
                SCENARIUSZ  ZAJĘĆ  ZINTEGROWANYCH 
                 DLA  KLASY  II 

 
                      EDUKACJA  EUROPEJSKA                             

 
 
Temat dnia: 15 PAŃSTW – JEDNA FLAGA  

                       Poznajemy państwa wchodzące w skład UE oraz jej symbole 

(flaga i hymn). Pisownia nazw państw wielką literą. 

Wykonywanie flagi UE. Rozwiązywanie zadań tekstowych 

związanych z obliczeniami monetarnymi.    

Cele: 

Po skończonych zajęciach 

uczeń będzie umiał: 

● wymienić niektóre z państw tworzących Unię Europejską, 

       uczeń będzie wiedział: 

● ile państw tworzy UE, 

● jakie są cele UE, 

● jaka waluta obowiązuje w krajach członkowskich, 

       uczeń będzie  potrafił: 

● wskazać na mapie politycznej niektóre z państw należące do UE, 

● rozpoznać symbole UE (flagę i hymn), 

● rozpoznać flagi narodowe niektórych państw 

● wchodzących w skład UE, 

● zapisać nazwy państw wielką literą,  

● uporządkować nazwy państw według kolejności alfabetycznej, 

● uzupełnić legendę mapy, 

● uzupełnić zdania brakującymi wyrazami,  

● dokonać analizy zadania tekstowego, 

● udzielić pełnej odpowiedzi z uwzględnieniem uzyskanego wyniku, 

 

Forma: indywidualna, grupowa, zbiorowa 

Metoda: słowna, oglądowa, czynna 



 

Przebieg zajęć: 

 

1. Nawiązanie do poprzedniej lekcji z tematu  EDUKACJA EUROPEJSKA   

      -  wskazanie na mapie krajów sąsiadujących z Polską. 

      -   przypomnienie nazw głównych kierunków na mapie. 

2.  Rozwiązywanie krzyżówki wykorzystującej wiadomości nabyte na  

    poprzedniej lekcji 

 

Z jakich krajów pochodzą wymienieni ludzie? 

Jeśli potrafisz napisz nazwy państw z pamięci.  

Jeśli nie, poszukaj ich w ramce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosja, Polska, Niemcy, Litwa,  

 Słowacja, Ukraina, 

• Niemiec, Niemka --------------- N I E M C Y  

U K R A I N A • Ukrainiec, Ukrainka  ---------------------- 

• Rosjanin, Rosjanka ------------------------ R O S J A  

• Słowak, Słowaczka ------------ S Ł O W A C J A 

• Polak, Polka -------------------------------- P O L S K A 

 

• Litwin, Litwinka --- L I T W A 

Pamiętaj, że nazwy 
państw piszemy 
wielką literą. 



 

3. Rozmowa na temat integracji europejskiej oraz jej celów: 

  - wspólne obywatelstwo, 

  - wspólna waluta,  

  - możliwość podjęcia nauki w dowolnym kraju wspólnoty, 

  - możliwość podejmowania pracy we wszystkich krajach UE bez                                    

    zezwolenia, 

  - zapobieganie konfliktom między państwami 

4. Losowanie kopert i zapoznanie się z ich zawartością, 

5. Opowiadanie o wylosowanym państwie (podają jego nazwę, stolicę, opis 

flagi narodowej) 

6. Odnalezienie przez pozostałych uczniów flag prezentowanych krajów,  

uporządkowanie w kolejności alfabetycznej kartek z ich nazwami, 

powieszenie kartek  na tablicy.   

7. Uzupełniają tekst z lukami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Unia ........................... to związek  ............  państw, 

 które łączy wspólna gospodarka oraz waluta  

 o nazwie  ..................  .  

 Stolicą wspólnoty jest   ..................................  . 

 Państwa UE to: Austria, ............................, Dania,  

Finlandia, Francja, ..........................., Hiszpania,  

..............................., Irlandia, Luksemburg, Niemcy, 

Portugalia, Szwecja, Wielka Brytania, ......................     



 

 

8. Zabawa (oparta na zabawie znanej pod nazwą „Sałatka owocowa”) 

Dzieci siedzą w kręgu. Każde trzyma lub ma powieszony na szyi kartonik z 
nazwą jednego kraju UE. W środku siedzi uczeń prowadzący zabawę. Uczeń 
ten podaje nazwy dwóch wybranych krajów UE. Dzieci z nazwami tych 
krajów muszą bardzo szybko zamienić się miejscami. Po kilku kolejkach 
uczeń prowadzący zabawę (siedzący w środku) wypowiada hasło UNIA 
EUROPEJSKA i wtedy wszystkie dzieci (także prowadzący zabawę ) szybko 
zmieniają miejsce. Dziecko, które nie znajdzie miejsca siada w środku i 
prowadzi zabawę dalej. 
 
9. Odnajdują na mapach politycznych Europy państw należących do UE 

          (praca w grupach 4-5 osobowych), zaznaczanie państwa UE na mapkach  

          konturowych., kolorowanie. 

10. Uzupełnienie legend mapek. 

11. Formułują i zapisują temat lekcji.   

12. Wklejenie uzupełnionego tekst do zeszytu. 

13. Zapoznanie z symbolami UE – hymnem i flagą.     

14. Wspólne wykonywanie flagi UE. 

15. Zakupy w UE. 

- analiza i rozwiązywanie zadania tekstowego. 

- formułowanie pełnej odpowiedzi. 

 

 

       Przed rozpoczęciem roku szkolnego Ola,    

       Franek i Ewa  poszli na zakupy do sklepu 

       z artykułami papierniczymi. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CENNIK 
linijka           -          1euro 

farby            -          2 euro 

blok rysunkowy -    2 euro 

pisaki                  -   3 euro 

zeszyt w kratkę  -    1 euro 

pióro                   -    5 euro 

długopis             -    4 euro 



       Ola kupiła  zeszyt w kratk ę,  

  blok rysunkowy i pióro. 

 Ile pieni ędzy wydała Ola na zakupy?    

 

 Franek te ż robił zakupy. Na przybory szkolne    

 wydał 15 euro. Co mógł kupi ć?  

 

       Ewa miała na zakupy 10 euro. Kupiła pisaki i długopis.    

      Ile pieni ędzy wydała Ewie kasjerka? 

 

16.  Zabawa w odgadywanie nazw państw na podstawie wylosowanej flagi. 

17. Podsumowanie dnia. Ewaluacja.     

 

JESTEM Z SIEBIE BARDZO ZADOWOLONY 
 

PRACOWAŁEM DZISIAJ DOBRZE 
 

MOGŁEM PRACOWAĆ LEPIEJ 
 

 

NA LEKCJI NAJBARDZIEJ PODOBAŁO MI SI Ę 

 

................................................ 

................................................ 

................................................ 

 



 


