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1. Wstęp 
 

Co do konieczności wyposażania uczniów od najmłodszych lat w wiedzę 

dotyczącą zagadnień europejskich nikt już dzisiaj nie ma wątpliwości. W świecie, w 

którym wyjazdy do krajów europejskich, czy to o charakterze turystycznym, czy – coraz 

częściej -  o charakterze ekonomicznym stały się codziennością, mamy świadomość, że 

znajomość geografii, kultury, zwyczajów i - oczywiście – języka  tych krajów jest rzeczą 

nieodzowną. Nieodzowne jest również coś jeszcze – postawa otwartości i życzliwości 

wobec tego, co odmienne. 

Niniejszy program zajęć koła europejskiego jest próbą wyjścia naprzeciw 

temu wyzwaniu. Jest równocześnie próbą zintegrowania dwóch elementów: oswajania 

uczniów z kulturą i geografią krajów Europy oraz nauczania „lingua franca” naszego 

kontynentu – języka angielskiego. 

Pomysł nauczania o Europie w języku dla Europy uniwersalnym jest 

podyktowany tym, że to najprawdopodobniej w tym właśnie języku będą dzieci  

w przyszłości rozmawiały o kulturze odwiedzanych krajów. Dobrze, aby już dziś znały 

potrzebne im do tego słownictwo i struktury językowe. Dobrze też, aby umiały 

opowiedzieć o kulturze własnego kraju w języku angielskim. Taki cel przyświeca 

niniejszemu programowi. 
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2. Założenia programowe 

1. Niniejszy program jest zgodny z założeniami „Podstawy programowej kształcenia 

ogólnego dla szkół podstawowych i gimnazjów” (rozporządzenie MENiS z dnia 

26.02.2002r.), ponieważ odpowiada on na nałożone na szkołę przez 

rozporządzenie zadanie „rozwijania w uczniach postawy ciekawości, otwartości  

i tolerancji wobec innych kultur”. Program realizuje również główny cel 

edukacyjny w zakresie nauczania języków obcych jakim jest „opanowanie 

znajomości języka na poziomie zapewniającym minimum komunikacji”. 

2. Program ten realizuje również wytyczne „Programu wychowawczego SP 118” 

zawarte w celach ogólnych tego dokumentu oraz w rozdziale pt. „Wychowanek 

naszej szkoły”. 

3. W zakresie nauczania języka angielskiego niniejszy program jest zgodny  

z „Programem nauczania języka angielskiego w klasach IV-VI szkoły 

podstawowej” autorstwa E.Lewandowskiej i B.Maciszewskiej zatwierdzonym 

przez MEN i zapisanym w wykazie pod numerem DKW-4014-43/00. 

4. Realizacja programu będzie odbywać się w cyklu 45–minutowych   

cotygodniowych spotkań w ramach zajęć pozalekcyjnych przez cały rok szkolny. 

5. Program skierowany jest do uczniów drugiego etapu edukacyjnego bez 

różnicowania na poziomy. 

6. W sytuacji, w której uczniowie będą chcieli kontynuować uczestnictwo  

w zajęciach koła w kolejnym roku szkolnym, program zostanie rozbudowany  

o treści nauczania dla drugiego i – ewentualnie – trzeciego roku realizacji. 

7. Do realizacji programu nauczyciel potrzebuje: 

• gabinetu lekcyjnego wyposażonego w odtwarzacz video; 

• mapy politycznej Europy; 

• gier planszowych „Poznajemy Unię Europejską”; 

• dostępu do Internetu; 

• kopii kart pracy dla każdego ucznia; 

• papieru o dużym formacie i materiałów biurowych do wykonania prac 

projektowych. 
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3.Cele ogólne programu 

1. Kształtowanie poczucia tożsamości europejskiej oraz narodowej. 

2. Kształtowanie postawy tolerancji, otwartości i życzliwości wobec innych 

narodów. 

3. Rozbudzanie zainteresowania uczniów kulturą i historią innych krajów. 

4. Budowanie poczucia własnej wartości ucznia w zakresie umiejętności 

komunikowania się w języku angielskim w prostych sytuacjach. 

5. Umacnianie motywacji do nauki języka angielskiego poprzez ukazanie 

realnych sytuacji, w których będzie on uczniowi niezbędny oraz 

uświadomienie jego uniwersalności w Europie. 

