
 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAŁ DOSTĘPNY 
NA LICENCJI CC BY-SA 4.0 

ALICJA PACEWICZ, MARCELINA SOKÓŁ 

CZĘŚĆ I – EUROPA I UNIA EUROPEJSKA 
Temat: Co wiemy o Europie? 

Czas trwania: 45 minut 

Potrzebne materiały: wydrukowane flagi państw (kolorowe i do pokolorowania), mapa Europy 

Cele: 

» Uczeń rozróżnia flagi poszczególnych państw 

» Uczeń rozumie czym jest Unia Europejska, odróżnia UE od Europy 

Mapa Świata 

Pokazujemy/wyświetlamy oraz rozdajemy uczniom mapę świata. Prosimy by pokazali poszczególne konty-

nenty: Antarktyda, Amerykę Północną i Południową, Australię, Azję, Afrykę i Europę. Można poprosić uczniów 

o pokolorowanie poszczególnych kontynentów i zaznaczenie granic Europy. 

Mapa Europy  

Pokazujemy uczniom mapę Europy. Pytamy, jakie kraje znają, gdzie byli na wakacjach, gdzie jest Polska, czy mają 

rodzinę gdzieś za granicą itp.  

W zależności od potrzeb, wybieramy lub losujemy flagi różnych krajów (można wybrać takie, o których dzieci 

wspominały, skompletować flagi krajów należących do UE itp.). Dajemy dzieciom czas na pokolorowanie flag 

(samodzielnie, z pamięci lub wg wzoru). 

W ramach zabawy ruchowej, możemy porozwieszać flagi w sali/na korytarzu. Dzieci ustawiają się w jednym 

miejscu. Następnie mówimy np. Szwecja, a dzieci – najszybciej jak się da – podbiegają do odpowiedniej flagi. 

CZĘŚĆ II – BUDOWANIE SPOŁECZEŃSTWA – 
WARTOŚCI I ZASADY JAK ŻYĆ WSPÓLNIE 
Temat: Co nasze ulubione bajki mają wspólnego z Europą? 

Czas trwania zajęć: 60-90 min  

Potrzebne materiały: zabawki dzieci – pluszaki, lalki, kukiełki; ew. także bajki, baśnie, legendy i inne książki 

dla dzieci (np. szkolne lektury) 

  



 

  

Cele: 

» poszukiwanie europejskich wartości w bajkach i baśniach, odgrywanie scenek przy pomocy maskotek 

i zabawek 

1. Czy Polska jest w Unii Europejskiej? Czy Europa jest też na twojej ulicy? 

Zapytaj dzieci, czy wiedzą, co to znaczy, że Polska jest członkiem Unii Europejskiej. Poproś, by spróbowali wy-

mienić inne kraje, które także do niej należą. Pokażcie te kraje na mapie Europy. Wyjaśnij, że wszyscy ludzie, 

którzy w nich żyją są także obywatelami UE. Oznacza to, że mogą bez paszportu, tylko z dowodem osobistym 

swobodnie podróżować po innych krajach, pracować w nich, chodzić do szkoły, studiować, zakładać własne 

firmy. Przedsiębiorstwa mogą wszystko produkować, kupować i sprzedawać w innych krajach bez dodatkowych 

opłat (tzw. ceł), mogą też zarabiać i przesyłać pieniądze. Gdy obywatele Polski zamieszkają w innym państwie, 

mogą razem z innymi jego mieszkańcami wybierać lokalne władze w swoich miastach i wsiach (ale np. już nie 

prezydenta czy parlament krajowy). Zapytaj, czy oni sami także są obywatelami UE. Jeśli w klasie są osoby spoza 

krajów Unii, poproś, by powiedziały, jak wygląda przekraczanie granicy Unii w przypadku ich rodzin. Zadaj py-

tanie, czy to, że Polska należy do Unii Europejskiej ma jakieś znaczenie dla ich miejscowości i jej mieszkańców. 

Zwróć uwagę na pieniężne wsparcie UE dla różnych instytucji w Waszej okolicy (np. szkół, szpitali, bibliotek, 

itp.) oraz inwestycji (np. budowa oczyszczalni ścieków albo drogi, remont zabytkowych budynków, itp.). Wyja-

śnij, że polscy rolnicy otrzymują co roku specjalne dopłaty z unijnego skarbca. Powiedz o wspólnym decydowa-

niu o różnych ważnych rzeczach (np. ochronie przyrody czy rozwoju umiejętności programowania na kompute-

rach). Zaznacz też, że nawet w tych dziedzinach, gdzie każde państwo samo podejmuje decyzje, można między 

sobą uzgadniać np. to, jakich najważniejszych rzeczy powinno się uczyć w szkołach (tzw. kompetencje klu-

czowe) albo robić coś wspólnie, np. prowadzić badania naukowe albo wysyłać sondę w kosmos. 

