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Przedszkole , jako pierwszy stopień edukacji ma bardzo 
trudne zadanie w tym zakresie. Przedszkolak to przecież mały 
człowiek, który z  obserwacji otoczenia odbiera obrazy i 
informacje,  nie potrafi do końca ich zrozumieć, ale  wywołują 
u niego zaciekawienie.  Zaczyna więc pytać.
Podróżując z rodzicami zadaje pytania na temat krajów w 
których było.
Czy pytanie sześciolatka na temat –

Co to jest UNIA?
pominąć milczeniem?

http:jedyneczka.bnet.pl



Dziecko w wieku przedszkolnym jest bardzo ciekawe 
świata, chłonne wiedzy na temat wszystkiego co go 
otacza.
Warto się więc zastanowić nad pytaniem:

Czy można rozmawiać w 
przedszkolu na temat Unii 
Europejskiej?

To niewątpliwie bardzo trudne pytanie….
Bardzo duże zadanie spoczywa tu na nauczycielu, który 
powinien pomóc dziecku porządkować jego własne 
spostrzeżenia i wrażenia. Tak dobrać zakres materiału 
aby był on dostosowany do jego potrzeb i możliwości. 

http:jedyneczka.bnet.pl



Jak rozmawiać  z dziećmi o UNII?

 Zawsze kierujemy się zasadą, że przechodzimy od tego, co 
najbliższe dziecku do tego, co dalekie.

Kiedy zacząć rozmawiać o UNII z przedszkolakiem?

 Kiedy dziecko pozna przedszkole, ma ugruntowane poczucie 
bezpieczeństwa, pozna najbliższe otoczenie, kiedy poczuje się 
pewnie w swoim środowisku.

http:jedyneczka.bnet.pl



Pamiętać trzeba o tym że:

Poznanie tematów dotyczących Europy ma dostarczać 
interesujących, pożytecznych wiadomości i umiejętności oraz 
pięknych przeżyć.

Realizacja zadań edukacji europejskiej w przedszkolu ma przede 
wszystkim charakter wychowawczy i służy zainteresowaniu dzieci 
UNIĄ.

Wiedząc, że dziecko najwięcej wiadomości przyswaja przez zabawę 
należy tak dostosować zakres materiału aby forma tych zajęć była 
atrakcyjna dla grupy 

http:jedyneczka.bnet.pl



Wychodząc naprzeciw tej potrzebie, aktualnym tendencjom 
edukacyjnym, a także naprzeciw oczekiwaniom dzieci 
przedszkolnych wykazujących się naturalną ciekawością świata, 
dociekliwością i wrażliwością  opracowane zostało 
przedsięwzięcie edukacyjne dla 5-6- latków

PRZEDSZKOLE NR 1
41- 800 Zabrze
Ul. Reymonta 52

http:jedyneczka.bnet.pl
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 Ugruntowanie wiedzy na temat przynależności 

narodowej dziecka  tzn.- zapoznanie z historią naszego kraju, 
symbolami narodowymi, stolicą

Zapoznanie z położeniem kontynentalnym Polski.- tzn. 
uświadomienie dzieciom, że są EUROPEJCZYKAMI

Wprowadzenie podstawowych wiadomości o UNII 
EUROPEJSKIEJ

Zapoznanie z poszczególnymi krajami należącymi do UNII 

EUROPEJSKIEJ. 

http:jedyneczka.bnet.pl



ETAP PIERWSZY
Poszerzenie wiadomości 

na temat kraju ojczystego

TYDZIEŃ POLSKI 
W PRZEDSZKOLU



Pierwszą podróż rozpoczęliśmy od poznania naszego kraju –
POLSKI.
Zapoznaliśmy dzieci z mapą POLSKI, opowiadaliśmy o naszym 
kraju, poznaliśmy różne regiony POLSKI, stroje i sztukę ludową.
Przekazaliśmy dzieciom legendy o POLSCE.