6. Rozwijanie umiejętności uzyskiwania informacji z różnych źródeł. 

7. Rozwijanie umiejętności pracy zespołowej. 

 

4.Cele operacyjne – zamierzone osiągnięcia 

1. Uczeń jest otwarty i tolerancyjny wobec przedstawicieli innych 

narodowości. 

2. Uczeń interesuje się zagadnieniami dotyczącymi Unii Europejskiej i 

poszczególnych krajów Europy. 

3. Uczeń potrafi posługiwać się mapą polityczną Europy. 

4. Uczeń rozpoznaje symbole europejskie. 

5. Uczeń potrafi krótko scharakteryzować większość z krajów europejskich. 

6. Uczeń śmiało komunikuje się w języku angielskim w prostych sytuacjach. 

7. Uczeń posługuje się słownictwem związanym z tematyką europejską. 

8. Uczeń ma świadomość wielkiej wagi znajomości języka angielskiego we 

wspólnej Europie. 

 

Szczegółowe cele operacyjne (zakładane osiągnięcia ucznia) zostały 

przedstawione poniżej wraz z rozkładem treści nauczania. 
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5. Metody i formy osiągania celów 

Aby osiągnąć cele sformułowane powyżej program zakłada zastosowanie 

następujących metod i technik: 

• nauka przez działanie; 

• techniki multimedialne: praca z Internetem, programami komputerowymi, 

video; 

• metoda projektu zespołowego; 

• techniki teatralne; 

• praca z tekstem; 

• prezentacja słowna; 

• wykonywanie prezentacji plastycznych; 

• gry planszowe; 

• konkursy i turnieje. 

 W zakresie osiągania celów związanych z kompetencją językową uczniów 

program przewiduje stosowanie następujących metod i technik (zgodnie z „Programem 

nauczania języka angielskiego w klasach IV-VI szkoły podstawowej” ) : 

• metoda komunikacyjna; 

• techniki audiowizualne; 

• nauka przez zabawę; 

• nauka przez piosenkę. 
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6. Rozkład treści nauczania wraz z zakładanymi 
osiągnięciami uczniów 
 

Semestr I 
  

ZAKŁADANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA 

LP. 
TEMAT  ZAJĘĆ 

ILOŚĆ GODZIN 

W ZAKRESIE 

ZAGADNIEŃ 

EUROPEJSKICH 

W ZAKRESIE SPRAWNOŚCI 

JĘZYKOWEJ 

1. The English language in 
Europe and around the 
world. (1 godz.) 

Uczeń potrafi 
wymienić kraje 
anglojęzyczne oraz 
wskazać je na mapie 
Europy i świata. 

Uczeń potrafi podać 
angielską wersję nazw 
krajów anglojęzycznych oraz 
podać przykłady słów 
wspólnych dla języka 
angielskiego, polskiego oraz 
innych języków 
europejskich. 

2. Where are you from? 
 (2 godz.) 

Uczeń potrafi 
wskazać na mapie 
około 20 krajów 
Europy. 

Uczeń potrafi podać nazwy 
tych krajów w języku 
angielskim oraz 
odpowiadające im określenia 
narodowości (np. Spain – 
Spanish);  potrafi zapytać o 
narodowość oraz 
odpowiedzieć na takie 
pytanie. 

3. European capital cities. 
(2 godz.) 

Uczeń wskazuje 
stolice około 20 
państw Europy. 

Uczeń potrafi zadać pytanie 
o stolicę danego kraju w 
języku angielskim oraz 
odpowiedzieć na takie 
pytanie; potrafi nazwać 
stolice europejskie po 
angielsku. 

4. European symbols – 
„globetrotter cards” 
(2 godz.) 

Uczeń potrafi 
wskazać 
charakterystyczne 
symbole kilkunastu 
krajów Europy (np. 
Holandia – wiatraki). 

Uczeń potrafi zapytać o 
symbol kraju europejskiego 
oraz odpowiedzieć na takie 
pytanie po angielsku. 

5. National flags of the 
European countries.  
(2 godz.) 

Uczeń potrafi 
przyporządkować  
odpowiednie flagi 
kilkunastu krajom 
Europy. 

