kształtowanie postawy szacunku dla europejskiego dziedzictwa kulturowego, 
– rozwijanie umiejętności poszukiwania i wykorzystywania informacji z 

różnych źródeł, 
– kształtowanie umiejętności efektywnego współdziałania w zespole i pracy w 

grupie, 
– rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów w sposób twórczy, 
– rozwijanie umiejętności skutecznego porozumiewania się w różnych 

sytuacjach. 
 
CELE SZCZEGÓŁOWE: 
– uczeń pozna symbole Unii Europejskiej (flaga, hymn, waluta, siedziba władz, 

cele powstania U.E) 
– uczeń pozna symbole narodowe danego państwa (godło, flaga), 
– opisze położenie geograficzne, faunę i florę danego państwa, 
– wyszuka informacje na temat ważniejszych miast i zabytków,(osobliwości 

turystycznych) danego państwa, 
– zapozna się z wybitnymi przedstawicielami świata kultury i nauki w danym 

państwie, wskaże ich dokonania, 
– zapozna się z wybranymi elementami historii państw, 
– pozna wybrane słowa w danym języku, 
– wyszuka przepisy kulinarne charakterystyczne dla danego kraju, 
– przygotuje potrawę charakterystyczną dla danego kraju. 
– wykona planszę prezentującą podstawowe informacje na temat danego kraju, 
– zapozna się ze strojami i tańcami narodowymi oraz charakterystycznymi 

utworami muzycznymi, 
– przygotuje prezentację utworu muzycznego lub tańca charakterystycznego 

dla danego kraju, 



– weźmie aktywny udział w przygotowaniu interesującej prezentacji 
artystycznej danego państwa. 

 
REZULTATY PROJEKTU. 
Cele projektu zostaną osiągnięte, gdy dzieci: 

– wezmą aktywny udział w realizacji zaplanowanych zadań, czego efektem 
będą m.in. materiały zgromadzone na stoiskach turystycznych , plansze 
informacyjne zachęcające do odwiedzenia wybranego państwa, właściwy 
poziom artystycznych prezentacji  państw, 

– będą potrafiły współpracować w trakcie wykonywania zadań i realizacji 
formy finalnej,  

– wykażą się właściwym poziomem wiedzy i umiejętności w trakcie konkursów 
o tematyce europejskiej. 

 
TREŚCI REALIZOWANE W PROJEKCIE: 
 
Edukacja polonistyczna Doskonalenie umiejętności czytania ze 

zrozumieniem-selekcja i wybór tekstów 
z materiałów źródłowych. 
Przygotowanie do publicznych 
wystąpień. 

Godziny wychowawcze Jestem Polakiem i Europejczykiem-
kształtowanie postawy szacunku dla 
europejskiego dziedzictwa 
kulturowego.  

Edukacja historyczna Godło, hymn i flaga jako symbole 
narodowe państw. 
Symbole zjednoczonej Europy: hymn i 
flaga Unii Europejskiej.  
Poszerzenie wiedzy o wybrane 
elementy historii państw europejskich. 

Technika Przepisy kulinarne potraw 
charakterystycznych dla danego 
państwa. 

Edukacja plastyczna Wykonanie eksponatów na stoiska 
państw europejskich, wykonanie plansz 
informacyjnych na temat danego 
państwa, przygotowanie dekoracji na 
uroczystość szkolną. 

Przyroda Wykorzystanie mapy jako źródła 
informacji o danym państwie. 

Edukacja muzyczna Zapoznanie ze słowami i melodią 
hymnu Unii Europejskiej - pt. ,,Oda do 



radości”.  
Śpiewanie hymnu państwowego. 
Zapoznanie z charakterystycznymi 
utworami muzycznymi w wybranych 
państwach. 

Matematyka Przeliczanie polskich złotych na walutę 
obcą. 

Języki obce Zwroty grzecznościowe w różnych 
językach. Nazwy potraw w innych 
językach. 

Informatyka Wykorzystanie komputera do 
gromadzenia, porządkowania i 
opracowania zdobytych informacji. 
Korzystanie z Internetu i encyklopedii 
multimedialnych jako źródeł wiedzy. 

Nauczanie zintegrowane Treści jak wyżej z poszczególnych 
przedmiotów wg programów nauczania 
dla klas I-III i wychowania 
przedszkolnego. 

 
 

ROZMIAR PROJEKTU- 7 tygodni: od 15 marca do 9 maja. 
 
UCZESTNICY PROJEKTU: 
– uczniowie klas 0-VI Szkoły Podstawowej w Łopiennie. 
 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ: 
– za realizację projektu odpowiedzialni są uczniowie oraz nauczyciele 

wychowawcy przy pomocy  nauczyciela koordynatora. 
 
SPRZYMIERZEŃCY: 
– dyrektor szkoły, 
– chętni rodzice, 
– wychowawcy, nauczyciele. 
 
SPOSÓB PRACY:  
– praca zespołów klasowych, praca grupowa w obrębie zespołów klasowych. 
 