Dzięki tym zajęciom dzieci wiedzą, że :

 są POLAKAMI
znają HYMN
znają BARWY OJCZYSTE
potrafią wskazać na mapie Europy położenie POLSKI
wiedzą jak nazywa się stolica POLSKI
nauczyły się tańczyć narodowy taniec „POLONEZ”
 sprawnie posługują się mapą

http:jedyneczka.bnet.pl





Rozpoczynając naszą pracę podstawową 

trudnością na jaką natrafiłyśmy to był brak pomocy 

dydaktycznych do prowadzenia tego typu zajęć w 

grupie przedszkolnej. 

http:jedyneczka.bnet.pl
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I. Dane adresowe

*Nazwa 
klubu:

Klub Europejski Wesołej Jedyneczki

Numer 
rejestracji w 
bazie UKIE:

1734

Data 
rejestracji w 
bazie UKIE:

2009-03-19 22:41:12

Data 
przesłania 
ankiety:

2009-03-19 22:41:12

*Nazwa 
placówki:

Przedszkole Nr 1 "Wesoła 
Jedyneczka"

*Typ 
placówki:

Przedszkole 

Adres:

Ulica i 
numer:

Reymonta 52

*Kod: 41-800

*Miejscowoś
ć:

Zabrze

*Województ
wo:

śląskie

*Powiat: Zabrze

*Gmina: Zabrze

*Telefon: 032 271 27 34

Fax: 032 271 27 34

E-mail 
szkoły:

p1zabrze@poczta.onet.pl

Lokalizacja: Mapa >> śląskie >> ZABRZE

• Przedszkole Nr 1 "Wesoła Jedyneczka"

• Zespół Szkół nr 3 im. rtm. Pileckiego

• Gimnazjum nr 21

• Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13

http://www.ukie.gov.pl/WWW/ske.nsf/main?open
http://www.ukie.gov.pl/WWW/ske.nsf/osrodkiosrodekview?open&restricttocategory=~s~l~~a~~skie
http://www.ukie.gov.pl/WWW/ske.nsf/powiatview/17792C22941915C0C125757E007720FF?open
http://www.ukie.gov.pl/WWW/ske.nsf/powiatview/17792C22941915C0C125757E007720FF?open
http://www.ukie.gov.pl/WWW/ske.nsf/powiatview/17792C22941915C0C125757E007720FF?open
http://www.ukie.gov.pl/WWW/ske.nsf/powiatview/4A21890B9BD429AAC12570EE004727B5?open
http://www.ukie.gov.pl/WWW/ske.nsf/powiatview/4A21890B9BD429AAC12570EE004727B5?open
http://www.ukie.gov.pl/WWW/ske.nsf/powiatview/4A21890B9BD429AAC12570EE004727B5?open
http://www.ukie.gov.pl/WWW/ske.nsf/powiatview/4A21890B9BD429AAC12570EE004727B5?open
http://www.ukie.gov.pl/WWW/ske.nsf/powiatview/4A21890B9BD429AAC12570EE004727B5?open
http://www.ukie.gov.pl/WWW/ske.nsf/powiatview/B66C3EC679AF5F86C12573030057320E?open
http://www.ukie.gov.pl/WWW/ske.nsf/powiatview/B66C3EC679AF5F86C12573030057320E?open
http://www.ukie.gov.pl/WWW/ske.nsf/powiatview/B66C3EC679AF5F86C12573030057320E?open
http://www.ukie.gov.pl/WWW/ske.nsf/powiatview/BD9A9F1C201953A8C12570E50053301E?open
http://www.ukie.gov.pl/WWW/ske.nsf/powiatview/BD9A9F1C201953A8C12570E50053301E?open
http://www.ukie.gov.pl/WWW/ske.nsf/powiatview/BD9A9F1C201953A8C12570E50053301E?open
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Ambasada Niemiec w Warszawie,

Ambasada Irlandii w Warszawie, 

Ambasada Austrii w Warszawie, 

Ambasada Szwecji w Warszawie,

Ambasada Finlandii w Warszawie,                                                                       

Ambasada Belgii w Warszawie                                                                            

Ambasada Holandii w Warszawie                                                                            

Centrum Informacji Europejskiej Urzędu 

Komitetu Integracji Europejskiej w Katowicach,



Najważniejsze wiadomości o  UNII, dzieci w sposób przystępny 
poznały dzięki prezentacjom przygotowanym przez Urząd 
Komitetu Integracji Europejskiej w Warszawie. 
Przewodnikiem w tych prezentacjach jest gwiazdka, która w 
przystępny sposób opowiada dzieciom o historii UNII, jej 
początkach powstania i symbolach.

http:jedyneczka.bnet.pl





 Zajęcia naszego klubu odbywają się systematycznie 

raz w miesiącu i trwają  przez cały tydzień. 

