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II. CELE OGÓLNE 
 

• Poznanie historii Unii Europejskiej. 
• Rozbudzenie zainteresowań państwami Unii Europejskiej. 
• Kształtowanie poczucia tożsamości Polak i Europejczyk. 
• Poszerzenie wiedzy na temat krajów Unii Europejskiej w aspekcie 

codziennego życia. 
• Wprowadzenie w dziedzictwo kultury europejskiej. 
• Racjonalne i emocjonalne wiązanie uczniów z ideą pokojowego 

współistnienia i współpracy między narodami. 
• Poszerzenie wiadomości o Europie i Polsce. 
• Poznanie założeń i celów Unii Europejskiej, najważniejszych instytucji. 
• Rozwijanie wrażliwości oraz poszerzanie wiadomości przyrodniczo – 

historyczno – geograficznych. 
• Wyrażanie za pomocą środków artystycznych spostrzeżeń i przeżyć 

związanych ze zdobywaniem wiedzy. 
• Rozwijanie umiejętności poszukiwania i wykorzystywania informacji 

z różnych źródeł. 
• Przygotowanie do odbioru wytworów plastycznych i muzycznych będących 

elementem różnych kultur. 
• Kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji. 
 
 
 

III. CELE EDUKACYJNE 
 

• Uczeń potrafi posługiwać się mapą fizyczną Europy. 
• Uczeń potrafi wskazać i nazwać państwa należące do Unii Europejskiej i ich 

stolice. 
• Uczeń rozpoznaje i przyporządkowuje symbole poszczególnych państw do 

ich nazw. 
• Uczeń rozpoznaje symbole Unii Europejskiej. 
• Opowiada legendę o powstaniu Europy. 
• Potrafi wskazać na mapie Europy Polskę oraz wybrane kraje europejskie. 
• Zna tradycje związane z najważniejszymi świętami obchodzonymi w Polsce 

i Europie. 
• Potrafi nazwać walutę Unii Europejskiej i rozpoznać wśród innych walut. 
• Przetwarza wiedzę o Unii Europejskiej na formy artystyczne. 
• Potrafi współdziałać w grupie. 



IV. METODY I FORMY OSIĄGNIĘCIA CELÓW 
 

• Wykonywanie krótkich notatek w oparciu o zgromadzone pomoce 
i materiały. 

• Wykonywanie prezentacji plastycznych w formie plakatów, albumów. 
• Organizowanie konkursów dotyczących wybranych elementów programu. 
• Wykonanie prezentacji sławnych postaci europejskich i ich dokonań. 
• Zorganizowanie konkursu wiedzy o krajach europejskich. 
• Gromadzenie wycinków prasowych o Unii Europejskiej i poszczególnych 

państwach – wykonanie gazetek ściennych. 
• Wydanie gazetki współredagowanej przez dzieci, propagującej tematykę 

europejską. 
• Wykonanie wystawy pamiątek, pocztówek i zdjęć przywiezionych 

z wakacyjnych podróży po Polsce i Europie. 
• Zorganizowanie klasowych konkursów czytania fragmentów książek pisarzy 

europejskich i polskich. 
 
 
W procesie poznawania świata na I etapie kształcenia niezwykle ważną rolę 
odgrywa aktywność dziecka, której sprzyjają trafnie dobrane metody i techniki 
pracy. 
 
Służą temu metody: 

• efektywnego współdziałania w grupie; 
• twórczego rozwiązywania problemów; 
• poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji 

z różnych źródeł; 
• stosowanie zdobytej wiedzy w praktyce. 

