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Polska ma pełne prawo, aby uczestniczyć w ogólnym procesie postępu i                   
rozwoju świata, zwłaszcza Europy. Doświadczenie dziejowe, jakie posiada 
Naród polski, jego bogactwa duchowe i kulturowe mogą skutecznie przyczynić 



się do ogólnego dobra całej rodziny ludzkiej, zwłaszcza do umocnienia pokoju 
i bezpieczeństwa w Europie ... 
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        Szkoła XX wieku ma kształtować człowieka otwartego, tolerancyjnego, 
solidaryzującego się z innymi narodami w ich losie, szanującego niepowtarzalną 
godność innych ludzi. 
         Unia Europejska niesie przesłanie stworzenia świata wolnego od 
uprzedzeń i dyskryminacji. Europejski wymiar edukacji ma wzmocnić u 
młodzieży poczucie tożsamości europejskiej, ułatwić zrozumienie wartości 
cywilizacji europejskiej i podstaw, na jakich obywatele Unii zamierzają oprzeć 
swój rozwój. 
         Negocjacje w sprawie członkostwa Polski w Unii Europejskiej oraz 
przystąpienie do krajów „piętnastki” sprawiły, że upowszechnienie wiedzy z 
zakresem integracji europejskiej stało się nakazem chwili i jest znaczącym 
elementem reformy oświatowej. Istotą edukacji europejskiej jest uświadomienie 
każdemu człowiekowi znaczenia wpajania szacunku do drugiego człowieka, 
szacunku dla dziedzictwa kultury, indywidualnej tradycji i zwyczajów 
poszczególnych narodów. 
        Edukacja europejska jest atrakcyjna i bezpośrednio przydatna uczniom. 
Szkole daje możliwość promocji w środowisku, nawiązania kontaktów w Polsce 
i Europie. 
Nauczycieli inspiruje do osobistego rozwoju i współudziału w tworzeniu 
polityki programowej szkoły. 
        Program „Europa bliżej nas” dostosowany jest do potrzeb i możliwości 
uczniów, rozwija ich zainteresowania. Poprzez zabawę i pracę uczniowie 
zachęcani są do działania, współtworzenia, dzięki czemu stają się aktywni, mają 
motywację do nauki i radość w opanowaniu świata. 
         Edukacja europejska znalazła swoje znaczące miejsce w procesie 
oddziaływania pedagogicznego w zreformowanej szkole. Prawne uregulowania 
Unii Europejskiej w odniesieniu do nauczania i wychowania w zakresie 
problematyki europejskiej zostały wprowadzone do trzech etapów 
zreformowanej szkoły. Podstawa programowa dla I i III etapu kształcenia 
uwzględnia tematykę europejską. Odnajdujemy ją zarówno w celach, jak i w 
treściach – również, jako priorytet. Dzięki temu powołany został Szkolny Klub 
Europejski „Europejczyk”. Klub Europejczyk jest pewną formą współpracy 
uczniów z nauczycielami. Pierwszy taki klub pojawił się w Portugalii. W Polsce 
tego typu kluby zaczęły powstawać na początku lat – 90-tych. Szkolny Klub 
Europejski funkcjonuje na podobnej zasadzie jak różnego rodzaju koła 
zainteresowań. Kluby Europejskie działają we wszystkich rodzajach szkół, ich 
liczba szacuje się na około 2000.  