2. O czym opowiadają europejskie bajki, baśnie i legendy? A inne książki dla dzieci? 

Poproś dzieci, by chwilę się zastanowiły i wymieniły swoje ulubione bajki, baśnie, legendy i inne książki 

dla dzieci. Wypisz je na tablicy i zapytaj, czy wiedzą, z jakiego kraju i z jakich czasów te opowieści pochodzą. 

Jeśli sam/a nie masz pewności, powiedz dzieciom, że można to sprawdzić w internecie i pokaż – korzystając 

z telefonu komórkowego, komputera lub tablicy interaktywnej, jak szybko to można ustalić. Zadbaj, by wśród 

tych tytułów znalazły się np. Trzy małe świnki (baśń niemiecka,) Królewna Śnieżka (baśń niemiecka), Kopciuszek 

(bajka francuska), Kot w butach (bajka francuska), Piękna i Bestia (bajka francuska), Pan Twardowski (legenda pol-

ska), Czerwony Kapturek (bajka francuska), Śpiąca królewna (baśń niemiecka), Waligóra i Wyrwidąb (legenda pol-

ska), Jak Thor zdobył swój młot (legenda nordycka), O Jasiu i łodydze fasoli (baśń angielska), Księżniczka na ziarnku 

grochu (bajka duńska), O smoku wawelskim (legenda polska), Pinokio (bajka włoska)... Poproś, by każde z dzieci 

krótko opowiedziało, jak zaczyna się i jak kończy jedna lub dwie, trzy wybrane bajki. Zwróć uwagę, 

że we wszystkich tych opowieściach występują dobre i złe postaci – podajcie przykłady dobrych i złych boha-

terów bajek. Zapytaj, jak dobrzy bohaterowie i bohaterki zwyciężają przeszkody i ostatecznie osiągają to, co za-

mierzali lub co im się słusznie należało. Zadbaj, by poza takimi cechami, jak spryt lub dobre serce, pojawiły się 

rzeczy, odnoszące się do współpracy, pomocy, życzliwości, przyjaźni itp.  

Wyjaśnij, że bajki i baśnie to nie tylko ciekawe, niekiedy nawet trochę straszne historie, ale także wyraz ludz-

kiego pragnienia, by wspólnie pokonywać przeszkody i zło, by sprawiedliwość i dobro zwyciężyły, by ludzie 

sobie nawzajem pomagali, ze sobą współpracowali, a nie walczyli. Te opowieści to część naszej wspólnej euro-

pejskiej kultury, którą dobrze jest znać i rozumieć. Również dlatego, że wartości, czyli ważne dla wszystkich 

ludzi rzeczy, były jednym z powodów powstania Unii Europejskiej i zostały zapisane w najważniejszych jej pra-

wach. 



 

  

Są to takie wartości jak równość, sprawiedliwość, wolność, współpraca, pomaganie innym, pokój. Jednym z naj-

ważniejszych powodów założenia Unii było pragnienie, by już nigdy w Europie nie było konfliktów i wojen, 

takich jak dwie wojny światowe, w których zginęły miliony niewinnych ludzi, w tym wielu Polaków. I rzeczywi-

ście, od ponad 80-ciu lat w krajach Unii Europejskiej nie było wojen, a wszystkie kraje rozwijają się i są bez-

pieczne. 

3. Europejskie wartości, czyli co jest ważne w Europie, Polsce, naszym mieście i szkole?  

Porozmawiajcie o tym, co jest ważne we wspólnym życiu, w naszych domach, klasie i szkole, a także dalej – 

mieście, Polsce i Europie. Wyjaśnij, że nie chodzi oczywiście o rzeczy materialne, zabawki, jedzenie, ubrania 

czy pieniądze, tylko to, jak ludzie powinni się nawzajem traktować, odnosić do siebie czy ze sobą bawić. Ich pro-

pozycje połącz w szersze kategorie i sprawdźcie wspólnie, do których wartości europejskich najlepiej pasują.  