 
Oto wybrane propozycje aktywnych metod i technik kształcenia do stosowania 
na zajęciach edukacji europejskiej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



V. EWALUACJA 
 

Ewaluacja oparta jest na zadaniach praktycznych: 
 
• ankieta badająca poziom wiedzy na temat Europy przeprowadzona 

dwukrotnie (przed wdrożeniem programu i po realizacji); 
• prace plastyczno – techniczne; 
• konkursy; 
• indywidualne prezentacje uczniów; 
• zaangażowanie uczniów w przygotowanie imprez szkolnych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                       PROPOZYCJE  TREŚCI  
        DO REALIZACJI PROGRAMU 
 
 W związku z tym, że od maja 2004 roku Unia skupia 25 państw, proponujemy realizację 
dalszych zagadnień europejskich według potrzeb poznawczych dzieci w danej klasie. Sugerujemy aby 
na początku roku szkolnego wychowawca zbadał w swojej klasie poznaniem jakich państw dzieci są 
zainteresowane. Można to przeprowadzić w formie ankiety, rozmowy z dziećmi itp. Sądzimy, że w ten 
sposób uczniowie będą współdecydować o realizacji programu. 
 
 

L.p. Treści edukacji 
europejskiej 

Działania edukacyjne Przewidywane osiągnięcia 

1. NIEMCY – nasi 
zachodni sąsiedzi.

1. Zapoznanie z flagą Niemiec. 
 

2. Przypomnienie hymnu Unii 
Europejskiej, poznanie jego 
kompozytora. 

3. Prezentowanie marek 
samochodów produkowanych w 
tym kraju. 
 
 

 

4. Poznanie Jakuba i Wilhelma 
Grimm – autorów bajek dla 
dzieci. 

5. Przedstawienie tradycji 
dekorowania choinki na Boże 
Narodzenie jako zwyczaju 
pochodzącego z Niemiec. 

• dziecko rozpoznaje flagę 
Niemiec (koloruje, wykleja, 
układa); 

• podaje nazwisko kompozytora 
hymnu; 
 

• wymienia 3 marki samochodów 
produkowanych w Niemczech, 
rozpoznaje znak (Volkswagen, 
Audi, Mercedes); 

 

• odgadnie tytuły 4 bajek braci 
Grimm, zna ich treść 

• pokoloruje bombki na choinkę 
wg wzoru, 
udekoruje wspólnie z kolegami 
z innych klas „unijną choinkę” 
(bombka forma przestrzenna w 
barwach poszczególnych 
państw). 

2. HOLANDIA – kraj 
tulipanów 

i wiatraków. 

1. Zapoznanie z flagą Holandii. 

2. Prezentacja wybranych obrazów 
holenderskiego malarza 
Vincenta van Gogha. 

 

 

3. Rozwiązywanie zadań, zagadek, 
rebusów tematycznie 
związanych z symbolami 
Holandii (tulipany, wiatraki, 
chodaki, rowery, sery). 

4. Pokaz ilustracji przedstawiającej 
wiatraki, 
wykonanie wiatraka z papieru. 

 

• nazywa barwy flagi 
holenderskiej; 

• opisze słynny obraz 
„Słoneczniki”, 
wykona dowolną techniką 
kompozycję przedstawiającą 
słonecznik 

 

 

• ułoży zagadkę lub rebus; 

 

• opowie o roli i znaczeniu 
wiatraków w życiu Holendrów, 
wykona wiatrak dowolną 
techniką; 

 



3. FRANCJA – kraj 
słynący     z serów 

i ślimaków. 

1. Zapoznanie z flagą Francji. 
 

 

2. Poznanie różnych gatunków 
sera, degustacja, dostarczenie 
wiedzy na temat wartości 
odżywczych. 
 

3. Poznanie historii 
Katedry Notre – Dame. 

4. Ćwiczenia graficzne – „ślimak”. 
 