          Praca w Szkolnym Klubie Europejskim skierowana jest do uczniów 
chcących poszerzać swoje wiadomości i umiejętności z zakresu integracji 
europejskiej. 
          Praca z uczniami – najczęściej zdolnymi powinna iść przede wszystkim w 
kierunku poszerzania i pogłębiania wiedzy z tematów programowych, jak 
również poza programowych. Często nawet wysokie uzdolnienia nie 
wystarczają do osiągnięcia sukcesu na miarę własnego talentu, jeżeli nie jest on 
wsparty rzetelną pracą. To też wdrażanie uczniów, zwłaszcza wyróżniających 
się ponad przeciętnymi uzdolnieniami, do rzetelnej, systematycznej pracy nad 
własnym rozwojem stanowi szczególnie ważną część składową działań 
pedagogicznych dynamizujących rozwój ich uzdolnień. Bardzo istotne 
znaczenie dla rozwoju osobistych zdolności posiadają silne, aktywne i 
względnie stabilne zainteresowania, zwłaszcza tą dziedziną działalności, do 
której jednostka zdradza ponad przeciętne predyspozycje. Dynamizują one 
aktywność poznawczą i praktyczną, pobudzają do opanowania określonych 
umiejętności; uruchamiają mechanizm samokształceniowy. Powinniśmy uczyć 
nie przez przymus, lecz pobudzać zainteresowania, poprzez tworzenie atmosfery 
sprzyjającej ciekawości poznania. Sprawą ogromnej wagi są więc nieustanne 
poszukiwania możliwości najskuteczniejszych i najatrakcyjniejszych form, 
metod i środków dydaktycznych. 
 
        Praca z uczniem zdolnym odbywać się musi na każdej lekcji, ale głównie 
na zajęciach pozalekcyjnych. Czemu uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych 
sprzyja kształtowaniu osobowości i rozwijaniu zainteresowań w różnorodnych 
zajęciach, gdzie każdy uczeń powinien mieć możliwość rozwijania swych 
zdolności i zainteresowań. Zajęcia pozalekcyjne pozwalają nauczycielowi lepiej 
poznać uczniów, ich zdolności i predyspozycje. W pracy Szkolnego Klubu 
Europejskiego należy skupić uwagę na zagadnieniach mających związek 
tematyczny z materiałem programowym oraz problemach dotyczących różnych i 
ciekawych pojęć oraz doświadczeń, z którymi uczniowie nie zetkną się w 
normalnym toku nauki. Potrzebna jest swoboda, samodzielność, właściwy 
klimat twórczych poszukiwań, dyskretna inspiracja i kierowanie przez 
nauczyciela rozwojem ucznia, jego zdolnościami i zainteresowaniami.   

 
 
 
CELE OGÓLNE: 
 

- wprowadzenie podstawowej wiedzy o Unii Europejskiej; 
- zrozumienie idei integracji europejskiej; 



- rozwijanie tożsamości europejskiej budowanej na gruncie miłości do 
„małej” i „dużej” ojczyzny; 

- pogłębianie postawy szacunku i przywiązania do własnego państwa i 
rodzimej kultury, a zarazem szacunku i tolerancji dla innych państw i ich 
kultur; 

- rozwijanie umiejętności poszukiwania i wykorzystywania informacji z 
różnych źródeł; 

- pobudzenie do przedsiębiorczości, kształcenie postaw aktywności i 
kreatywności wobec nowych wyzwań i problemów Europy; 

 
CELE SZCZEGÓLNE: 
 
      Uczeń: 

- podaje definicję Unii Europejskiej; 
- wyjaśnia cel powstania Unii Europejskiej; 
- poszerza wiadomości na temat krajów Unii Europejskiej; 
- dostrzega podobieństwa i różnice w językach narodów europejskich; 
- zna sylwetki wybitnych twórców polskiej i europejskiej kultury; 
- dostrzega związki polskiego dziedzictwa kulturowego z kulturą Europy; 
- rozpoznaje związki własnego regionu z Europą; 
- czuje się przynależny do społeczności lokalnej, regionalnej, państwowej, 

narodów Europy; 
- umie wymienić obyczaje oraz zabytki danych kultur; 
- szanuje zwyczaje oraz tradycje; 
- wskazuje na mapie Europy wybrane kraje i regiony; 
- czyta cicho ze zrozumieniem; 
- wyszukuje i gromadzi informacje; 
- komunikuje się i korzysta ze środków masowego przekazu; 
- czynnie uczestniczy w konkursach, grach, zabawach, inscenizacjach i 

innych zajęciach; 
- prezentuje przygotowane materiały, przekazuje posiadaną wiedzę; 
- wykorzystuje zdobytą wiedzę w ramach zajęć szkolnych i poza 

szkolnych; 
- uprawnia technikę manualną; 
- rozwija zainteresowania i zdolności artystyczne; 
- uważnie słucha tekstów czytanych przez nauczyciela/kolegę; 
- doskonali umiejętność dłuższego wypowiadania się w mowie i piśmie; 
- podejmuje próby dyskusji; 
- przejawia pozytywny stosunek do środowiska naturalnego; 