W przypadku młodszych dzieci, sam/a wypisz na dużych kartkach papieru wymienione poniżej proste hasła 

powiązane z wartościami, w starszych klasach możesz poprosić o to dzieci (patrz – zdania zapisane dużymi 

literami). Następnie poproś o podanie przykładów z bajek, baśni i książek dla dzieci, ilustrujących te zasady. 

W nawiasach wymieniamy tytuły, w których na pewno można je znaleźć, choć oczywiście takich dzieł jest 

znacznie więcej, a każda opowieść zwykle ilustruje więcej niż jedną wartość. Właściwie wszystkie książki 

dla dzieci odwołują się do wartości, czyli rzeczy ważnych dla różnych ludzi, kultur i społeczeństw, choć nie 

wszystkie w równie przekonywujący i piękny sposób. Warto także przypomnieć, że wiele filmów rysunkowych 

opiera się na starych bajkowych motywach albo motywach z literatury europejskiej, jak np. Król Lew, napisany 

na motywie z Hamleta, autorstwa jednego z największych dramatopisarzy angielskich Williama Szekspira. Ucz-

niowie mogą także podawać przykłady z bajek produkowanych obecnie przez duże wytwórnie filmowe, głównie 

amerykańskie – to nie szkodzi, można jedynie wyjaśnić, dlaczego większość dużych produkcji filmowych po-

wstaje w USA.  

Przykłady: 

» Wspólnota i więź, czyli RAZEM LEPIEJ NIŻ OSOBNO (np. W dolinie Muminków, Dzieci z Bullerbyn, 

Harry Potter) 

» Różnorodność, czyli JESTEŚMY CAŁKIEM RÓŻNI I TO JEST PIĘKNE (np. Shrek, Pippi Pończo-

szanka, seria o Mikołajku) 

» Równość, czyli WSZYSCY MAJĄ RÓWNE PRAWA (Brzydkie kaczątko, Kopciuszek, Dziewczynka 

z zapałkami)  

» Sprawiedliwość, czyli SPRAWIEDLIWOŚĆ ZAWSZE ZWYCIĘŻA (Kot w butach, Czerwony Kaptu-

rek, O Jasiu i łodydze fasoli)  

» Wolność i swoboda, czyli TYLKO WOLNI MOGĄ BYĆ SZCZĘŚLIWI (Królowa śniegu, Calineczka, 

O smoku wawelskim) 

» Solidarność i pomoc, czyli GDY KOMUŚ JEST ŹLE, TRZEBA MU POMÓC (Królowa śniegu, Dziew-

czynka z zapałkami) 

» Pokój i współpraca, czyli NIE KŁÓĆMY SIĘ, TYLKO WSPÓŁPRACUJMY (Rzepka, Trzy świnki) 

» Bezpieczeństwo, czyli JESTEŚMY BEZPIECZNI, GDY NIE JESTEŚMY SAMI (Jaś i Małgosia, Królowa 

śniegu, Trzy świnki)  

» Dobre rządy, czyli LUDZIE WYBIERAJĄ RZĄDZĄCYCH, A CI MUSZĄ PRZESTRZEGAĆ PRAWA 

(Nowe szaty króla, Król Maciuś I, Władca pierścieni)  

4. Odgrywamy scenki z ulubionymi zabawkami  

Poproś dzieci, by wyjęły na stoliki swoje ulubione maskotki i pokazały koleżankom i kolegom. Jeśli jest wystar-

czająco dużo czasu, mogą krótko o nich opowiedzieć (w parach lub na forum), podać ich imiona i historię. Podziel 



 

  

dzieci na 3-5 osobowe zespoły (może być całkowicie losowo – ważne jest, by grupy były zróżnicowane). Po-

wiedz, że ich zadaniem będzie wymyślenie krótkiej scenki, która ilustruje jedną lub dwie omawiane wcześniej 

zasady, np. JESTEŚMY CAŁKIEM RÓŻNI I TO JEST PIĘKNE oraz GDY KOMUŚ JEST ŹLE, TRZEBA MU PO-

MÓC. Możesz te zasady wcześniej napisać dużymi literami na kartkach i rozdać zespołom. Możesz też rozloso-

wać wszystkie lub wybrane zasady między grupy, a w przypadku młodszych dzieci wybrać 2-3 zasady dla całej 

klasy. Dzieci wspólnie wymyślają 2-3 minutową scenę, w której wystąpią ich zabawki – to dzieci same nimi 

poruszają i wypowiadają ich kwestie (można się wymienić zabawkami na czas scenki). Mogą to być historyjki 

z ich własnego życia, inspirowane bajkami lub wymyślone wspólnie na lekcji. Ważne, by każdą z nich rozpocząć 

(lub zakończyć) pokazaniem planszy z zapisaną zasadą i by scenka rzeczywiście się do niej odnosiła. Planszę 

może pokazywać jeden z uczniów lub Ty. Po każdej scence wszyscy widzowie nagradzają zespół oklaskami. 