 

 

5. Pokaz ilustracji wieży Eiffla jako 
jednego z symboli Francji. 

6. Przybliżenie Paryża jako 
symbolu mody światowej. 

• dz. wyklei kontur flagi, wymieni 
kolory, przeliczy ilość barw; 

• zna walory smakowe sera, 
wypowiada się na temat jego 
wartości odżywczych, 
stosuje przymiotniki określające 
ser; 

 

• zna i opowiada historię 
dzwonnika z Notre – Dame 

• rysuje po śladzie bez odrywania 
ręki muszlę ślimaka, pokoloruje, 
kojarzy Francję z serem, 
ślimakami; 

• wykona ilustrację dowolną 
techniką plastyczną; 

• potrafi wymienić znanych 
kreatorów mody, 
zaprojektuje strój; 

4. WŁOCHY 1.Zapoznanie z flagą   Włoch. 

 

2. Szukanie skojarzeń odnoszących 
się do konturu kraju (but), pokaz 
na mapie, zwrócenie uwagi na 
otaczające Włochy ciepłe morza. 

 

3. Prezentacja różnych rodzajów    
makaronu. 

„Makaronowy obrazek” – 
wykorzystanie makaronu w zabawie 
plastycznej. 

5. Prezentacja mitu o Romulusie 
i Remusie. 

6. Prezentacja Wenecji. 

• dz. układa z elementów flagę 
Włoch. 

• podaje skojarzenia, pokoloruje 
i odczyta nazwy zwierząt 
żyjących w południowych 
morzach (delfin, ośmiornica, 
krab, koniki morskie); 

• określa kształt i długość 
makaronu, zna zastosowanie 
makaronu; 

• ułoży i przyklei makaron tworząc 
dowolną kompozycję; 
 

• zna i potrafi przedstawić treść 
mitu o Romulusie i Remusie; 

• wykona maskę; 

5. HISZPANIA – 
ojczyzna flamenco 

i corridy. 

1. Zapoznanie z flagą Hiszpanii. 
 

2. Zapoznanie z terminami: 
corrida – walki byków, 
flamenco – narodowy taniec 
Hiszpanów. 

3. Pokaz tańca flamenco. 
 

4. Nazywanie charakterystycznych 
owoców uprawianych na terenie 
Hiszpanii (pomarańcze, 
winogrona, cytryny, oliwki). 

• rozpoznaje wśród innych flagę 
Hiszpanii; 

 

• improwizuje taniec do muzyki 
flamenco, maluje obrazek do 
muzyki,  
z kartonu i łupinek po orzechach 
wykona kastaniety lub wachlarz 
z dowolnych materiałów; 

• zna wartości odżywcze owoców 
południowych; 

 

 



6. WIELKA 
BRYTANIA – 

ojczyzna słynnych 
piłkarzy. 

1. Zapoznanie z flagą Wielkiej 
Brytanii. 

2. Odgrywanie scenek 
pantomimicznych – „Kolacja 
u Królowej Elżbiety”, poznanie 
zasad kulturalnego zachowania się 
przy stole. 

3. Pokaz ilustracji przedstawiającej 
słynny zegar londyński – Big Ben. 

4. Poznanie waluty angielskiej – 
funt. 

5. Poznajemy sporty uprawiane 
w Anglii. 

6. Zabawy z piłką na podwórku. 

• rysuje i koloruje flagę Wielkiej 
Brytanii; 

• zna zasady kulturalnego 
zachowania się przy stole, 
układa sztućce zgodnie z regułą,
rozpoznaje kierunki – prawa, 
lewa strona; 

• odczytuje godziny na zegarze; 

• rozwiązuje zadania z użyciem 
pieniędzy; 

• wymieni elementy stroju piłkarza,
gra w piłkę nożną, prowadzi piłkę 
prawą i lewą nogą; 

7. FINLANDIA – 
ojczyzna świętego 

Mikołaja. 

1. Zapoznanie z flagą Finlandii 

2. Przedstawienie Finlandii jako 
kraju Mikołaja – zabawy słowne. 

3. „I ty możesz zostać świętym 
Mikołajem” – szkolna akcja – 
zebranie upominków dla dzieci 
z Domu Dziecka. 