 
 
Działanie Szkolnego Klubu Europejskiego wymaga od nauczyciela modyfikacji 
jeśli chodzi o dotychczasowe metody prowadzonych zajęć. 
Nauczyciel – opiekun takiego klubu powinien na ile jest to możliwe stosować 
różnego rodzaju metody aktywizujące pracę ucznia, które pobudzą i rozwiną 



jego twórcze myślenie. Aktywność członków klubu powinna mieć charakter 
pozalekcyjny. 
 
 
 
 
 

Działania w klubie i szkole polegają na: 
 

- Organizowaniu „burzy mózgów” na temat zajęć i różnych przedsięwzięć 
prowadzonych przez klub, 

- Opracowaniu planu i sposobu informowania społeczności szkolnej czy 
lokalnej poświęconej tematyce europejskiej, 

- Przygotowaniu albumów i wystaw tematycznych, 
- Sporządzaniu plakatów, makiet edukacyjnych, 
- Przeprowadzeniu debat „za” i „przeciw”, 
- Organizowaniu „Dnia Europejskiego”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
KLUB PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ W TRZECH 

 PŁASZCZYZNACH: 

 

INFORMACYJNA 
- Wykonuje i aktualizuje gazetkę poświęconą państwom UE. 
- Tworzy tzw. Bank informacji o państwach tworzących UE. 

 



REKREACYJNA I 
TURYSTYCZNA 

- Bierze udział w zlotach S.K.E województwa lubuskiego. 
- Organizuje wycieczki rowerowe, krajowe i zagraniczne. 
 

KULTURALNA 
- Prezentuje charakterystyczną dla regionu czy państwa muzykę. 
- Organizuje „wieczory poezji”. 

 
 
 
 
 
 
 

Lp. ZAGADNIENIE TREŚĆ 
NAUCZANIA 

CELE 
OPERACYJNE 
OSIĄGNIĘCIA 

UCZNIÓW 

FORMY, 
METODY 
PRACY 

TERMINY  UWAGI 

1. ZAJĘCIA 
WSTĘPNE 

1.Przedstawienie uczniom celów i 
zagadnień klubu. 
2.Zapoznanie uczniów ze 
sposobami pracy na zajęciach w 
bieżącym roku szkolnym. 
3.Powołanie zespołów do 
opracowania treści metodą 
projektu i ich prezentacja w 
szkole.   

- pogadanka IX  



2. SYMBOLE UE 1. Flaga Unii 
Europejskiej. 
2. Hymn. 
3. Paszport 
europejski. 

-zna symbole 
Unii 
Europejskiej 
-potrafi złożyć 
flagę Unii 
Europejskiej z 
puzzli 
-umie 
pokolorować 
flagę Unii 
Europejskiej 
-wie, kto jest 
autorem „Ody 
do radości” 
-czyta tekst ze 
zrozumieniem 
-potrafi 
zaprojektować i 
wykonać 
paszport 
europejski 

-pogadanka 
-rozmowa 
kierowana 
-praca z 
tekstem „Ody 
do radości” 

IX  

3. KRAJ MUZYKI I 
PYSZNYCH 
TORTÓW - 
AUSTRIA 

1.Określenie 
położenia 
geograficznego 
Austrii. 
2.Słynni 
kompozytorzy 
wiedeńscy: 
-Beethoven 
-Strauss 
-Mozart 
3.Atrakcje 
państwa. 