Wszystkie wiadomości, zabawy, zadania na temat 

wybranego kraju dostosowane są zawsze do 

możliwości dzieci . 

http:jedyneczka.bnet.pl



Powitanie w języku ojczystym wybranego kraju

Wyszukiwanie kraju na mapie Europy , określanie jego 

położenia względem Polski

http:jedyneczka.bnet.pl



Zapoznanie z symbolami narodowymi 

Nauka piosenki np. kanonu „Panie Janie” w wybranym języku, 

podstawowych słówek (powitania, pożegnania, dziękuję proszę, 

formy przedstawienia się). Umawiamy się z dziećmi, że w 

wybranym tygodniu dzieci starają się używać właśnie tych słów 

wobec siebie i wszystkich w przedszkolu.

http:jedyneczka.bnet.pl



Powitanie w wybranym języku, utrwalenie położenia  kraju 

na mapie

 Zapoznanie z jego stolicą, najważniejszymi zabytkami i 

charakterystycznymi dla niego budowlami

Praca plastyczna – indywidualna lub grupowa –

wykonanie  rysunku lub makiety  jednej z wybranych 

budowli

http:jedyneczka.bnet.pl



Kuchnia KLUBOWA – dzieci przygotowują tego dnia 

potrawy charakterystyczne dla danego kraju (materiały 

potrzebne do ich wykonania i przybory przygotowują 

wcześniej dzieciom rodzice)

http:jedyneczka.bnet.pl



Zabawy dziecięce – zapoznanie z zabawami 

danego kraju i nauka ich zasad

http:jedyneczka.bnet.pl



Kawiarenka – dzieci same przygotowują 

kawiarenkę (rozkładają serwetki, talerzyki, sztućce) ,

http:jedyneczka.bnet.pl



 Kącik bajki klubowej- zapoznanie dzieci    z bajkami 

pochodzącymi z poznawanego kraju   ( oraz ich 

autorami)

Kino klubowe- oglądanie bajki  popularnej    wśród 

tamtejszych dzieci 
http:jedyneczka.bnet.pl



Nauka  wybranego tańca

WALC ANGIELSKI

KACZUSZKI

ZORRBA POLONEZ

http:jedyneczka.bnet.pl



Wspólna zabawa nawiązująca do tematyki całego 

tygodnia, z konkursami, niespodziankami ( podczas tej 

zabawy dzieci są przebrane w postacie nawiązujące do 

całego tygodnia).

Zabawa ta kończy daną tematykę

http:jedyneczka.bnet.pl



TYDZIEŃ 
FRANCUSKI

http:jedyneczka.bnet.pl

POKAZ MODY



http:jedyneczka.bnet.pl

TYDZIEŃ NIEMIECKI

ŚWIĘTO PIECZONEGO 

ZIEMNIAKA



TYDZIEŃ GRECKI

http:jedyneczka.bnet.pl
OLIMP- GRECKA OLIMPIADA



TYDZIEŃ FIŃSKI

http:jedyneczka.bnet.pl

BIEGI PÓŁNOCNE



TYDZIEŃ SZWECKI

BAL U PIPPI I PIRATÓW

http:jedyneczka.bnet.pl



TYDZIEŃ ANGIELSKI

BAL NA ZAMKU

http:jedyneczka.bnet.pl



TYDZIEŃ  HOLENDERSKI

W KRAINIE SERA- czyli 

powiedz cheese

http:jedyneczka.bnet.pl



http:jedyneczka.bnet.pl



O naszych działaniach rodzice  na bieżąco są 

informowani poprzez gazetkę informacyjną dla rodziców 

w holu przedszkola i stronę WWW naszego klubu. 

Rodzice czynnie włączają się w działalność naszego 

klubu chociażby poprzez zakup produktów do naszej 

kawiarenki, udział w festynach UNIJNYCH, czy też 

przygotowanie strojów dzieciom na zabawy w tygodniu 

unijnym.

http:jedyneczka.bnet.pl



Nasza gazetka

Nasza strona WWW

http:jedyneczka.bnet.pl



http:jedyneczka.bnet.pl

Kącik  unijny w sali przedszkolnej 

Kronika 



Życzymy wielu sukcesów w pracy 

dydaktycznej z dziećmi i zapraszamy do 

współpracy, oraz na naszą

stronę WWW.

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ…

http:jedyneczka.bnet.pl

Opracowała mgr Bożena Mroczek