4. Wybranie sportów uprawianych 
w warunkach klimatycznych 
Finlandii. 

• rozpoznaje flagę Finlandii; 

• rozwiązywanie zagadek, 
skreślanek literowych, 
krzyżówek; 

• potrafi podzielić się 
z potrzebującymi pomoc 

 

• wymieni sporty uprawiane zimą; 

8. AUSTRIA – 
ojczyzna walca. 

1. Zapoznanie z flagą Austrii. 

2. Prezentacja walców Straussa. 
 

3. Przedstawienie muzyki w formie 
plastycznej. 

 

4. Poznanie Alp. 

• rozpoznaje flagę Austrii; 

• potrafi rozpoznać melodię walca 
i zna podstawowy krok walca; 

• potrafi oddać ekspresję utworów 
muzycznych; 

• potrafi wskazać na mapie Alpy 
i najważniejsze ośrodki sportów 
zimowych; 

9. BELGIA 1. Zapoznanie z flagą Belgii. 

2. Prezentacja Brukseli jako stolicy 
Unii Europejskiej. 
 
 

 

 

3. Rysowanie komiksu, który jest 
uznawany za integralną część 
dziedzictwa kulturowego Belgii. 

4. Zapoznanie z reprodukcjami 
dzieł malarzy flamandzkich. 

• maluje samodzielnie flagę Belgii; 

• potrafi powiedzieć co to jest 
parlament europejski jako jedna 
z instytucji unijnych, jakie są jego 
struktury i zadania; 

• potrafi przedstawić w formie 
komiksu dowolną historię; 
 

 

• potrafi rozpoznać obraz, określić 
nastrój, wyróżnić dominujące 
barwy; 



10. DANIA – kraj 
Andersena 

i klocków Lego 

1. Zapoznanie z flagą Danii. 
 

 

2. Przybliżenie postaci 
H. Ch. Andersena i jego baśni. 

3. Przedstawienie historii 
duńskiego wynalazku oraz 
pochodzenie wyrazu LEGO 

4. Wystawa fotografii budowli 
z klocków LEGO wykonanych 
w domu. 

5. Zapoznanie z walutą Danii – 
koroną duńską. 

• wykonuje flagę Danii w dowolnej 
technice plastycznej; 

• potrafi opowiedzieć i zilustrować 
wybraną baśń H. Ch. Andersena;

• potrafi zawołać w języku duńskim 
„baw się dobrze” – „LEG GODT”;
 

• planuje i konstruuje budowle, 
pojazdy itp.; 
 

• rozpoznaje wśród innych walut 
koronę duńską; 

11. GRECJA – 
kolebka cywilizacji 

europejskiej 

1. Zapoznanie z flagą Grecji. 
 

2. Poznanie wybranych mitów 
greckich. 

3. Przybliżenie dyscyplin 
olimpijskich i historii olimpiad. 

• rozpoznaje wśród innych flagę 
Grecji; 

• zna i potrafi zilustrować mity 
greckie; 

• zna zasady „fair play”, potrafi 
współdziałać w zespole, rozumie 
potrzebę sportowej rywalizacji; 

12. IRLANDIA – 
zielona wyspa. 

1. Zapoznanie z flagą Irlandii. 

2. Zorganizowanie w dniu 17 
marca (Dzień Św. Patryka) 
zielonego dnia w każdej klasie. 

3. Słuchanie muzyki celtyckiej 
i zespołu U – 2. 

• zna wygląd flagi Irlandii; 

• jest współautorem pomysłów 
w jaki sposób klasa spędzi ten 
dzień; 
 

• wyróżnia charakterystyczne 
brzmienie muzyki irlandzkiej; 

13. LUKSEMBURG – 
miniaturowe 

państwo. 