-uczeń wskazuje 
na mapie 
politycznej 
Europy- Austrię, 
Wiedeń, 
większe miasta , 
rzeki; 
-potrafi 
wymienić tańce 
pochodzące z 
tego państwa; 
-wie z jakich 
potraw słynie to 
państwo; 
-na podstawie 
tekstu wymienia 
słynnych 
klasyków 
wiedeńskich 

-pogadanka 
-praca z mapą, 
tekstem 
źródłowym 

IX  

4. KRAJ KORONEK 
I ROWERÓW - 

BELGIA 

1.Określenie 
położenia 
geograficznego 
Belgii. 
2.Belgijskie 

-uczeń 
wymienia 
atrakcje 
turystyczne – 
Belgii; 

-praca z mapą 
polityczną 
Europy, 
-analiza treści 
wiersza, 

X  



przysmaki. 
3.Rower- jako 
popularny 
środek 
lokomocji w 
tym kraju. 

-dostrzega 
znaczenie tego 
państwa w UE 

-praca w grupie 

5. WYPRAWA NA 
NIEZWYKŁĄ 

WYSPĘ - CYPR 

1.Określenie 
położenia 
geograficznego 
Cypru. 
2.Narodowości 
zamieszkujące 
Cypr. 
3.Gatunki 
owoców 
popularnych na 
wyspie. 

Uczeń: 
-wskazuje Cypr 
i jego stolicę na 
mapie 
politycznej 
Europy; 
-czyta cicho ze 
zrozumieniem; 
rozwiązuje 
rebusy, 
wykreślanki, 
plątaninki; 
-umiejętnie 
współpracuje w 
grupie 

-praca z mapą 
polityczną 
Europy; 
-analiza treści 
wiersza; 
-praca w grupie 

X  

6. KRAJ NASZYCH 
POŁUDNIOWO- 
WSCHODNICH 

SĄSIADÓW -
CZECHY 

1.Podanie o 
Lechu, Czechu i 
Rusie – 
wskazanie 
wspólnych 
korzeni państwa 
polskiego i 
czeskiego. 
2.Bajki czeskie i 
ich bohaterowie. 
3.Miasta 
czeskie, które 
warto 
odwiedzić. 
  

Uczeń: 
-przyswaja 
podstawowe 
wiadomości na 
temat 
naturalnego i 
kulturowego 
dziedzictwa 
Czech; 
-z pomocą 
nauczyciela 
korzysta z 
informacji 
zamieszczonych 
na mapie 
politycznej 
Europy 
-analizuje 
wiersz i podania 

-praca pod 
kierunkiem 
nauczyciela 
-zabawy 
muzyczno- 
ruchowe 
„Tańczymy 
polkę” 
-wycieczka do 
Pragi 

X  



7-
8. 

OJCZYZNA 
HANSA 

CHRISTIANA 
ANDERSENA- 

DANIA 

1.Poznanie 
sylwetki 
wybitnego 
twórcy literatury 
europejskiej- 
H.Ch. 
Andersena! 
2.Określenie 
położenia Danii. 
3.Próba 
przedstawienia 
fragmentów 
baśni. 
4.Wartości 
uniwersalne 
zawarte w 
baśniach. 

Uczeń: 
-wskazuje Danię 
i jej stolicę na 
mapie 
politycznej 
Europy; 
-wymienia 
tytuły baśni 
H.Ch. 
Andersena 
-Analizuje 
wiersz 
-wie, z czego 
słynie to 
państwo 

-praca pod 
kierunkiem 
nauczyciela 
-przedstawienie 
na scenie 
fragmentów 
baśni H.Ch. 
Andersena; 
-zabawa 
ruchowa 
„Walka 
Wikingów” 

XI  

9. KRAJ RYBAKÓW 
I TYSIĄCA 
WYSEPEK - 
ESTONIA 

1.Określenie 
położenia 
geograficznego 
Estonii. 
2.Barwy 
państwa i ich 
historia. 

Uczeń: 
-prezentuje 
zgromadzone 
przez siebie 
informacje, 
notatki 
omawianego 
kraju 
-czyta cicho i 
głośno ze 
zrozumieniem 
Projektuje i 
wykonuje z 
plasteliny Order 

-rozmowa 
kierowana 
-praca z mapą 
-ćwiczenia 
manualne 

XI  

10. OJCZYZNA 
ŚWIĘTEGO 
MIKOŁAJA I 

MUMINKÓW - 
FINLANDIA 

1.Położenie 
geograficzne 
ojczyzny 
Świętego 
Mikołaja. 
2.Zjawiska 
geograficzne 
występujące w 
tym państwie. 