Uczeń potrafi opisać po 
angielsku kolorystykę flag 
kilkunastu krajów Europy 
oraz zapytać o wygląd flagi.  

 



 7 

6. Halloween – its customs 
and origins. 
(1 godz.) 

Uczeń potrafi 
opowiedzieć o 
tradycjach 31 
października w 
krajach 
anglojęzycznych . 

Uczeń potrafi zaśpiewać 
popularną angielską piosenkę 
związaną z „Halloween”. 

7. Capital cities and 
national flags – revision. 
(1 godz.)  

Uczeń utrwala 
wiedzę dotyczącą 
stolic i flag krajów 
europejskich. 

Uczeń utrwala poznane 
dotychczas słownictwo i 
struktury językowe. 

8. The Royal Family. 
(1 godz.) 

Uczeń potrafi 
narysować drzewo 
genealogiczne 
brytyjskiej rodziny 
królewskiej (2 
pokolenia). 

Uczeń operuje słownictwem 
związanym z rodziną 
opisując rodzinę królewską. 

9. Houses, castles and 
palaces in Europe. 
(2 godz.) 

Uczeń potrafi 
wymienić kilka 
przykładów słynnych 
domów, pałaców i 
zamków 
europejskich. 

Uczeń potrafi opisać 
wybrany budynek w języku 
angielskim. 

10. Christmas in England. 
(1 godz.) 

Uczeń potrafi 
opowiedzieć o 
tradycjach Bożego 
Narodzenia w krajach 
anglojęzycznych. 

Uczeń potrafi sformułować 
życzenia Bożonarodzeniowe 
po angielsku oraz zaśpiewać 
angielską kolędę. 

11. Christmas in Europe. 
(1 godz.)  

Uczeń potrafi 
opowiedzieć o 
tradycjach Bożego 
Narodzenia w 
wybranych krajach 
europejskich 
(Włochy, Hiszpania, 
Niemcy, Finlandia). 

Uczeń potrafi 
przyporządkować opis 
zwyczajów 
Bożonarodzeniowych w 
języku angielskim do 
odpowiedniego kraju. 

12. European vehicle 
registration plates 
(2 godz) 

Uczeń potrafi 
przyporządkować 
symbole 
narodowościowe na 
rejestracjach 
samochodów do 
odpowiednich krajów 
europejskich. 

Uczeń potrafi przeczytać 
symbole rejestracyjne 
poszczególnych krajów 
używając alfabetu 
angielskiego. 

13. European money 
(2 godz.) 

Uczeń potrafi 
wymienić kraje, które 
przystąpiły do unii 

Uczeń potrafi nazwać waluty 
krajów europejskich w 
języku angielskim; potrafi 
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monetarnej oraz 
nazwy walut tych 
krajów, które 
pozostają poza unią. 

porównywać wartości walut 
w języku angielskim. 

 

Semestr II 
  

ZAKŁADANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA 

LP. 
TEMAT  ZAJĘĆ 

ILOŚĆ GODZIN 

W ZAKRESIE 

ZAGADNIEŃ 

EUROPEJSKICH 

W ZAKRESIE SPRAWNOŚCI 

JĘZYKOWEJ 

1. The European Union – 
its history and symbols. 
(1 godz.) 

Uczeń potrafi 
wskazać symbole UE 
(flagę, hymn, 
„maskotkę”, dzień 
UE); potrafi też 
krótko 
scharakteryzować 
proces rozrastania się 
UE.  

Uczeń potrafi opisać flagę 
UE oraz podać tytuł jej 
hymnu w języku angielskim; 
poprawnie czyta po 
angielsku daty, w których 
poszczególne kraje dołączyły 
do UE. 

2. Country profile – 
Austria. 
(1 godz.) 

Uczeń potrafi 
przedstawić 
podstawowe fakty 
dotyczące Austrii 
oraz opowiedzeń o 
okolicznościach 
powstania 
austriackiej kolędy 
Stille Nacht. 

Uczeń potrafi odpowiedzieć 
na pytania dotyczące 
podstawowych faktów 
związanych z Austrią po 
angielsku oraz porównać 
tekst Stille Nacht w wersji 
polskiej i angielskiej. 

3. Country profile – 
Belgium. 
(1 godz.) 

Uczeń potrafi 
przedstawić 
podstawowe fakty 
dotyczące Belgii oraz 
opowiedzieć o 
wynalazcy saksofonu. 