1. Zapoznanie z flagą Luksemburga.
 

2. Przybliżenie postaci Roberta 
Shumana – jednego z 
pomysłodawców zjednoczenia 
kontynentu. 

3. Stworzenie listy państw wg 
wielkości powierzchni. 

• rozpoznaje flagę Luksemburga 
(koloruje, wykleja, układa); 

• zna wizerunek pomysłodawcy 
zjednoczenia kontynentu; 
 

• potrafi porównać powierzchnię 
Luksemburga z innymi 
państwami europejskimi; 

14. PORTUGALIA 

 

1. Zapoznanie z flagą Portugalii 

2. Przedstawienie postaci wielkich 
odkrywców: 
* Ferdynand Magellan 
* Vasco da Gama. 

3. Uświadomienie uczniom 
pochodzenia przypraw 
przywiezionych do Europy przez 
wielkich odkrywców. 

4. Poznanie Fatimy, miejsca kultu 
religijnego katolików z całej 
Europy. 

• zna flagę Portugalii 

 

• potrafi odtworzyć na mapie trasę 
podróży wielkich odkrywców; 
 

• potrafi rozróżnić i nazwać 
przyprawy; 
 
 

• zna miejsce kultu religijnego 
katolików; 



15. SZWECJA 1. Zapoznanie z flagą Szwecji. 

2. Przedstawienie sylwetki 
fundatora i tradycji Nagrody 
Nobla – najbardziej prestiżowej 
nagrody współczesnego świata. 

3. Przybliżenie postaci Astrid 
Lindgren – popularnej pisarki 
książek dla dzieci i jej 
twórczości. 

4. Poznanie szwedzkich 
zwyczajów świątecznych w 
oparciu o lekturę „Dzieci z 
Bullerbyn” 

• rysuje flagę Szwecji; 

• zna cel i zasady przyznawania 
Nagrody Nobla, 
potrafi wymienić polskich 
noblistów; 

 

• zna twórczość A. Lindgren i 
postać Pipi – Pończoszanki – 
konkurs na przebranie się za 
Pipi; 

• umie porównać zwyczaje 
świąteczne szwedzkie i polskie; 

16. CYPR – wyspa 
Afrodyty. 

1. Zapoznanie z flagą Cypru oraz 
oznaczeniem komunikacyjnym. 
 
 

2. Przybliżenie postaci Afrodyty – 
mitologicznej bogini piękności 
i miłości. 

 

3. Wykorzystanie oliwek – 
tradycyjnej uprawy cypryjskiej 
w potrawach oraz jako źródła 
tłuszczu. 

• potrafi przedstawić flagę Cypru 
w formie graficznej 
rozpoznaje oznakowanie 
komunikacyjne; 

 

• umie w formie plastycznej oddać 
wyobrażenie bogini piękności 
i miłości; 

• potrafi rozróżnić oliwkę wśród 
innych owoców i warzyw, wie do 
jakich potraw można ją dodać i 
co się z niej uzyskuje; 

17. CZECHY 
i SŁOWACJA – 

południowi 
sąsiedzi Polski. 

1. Zapoznanie z flagami Czech 
i Słowacji oraz ich 
oznakowaniami 
komunikacyjnymi. 

2. Wskazywanie na mapie granicy 
polsko – czeskiej i polsko – 
słowackiej, nazwanie łańcuchów 
górskich, przez które przebiega 
oraz najwyższych szczytów 
górskich. 

3. Poznanie wspólnej postaci 
ludowej – Janosik. 

4. Zgromadzenie informacji 
o ośrodkach narciarskich 
w Czechach i na Słowacji. 

5. Poznanie potraw kuchni czeskiej 
– knedliki, rohliki, smażony syr. 

6. Przyswojenie zwrotów 
grzecznościowych w języku 
czeskim. 

 

• potrafi złożyć z elementów 
i odpowiednio pokolorować flagi, 
zna oznaczenia komunikacyjne; 

• umie nazwać i wskazać na mapie 
fizycznej granicę, pasma górskie 
oraz najwyższe szczyty; 
 
 
 

• zna legendę o Janosiku, potrafi 
zilustrować; 

• wykona album o sportach 
zimowych lub ośrodkach 
narciarskich; 
 

• umie porównać czeskie potrawy 
z ich odpowiednikami polskimi; 

• potrafi posłużyć się 
podstawowymi wyrazami i 
zwrotami w j. czeskim; 



18. ESTONIA, LITWA, 
ŁOTWA –  

kraje nadbałtyckie.