Uwaga: zajęcia te można przeprowadzić w innej formule, np. teatrzyku z pacynkami lub kamishibai. Jeśli jesteś 

w stanie przeznaczyć więcej czasu na tę pracę, można zorganizować klasowe lub szkolne przedstawienie, gdzie 

kolejne małe zespoły będą pokazywały swoje scenki z europejskimi wartościami w tle. 

Omówcie i wspólnie podsumujcie zajęcia – najlepiej w zespołach, w których uczniowie i uczennice pracowali 

na lekcji. Poproś, by wszyscy ocenili przebieg i rezultaty pracy, odpowiadając na dwa pytania: co się udało? oraz 

co można było zrobić inaczej?. Doceń pracę klasy i zespołów, starając się nikogo nie wyróżniać! Zaproponuj, 

by na koniec każda osoba powiedziała o jednej rzeczy, która jej się najbardziej podobała – w parach lub na fo-

rum klasy.  

CZĘŚĆ III - TWORZYMY NASZĄ WERSJĘ ODY DO RADOŚCI 
Temat: Czym jest dla mnie Unia Europejska i jaką niesie ze sobą wartość, napisz piosenkę o UE. 

Czas trwania zajęć: 45 min  

Potrzebne materiały: materiały muzyczne (metrum 4/4, Oda do Radości, Symfonia IX d-moll, op. 125), odtwa-

rzacz mp3, pliki mp3 z podkładami 

Cele: 

» ogólne zajęć: 

 rozbudzenie wrażliwości na muzykę 

 rozwinięcie estetyki  

 umiejętność współdziałania w grupie 

» operacyjne – umiejętności – uczeń potrafi: 

 rozpoznać wybitne dzieło muzyczne Beethovena – Symfonię IX d-moll, op. 125  

 wskazać powiązania hymnu Oda do radości z hymnem Unii Europejskiej 

 zaśpiewać Odę do Radości 

 

Metoda pracy: 

1. Zapoznanie uczniów z nowym materiałem metodą podającą – opowiadanie, pogadanka, burza 

mózgów. 

2. Analityczno-percepcyjna – słuchanie muzyki. 

3. Ekspozycja (prezentowanie muzyki żywej i mechanicznej). 



 

  

Cześć 1: 

1. Nauczyciel przypomina uczniom wartości, które wymienili i omówili na poprzednich zajęciach. Na-

uczyciel wspólnie z uczniami wybiera 1-2 wartości i układa cztery wersy 15-sylabowego tekstu 

dotyczącego integracji europejskiej/wartości/Europy. 

2. Nauczyciel proponuje uczniom zinterpretowanie powstałych tekstów z podkładami muzyki 

współczesnej („rapowowych” podkładów muzycznych w metrum 4/4 – można zastosować pro-

gram muzyczny „GARAGE BAND”). 

3. Grupa ćwiczy swoją „rapowankę”. 

4. Wspólne odśpiewanie „zarapowanie” utworu. 

Część 2: 

5. Nauczyciel metodą opowiadania przedstawia krótko życiorys i twórczość Beethovena. Wskazuje 

na miejsce kompozytora w historii muzyki i jego powiązania z nazwiskami innych znanych twórców.  

6. Uczniowie słuchają IX Symfonii d-moll, op.125, hymnu Oda do radości. 

7. Po wysłuchaniu utworu uczniowie dzielą się z nauczycielem i kolegami swoimi odczuciami i skojarze-

niami związanymi z utworem i jego tekstem (metoda pogadanki). 

8. Ponowne wysłuchanie hymnu z aktywnym śpiewem i udziałem uczniów. 

9. Podłożenie tekstu Ody do Radości do współczesnego podkładu zaproponowanego przez nauczyciela 

na poprzedniej lekcji (GARAGE BAND). 

10. Próba śpiewu własnego tekstu utworu do podkładu Ody do Radości . 

11. Rozmowa na temat czy da się na nowo napisać tekst do klasycznych utworów. 

12. Nagranie wykonania opracowanego hymnu.  

 