Uczeń potrafi odpowiedzieć 
na pytania dotyczące 
podstawowych faktów 
związanych z Belgią po 
angielsku oraz 
zaprezentować jeden fakt 
dotyczący Belgii po 
angielsku. 

4. Country profile – 
Denmark. 
(1 godz.) 

Uczeń potrafi 
przedstawić 
podstawowe fakty 
dotyczące Danii oraz 
opowiedzieć jak robi 
się słynne „Danish 
pastries”. 

Uczeń potrafi odpowiedzieć 
na pytania dotyczące 
podstawowych faktów 
związanych z Danią po 
angielsku oraz opowiedzieć 
prostymi słowami po 
angielsku jedną baśń 
Andersena. 

5. Country profile – Uczeń potrafi Uczeń potrafi odpowiedzieć 
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France. 
(1 godz.) 

przedstawić 
podstawowe fakty 
dotyczące Francji 
oraz opowiedzieć o 
Marsyliance. 

na pytania dotyczące 
podstawowych faktów 
związanych z Francją po 
angielsku oraz 
przetłumaczyć na język 
polski kilka wersów 
angielskiej wersji 
Marsylianki. 

6. Country profile – 
Germany. 
(1 godz.) 

Uczeń potrafi 
przedstawić 
podstawowe fakty 
dotyczące Niemiec 
oraz opowiedzieć o 
życiu i twórczości 
Beethovena. 

Uczeń potrafi odpowiedzieć 
na pytania dotyczące 
podstawowych faktów 
związanych z Niemcami po 
angielsku oraz 
zaprezentować sylwetkę 
Beethovena w tym języku. 

7. Country profile – 
Portugal. 
(1 godz.) 

Uczeń potrafi 
przedstawić 
podstawowe fakty 
dotyczące Portugalii 
oraz opowiedzieć o 
atrakcjach jej stolicy, 
Lizbony. 

Uczeń potrafi odpowiedzieć 
na pytania dotyczące 
podstawowych faktów 
związanych z Portugalią po 
angielsku oraz napisać 
pocztówkę z zamku St. 
George w tym języku. 

8. Easter and its traditions 
around Europe. 
(1 godz.) 

Uczeń opowiada o 
tradycjach 
wielkanocnych w 
Anglii oraz o ich 
pochodzeniu. 
Porównuje te tradycje 
z polskimi 
zwyczajami oraz ze 
zwyczajami innych 
krajów. 

Uczeń potrafi zaśpiewać 
piosenkę związaną ze 
Świętami Wielkanocnymi 
oraz w prostych słowach 
opowiada o tradycjach 
wielkanocnych. 

9. Country profile – Spain. 
(1 godz.) 

Uczeń potrafi 
przedstawić 
podstawowe fakty 
dotyczące Hiszpanii 
oraz prezentuje 
wybrane miasto 
hiszpańskie. 

Uczeń potrafi odpowiedzieć 
na pytania dotyczące 
podstawowych faktów 
związanych z Hiszpanią po 
angielsku oraz prezentuje 
sylwetkę Pablo Picasso po 
angielsku. 

10. Country profile – the 
Netherlands. 
(1 godz.) 

Uczeń potrafi 
przedstawić 
podstawowe fakty 
dotyczące Holandii 
oraz opowiada o 
słynnych 
holenderskich 

Uczeń potrafi odpowiedzieć 
na pytania dotyczące 
podstawowych faktów 
związanych z Holandią po 
angielsku oraz opowiada o 
wakacjach w holenderskich 
szkołach w tym języku. 
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muzeach. 
11. Country profile – 

Ireland. 
(1 godz.) 

Uczeń potrafi 
przedstawić 
podstawowe fakty 
dotyczące Irlandii 
oraz opowiedzieć o 
kilku słynnych 
Irlandczykach. 

Uczeń potrafi odpowiedzieć 
na pytania dotyczące 
podstawowych faktów 
związanych z Irlandią po 
angielsku oraz rozpoznać i 
prawidłowo odczytać kilka 
tradycyjnych imion 
irlandzkich. 

12. Country profile – the 
UK. 
(1 godz.) 

Uczeń potrafi 
przedstawić 
podstawowe fakty 
dotyczące Wielkiej 
Brytanii oraz 
opowiedzieć o 
znanych brytyjskich 
wynalazcach. 