1. Zapoznanie z flagami Estoni, 
Litwy i Łotwy. 

2. Poznanie postaci Adama 
Mickiewicza. 
 

 

3. Zapoznanie z miastami 
nadbałtyckimi. 

4. Przybliżenie flory i fauny 
wybrzeża bałtyckiego. 

• rozpoznaje wśród innych flagi 
Estoni, Litwy i Łotwy; 

• uczeń potrafi wyszukać 
informacje o twórcy, skorzystać z 
różnych źródeł informacji; 

• potrafi wskazać na mapie 
miejscowości nadbałtyckie; 

• opracuje trasę podróży 
przyrodniczej wybrzeżem Bałtyku 
z uwzględnieniem flory i fauny 
wybrzeża; 

19. MALTA 1. Poznanie i porównanie flagi 
Malty z flagą Polski (biało – 
czerwona, barwy umieszczone 
pionowo). 

2. Zapoznanie ze sposobami 
pozyskiwania wody pitnej na 
wyspie pozbawionej rzek, jezior 
i opadów. 

• uczeń potrafi operować pojęciami 
poziomo i pionowo, porównać 
flagi Polski i Malty; 

• uczeń potrafi omówić sposoby 
pozyskiwania wody pitnej; 

20. SŁOWENIA 1. Zapoznanie z flagą Słowenii. 

2. Poznanie herbu stolicy państwa 
– Lublany (smoka). 
 

 

 

3. Poznanie unikalnych zjawisk 
krasowych występujących na 
terenie Słowenii, podziemnych 
jaskiń, rzek, jezior. 

• zna wygląd flagi Słowenii; 

• potrafi narysować herb Lublany 
oraz podać polski legendarny 
odpowiednik – smoka 
wawelskiego; 

 

 

 

• wie kto to jest grotołaz, umie 
wskazać na mapie jaskinię 
Postojna oraz jaskinię 
Niedźwiedzią w Polsce; 

21. WĘGRY 1. Zapoznanie z flagą Węgier. 

2. Poznanie dwóch najczęściej 
odwiedzanych miejsc na 
Węgrzech: Budapesztu i jeziora 
Balaton. 

3. Poznanie elementów historii 
łączących naród polski i 
węgierski. 

4. Poznanie tradycyjnej potrawy 
narodowej Węgrów – „zupa 
gulaszowa”. 
 
 

5. Poznanie charakterystycznych 
dźwięków węgierskiej muzyki 
ludowej. 

• zna wygląd węgierskiej flagi; 

• umie wskazać na mapie 
Budapeszt i jezioro Balaton, 
opowiedzieć o ich walorach 
turystycznych; 

• wie kim był Stefan Batory; 
 

• potrafi podać składniki, 
potrzebne do zupy gulaszowej, 
wie jaka jest różnica między 
znanym w Polsce „gulaszem” a 
węgierską „zupą gulaszową”; 

 

• umie nazwać instrumenty 
o charakterystycznym brzmieniu; 

 



PROGRAM EDUKACJI EUROPEJSKIEJ DO REALIZACJI 
W ROKU SZKOLNYM 2004/2005 

 
 