Uczeń: 
-korzysta z 
mapy 
politycznej 
Europy; 
-samodzielnie 
korzysta ze 
słowników, 
encyklopedii, 
leksykonów; 
-czyta cicho ze 
zrozumieniem; 
-umiejętnie 
pracuje w grupie 

-praca z mapą 
polityczną 
Europy 
-analiza treści 
wiersza 
-wyszukiwanie 
informacji na 
dany temat 

XI  



11. KOLEBKA 
MODY, SZTUKI I 

DOBREJ 
KUCHNI - 
FRANCJA 

1.Położenie 
geograficzne 
Francji. 
2.Kultura i 
walory 
turystyczne. 
3.Osiągnięcia 
sportowe. 
4.Trendy mody. 

Uczeń: 
-określa 
położenie 
geograficzne 
Francji; 
-zna kulturę, 
walory 
turystyczne, 
osiągnięcia 
sportowe, 
tradycje, trendy 
mody 

-analiza 
wiersza 
przeczytanego 
przez 
nauczyciela; 
-zabawa 
ruchowa „rewia 
mody” 
-przygotowanie 
wg przepisu 
sałatki 
nicejskiej 
-praca w 
grupach 

X  

12. ŚWIAT BOGÓW, 
MITÓW I 

IGRZYSK - 
GRECJA 

1.Określenie 
położenia 
geograficznego 
Grecji. 
2.Mitologia i 
bogowie greccy. 
3.Zabytki Aten. 

Uczeń: 
-określa 
położenie 
geograficzne 
Grecji; 
-wymienia 
bogów greckich; 
-prezentuje 
wybrany mit; 
-wykonuje 
ilustracje do 
wybranego mitu 

-praca z mapą 
polityczną 
Europy 

XII  

13. OJCZYZNA 
PICASSA 

TORREADORÓW 
I FLAMENCO - 

HISZPANIA 

1.Określenie 
położenia 
geograficznego 
Hiszpanii. 
2.Kultura i 
walory 
turystyczne. 
3.Artyści 
hiszpańscy. 

Uczeń: 
-określa 
położenie 
geograficzne 
Hiszpanii; 
-wie, z czego 
słynie to 
państwo; 
-wymienia 
słynnych 
artystów 
hiszpańskich 

-praca z mapą 
polityczną 
Europy; 
-zabawy 
ruchowe 
„corrida” 
-analiza treści 
wiersza 

I  



14. WIATRAKI I 
BARWNE POLA 
KWITNĄCYCH 
TULIPANÓW - 

HOLANDIA  

1.Określenie 
położenia 
geograficznego 
Holandii. 
2.Słynni 
malarze 
holenderscy: 
-Rembrandt 
-von Gogh 
-Rubens 
3.Specyfika 
tego państwa. 

Uczeń: 
-określa 
położenie 
geograficzne 
Holandii; 
-potrafi 
wymienić 
malarzy 
pochodzących z 
tego państwa i 
ich obrazy; 
-wie, z czego 
słynie ten kraj 

-praca z mapą 
polityczną 
Europy; 
-wyszukiwanie 
informacji na 
dany temat; 
-zabawy 
ruchowe 
„Wiatr”, „W 
galerii”, „Podaj 
dalej” 

I  

15. ZIELONA 
WYSPA - 

IRLANDIA 

1.Położenie 
geograficzne 
Irlandii. 
2.Zajęcia 
ludności. 
3.Legendarne 
początki 
państwa. 

Uczeń: 
-określa 
położenie 
geograficzne 
Irlandii; 
-wymienia i 
pokazuje stolicę 
państwa; 
-wymienia 
morza i oceany 
otaczające ten 
kraj; 
-lepi z plasteliny 
postać chochlika 
według 
własnego 
pomysłu 

-praca z mapą 
polityczną 
Europy; 
-analiza treści 
wiersza; 
-zajęcia 
manualne 

I  

16. PAŃSTWO NAD 
NIEMNEM - 

LITWA 

1.Położenie 
geograficzne 
Litwy. 
2.Wspólna 
historia Litwy i 
Polski. 