Uczeń potrafi odpowiedzieć 
na pytania dotyczące 
podstawowych faktów 
związanych z Wielka 
Brytanią po angielsku oraz 
podać kilka faktów o 
Davidzie Beckhamie w tym 
języku. 

14. Country profile – Italy. 
(1 godz.) 

Uczeń potrafi 
przedstawić 
podstawowe fakty 
dotyczące Włoch 
oraz opowiedzieć o 
Watykanie. 

Uczeń potrafi odpowiedzieć 
na pytania dotyczące 
podstawowych faktów 
związanych z Włochami po 
angielsku oraz narysować 
plan Watykanu podpisując 
go w języku angielskim. 

15. Country profile – 
Sweden. 
(1 godz.) 

Uczeń potrafi 
przedstawić 
podstawowe fakty 
dotyczące Szwecji  
oraz opowiedzieć o 
szwedzkim systemie 
edukacyjnym. 

Uczeń potrafi odpowiedzieć 
na pytania dotyczące 
podstawowych faktów 
związanych ze Szwecją po 
angielsku oraz sporządzić 
schemat systemu edukacji w 
Szwecji i w Polsce po 
angielsku. 

16. Country profile – 
Finland. 
(1 godz.) 

Uczeń potrafi 
przedstawić 
podstawowe fakty 
dotyczące Finlandii  
oraz wyjaśnić, na 
czym polegają noce 
polarne oraz białe 
noce. 

Uczeń potrafi odpowiedzieć 
na pytania dotyczące 
podstawowych faktów 
związanych z Finlandią po 
angielsku oraz pisze w tym 
języku list do Santa Claus 
mieszkającego w Finlandii. 

17. Country profile – 
Greece. 
(1 godz.) 

Uczeń potrafi 
przedstawić 
podstawowe fakty 
dotyczące Grecji oraz 
prezentuje mit o 
Europie.   

Uczeń potrafi odpowiedzieć 
na pytania dotyczące 
podstawowych faktów 
związanych z Grecją  po 
angielsku oraz porównuje 
klimat i jedzenie Grecji i 
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Polski w tym języku. 
18. Country profile – Malta. 

(1 godz.) 
Uczeń potrafi 
przedstawić 
podstawowe fakty 
dotyczące Malty oraz 
opowiada jak można 
spędzić wakacje na 
Malcie.   

Uczeń potrafi odpowiedzieć 
na pytania dotyczące 
podstawowych faktów 
związanych z Maltą  po 
angielsku oraz pisze 
pocztówkę z La Valetty w 
tym języku. 

19. 

Country profile – Poland 
(2 godz.) 

Uczeń przygotowuje 
prezentację 
wybranych zagadnień 
dotyczących Polski w 
grupie lub 
indywidualnie. 

Uczeń przedstawia fragment 
prezentacji o Polsce w 
języku angielskim – 
indywidualnie lub grupowo. 

20. 

Consolidation and 
revision  

Uczeń utrwala 
zdobyte wiadomości i 
dokonuje samooceny 
efektów swojej 
rocznej pracy na 
podstawie karty 
pracy. 

Uczeń utrwala zdobyte 
słownictwo i wyrażenia oraz 
dokonuje samooceny swoich 
sprawności językowych na 
podstawie karty pracy. 

 

6. Ewaluacja programu 
 

Ewaluacja programu zostanie przeprowadzona po zakończonym roku jego 

realizacji i będzie dotyczyła dwóch kryteriów: atrakcyjności programu dla ucznia oraz 

jego przydatności (w zakresie poszerzania wiedzy uczniów dotyczącej zagadnień 

europejskich oraz ich kompetencji językowych). 

Przewiduję użycie następujących narzędzi ewaluacji: 

• analiza uczęszczania dzieci na zajęcia (ilość uczniów, frekwencja 

obecności); 

• ocena zaangażowania uczniów w zajęcia; 

• ankieta skierowana do uczestników koła badająca ich ocenę stopnia 

atrakcyjności zajęć; 

•  karta pracy podsumowująca roczną pracę uczniów umożliwiająca ocenę 

poziomu ich wiadomości dotyczących zagadnień europejskich; 

• test sprawności językowych. 
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