 
L.p. Zadania do realizacji Oczekiwane osiągnięcia ucznia Odpowiedzialni , 

termin realizacji 
1.  Pamiątki z wakacji   Potrafi opowiedzieć o wakacyjnych 

podróżach, wskazać na mapie miejsca, 
które odwiedził 

Wychowawcy klas I – 
III, wrzesień 

2. Wprowadzenie w tematykę europejską. 
Zapoznanie z:  
- legendą o Europie  
- symbolami europejskimi  
- hymnem Europy  
- krótkie wprowadzenie w genezę 

powstania Unii Europejskiej 

- Zna legendę o Europie  
- Rozpoznaje symbole europejskie  

p. J. Skotnicka , 
wrzesień 

3. Konkurs plastyczny „ Kraje europejskie”  
- przygotowanie w formie plakatu 

prezentacji wylosowanego państwa  
klasy I – Polska i jej sąsiedzi ( Niemcy, 
Czechy, Słowacja, Litwa)  
Klasy II – Francja, Hiszpania, Włochy, 
Grecja, Holandia  
Klasy III – Szwecja, Finlandia, Dania, 
Belgia, Cypr 

- potrafi odszukać na mapie wylosowane 
państwo 

- zna jego stolicę i flagę  
- zna charakterystyczne budowle, 

krajobrazy, zwyczaje danego kraju 

Wychowawcy 
odpowiedzialni za 
przygotowanie 
prezentacji  
 
p. B. Holzhausen  
p. L. Maśluszczak – 
odpowiedzialne za 
przebieg konkursu  
(ekspozycja, nagrody ),  
październik 

4. Konkurs plastyczno – literacki „ Słynne 
budowle Europy” – przygotowanie 
kalendarza na rok 2005  
 
Klasy I – Akropol, Wieża Eiffla, wiatraki, 
Krzywa Wieża w Pizie, Koloseum 
Klasy II – Łuk triumfalny, Brama 
Brandenburska, Pałac Dożów, Most Karola, 
Big-Ben  
Klasy III Katedra Notre-Damme, Sagrada 
Familia, Zamek Neuschwanstein, Wawel, 
Zamek Królewski; opis wybranej budowli  
 
 

- potrafi w formie graficznej przedstawić 
charakterystyczne budowle Europy  

-wie w jakim kraju się one znajdują  
- potrafi skonstruować opis 

Wychowawcy,  
koordynator :                
p. B. Wyporkiewicz, 
listopad - grudzień 

5. Finlandia- ojczyzna św. Mikołaja – szkolna 
akcja „ I ty możesz zostać św. Mikołajem” – 
zbieranie upominków dla dzieci z domu 
dziecka  

- potrafi wskazać na mapie Finlandię, jej 
stolicę  

- zna pochodzenie tradycji 
obdarowywania prezentami 6 grudnia 

p. J. Skotnicka 
p. B. Wyporkiewicz 
p. L. Maśluszczak  
p. B. Holzhausen 
grudzień 



6. Europejska choinka – bombki przestrzenne w 
barwach danego kraju – forma przestrzenna 
( każda klasa 5 sztuk ) 

-zna barwy narodowe wybranych państw 
europejskich 

Wychowawcy klas,    
p. J. Skotnicka  
p. B. Wyporkiewicz  
p. L. Maśluszczak  
p. B. Holzhausen   
grudzień 

7. Bajki, legendy i ich twórcy – quiz  
Klasy I – Andersen i wybrane baśnie, 
Legenda o Smoku Wawelskim  
Klasy II – baśnie Andersena i braci Grimm; 
Legenda o Bazyliszku  
Klasy III – twórczość Andersena i Astrid 
Linddgren;  
Legenda o Lechu, Czechu i Rusie 

- zna wybrane elementy życiorysu 
bajkopisarzy  

- zna treść wybranych baśni i legend  

Wychowawcy, 
koordynatorzy :            
p. B. Wyporkiewicz 
p. L. Maśluszczak  
p. B. Holzhausen  
 

8. Omnibus europejski – działania 
przeprowadzone przez świetlicę   
 
 
 
 

- posiada wiedzę dotyczącą państw 
europejskich  

Wychowawcy świetlicy, 
koordynator p. J. 
Skotnicka 

9. Gazetka europejska  - kontynuacja   p. J. Skotnicka  
p. B. Wyporkiewicz  
p. L. Maśluszczak  
p. B. Holzhausen 

 
 