 



HARMONOGRAM DZIAŁAŃ: 
 
L.p          Etapy pracy  Formy i środki 

realizacji  
Termin Odpowiedzialni 

 
1. 

 
Przydzielenie państw do 
prezentacji. 
 

 
Przeprowadzenie 
losowania. 

 
15 marca  
 

 
E. Walkowiak 
 

 
2. 

 
Wprowadzenie uczniów do 
tematu. 
 
 
 
 
 
 

 
Zajęcia dydaktyczne 
pt. ,,Jestem  
Polakiem, więc 
Europejczykiem”. 
 
Zajęcia dydaktyczne 
na temat: ,,Unia 
Europejska i jej 
symbole”. 
Nauka słów i melodii  
hymnu Unii 
Europejskiej -kl. IV-
VI. 
 
 
 

 
15-20 marca 
 
 
 
 
kwiecień / maj 
 
 
kwiecień /maj 

 
Wychowawcy 
klas 
 
 
 
Wychowawcy 
klas 
 
M. Chruściel 
 

 
3. 

 
Wstępne gromadzenie 
materiałów na temat 
danego państwa przez 
grupy wyodrębnione w 
zespołach klasowych. 
 
 

 
Zbieranie zdjęć, 
ilustracji, dostępnych 
opracowań. 
 
 

 
20 -31 marca 

 
Wychowawcy 
klas 
 

 
4. 

 
Selekcja informacji i dobór 
materiałów . 

 
Wybór formy 
artystycznej 
prezentacji (mini 
wykład, 
inscenizacja). 
Opracowanie  
scenariusza 
prezentacji. 
Wybór przepisu na 
narodowy  
przysmak do 
realizacji. 
Wybór utworów 
muzycznych.  
Dalsza konkretyzacja 
i przydział zadań. 

 
1-14 kwietnia 

 
Wychowawcy 
klas 
E. Walkowiak 
 
 
 
 
 



 
5. 

 
Przygotowywanie formy 
finalnej. 
 
 

 
Projektowanie i 
wykonywanie plansz 
informacyjnych na 
temat wybranego 
państwa. 
Przygotowywanie 
eksponatów na 
stoiska turystyczne. 
Doskonalenie wyrazu 
artystycznego 
przygotowywanej 
prezentacji 
wybranego państwa 
(opracowanie słowne, 
muzyczne, 
plastyczne). 
 
 
Przygotowanie części 
wstępnej  Dnia 
Europejskiego  
pt .,,Nasz wspólny 
dom Europa”. 
 

 
15-30 kwietnia 

 
Wychowawcy 
klas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Członkowie koła 
europejskiego 
pod kierunkiem 
E. Walkowiak 

 
6. 

 
Prezentacja państw. 

 
Uroczystość szkolna - 
,,Dzień Europejski”. 
 
Zorganizowanie 
konkursów wiedzy o 
Europie i Unii 
Europejskiej- 
kategoria uczniów 
klas I-III. 
Kategoria uczniów 
klas IV -VI.                   
 

 
5 maja 
 
 
6 maja 

 
Wychowawcy 
klas  
 
 
 
 
 
 
E. Walkowiak 
A. Wasela 

 
 
 
PREZENTACJA EFEKTÓW PRACY: 
      
5 maja 
 
– Wystawa plansz informacyjnych zachęcających do odwiedzenia danego 

państwa. 



– Prezentacja stoisk turystycznych wybranego państwa (zdjęcia, ilustracje, 
eksponaty, pamiątki,  flagi). 

– Prezentacja narodowego przysmaku wybranego państwa. 
– Prezentacja artystyczna wybranego państwa (mini wykład, inscenizacja). 
– Prezentacja tańca lub utworu muzycznego charakterystycznego dla danego 

państwa. 
 
 6 maja  
– Prezentacja wiedzy i umiejętności w szkolnych konkursach wiedzy o Europie 

i Unii Europejskiej. 
 
 
 
KRYTERIA OCENY: 
 

Uczniowie otrzymują oceny za wykonane zadania zgodnie z WSO ze 
szczególnym uwzględnieniem następujących umiejętności: 
– zaangażowanie i aktywny udział w realizacji zadań przewidzianych w 

projekcie, 
– umiejętność współpracy i współdziałania w grupie, 
– umiejętność korzystania z różnych źródeł wiedzy przy pozyskiwaniu 

informacji, 
– umiejętność prezentacji i wykorzystywania zdobytej wiedzy . 
 
 
 

EWALUACJA: 
 
Ankieta dla ucznia. 
1. Czy brałeś aktywny udział w przygotowaniach klasy do uczestnictwa w ,,Dniu 

Europejskim” w naszej szkole? 
a. tak 
b. nie  

2. Czy Twoja wiedza o Europie i o Unii Europejskiej jest dzięki organizacji tego     
dnia większa ? 

a. tak 
b. nie  

3. Czy chętnie weźmiesz udział w przygotowaniu kolejnego ,,Dnia 
Europejskiego”? 
 

a. tak 
b. nie  

 
 
 
 