-określa 
położenie 
geograficzne 
Litwy; 
-omawia 
wydarzenia 
historyczne 
wspólne dla 
Litwy i Polski 

-praca z mapą 
polityczną 
Europy; 
-analiza treści 
wiersza; 
-zabawa 
muzyczno 
ruchowa: 
„Grupowe 
zdjęcie”; 
-rozwiązywanie 
rebusów 

II  



17. UROKLIWE 
KSIĘSTWO  
EUROPY- 

LUKSEMBURG 

1.Położenie 
geograficzne 
Luksemburga. 
2.Osobliwości 
księstwa. 
3.Legenda o 
„Syrence 
Melusinie”. 

-określa 
położenie 
geograficzne 
Luksemburga; 
-wymienia 
osobliwości 
księstwa; 
-opowiada 
legendę o 
„Syrence 
Malusinie” 

-praca z mapą 
polityczną 
Europy 
-analiza treści 
wiersza i 
legendy 

II  

18. NASZ DOM- 
-POLSKA 

1.Położenie, 
obszar i granice 
Polski. 
2.Podział 
administracyjny. 
3.Sąsiedzi 
Polski. 
4.Regiony kraju. 
5.Mój region – 
Ziemia 
Lubuska. 
6.Symbole 
Polski. 

-wskazuje na 
fizycznej mapie 
Europy granice 
Polski; 
-określa jej 
położenie, 
ukształtowanie 
terenu; 
-wymienia 
największe 
miasta, rzeki, 
góry, niziny, 
wyżyny; 
-wskazuje na 
mapie 
administracyjnej 
województwa, 
w przypadku 
swojego regionu 
również powiat i 
gminę 
 

-praca z mapą 
administracyjną 
i fizyczną 
Polski; 
-wspólne 
śpiewanie 
hymnu Polski 
-rozmowa 
kierowana 

III  

 
 
 
 
 



OSIĄGNIĘCIA UCZNIA 
 
 
 
    Po zakończeniu cyklu zajęć dotyczących edukacji europejskiej uczeń 
powinien: 

- Znać symbole Unii Europejskiej. Potrafi zaśpiewać hymn Unii. 
- Stosować w mowie i piśmie frazeologizmy pochodzenia mitologicznego. 
- Rozumieć potrzebę ochrony środowiska. 
- Znać sylwetki wybitnych twórców polskiej i europejskiej kultury. 
- Znać kraje Unii Europejskiej ich stolice oraz dziedziny współpracy. 
- Znać tańce narodowe niektórych państw europejskich. 
- Znać narodowe potrawy wybranych państw europejskich. 
- Zaśpiewać kolędy w języku polskim, niemieckim, angielskim. 
- Znać organizacje, kluby zajmujące się problematyką europejską w 

najbliższym jego otoczeniu. 
 
 
 
UCZEŃ POTRAFI: 

- Wskazać na mapie wybrane Kraje Unii. 
- Wyszukiwać i gromadzić informacje. 
- Korzystać ze środków masowego przekazu. 
- Zgodnie współpracować w grupie. 
- Słuchać wypowiedzi innych. 
- Dzielić się szczerze swoimi odczuciami po zakończonej zabawie. 
- Łączyć wiedzę dotyczącą Europy zdobytą na różnych lekcjach. 
- Zachować się tolerancyjnie wobec innych, np. jeżeli mają inny kolor 

skóry. 

 
Bibliografia:  
1.Fechner- Sędzicka I, Główczewska D, Nehring A, Poznajemy kraje Unii 
Europejskiej, Wydawnictwo AKER. 
2. Nehring A., Unia Europejska krok po kroku, Warszawa 2003 

3.Lisowska J., Mroczkowska M., żyjemy i uczymy się w Europie, Warszawa 
2003   
4.Pascal F., 10 lekcji o Europie, Wydawnictwo „Wokół nas”  
5.Praca zbiorowa pod redakcją Joanny Domagały, Podróże po krajach Unii 
Europejskiej, Toruń 2005 

 


