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Rodzaj innowacji: programowo - metodyczna  
 
Wstęp - uzasadnienie celowości wprowadzenia innowacji:  
Innowacja „Europa i ja” została napisana w oparciu o Ogólnopolski Projekt Edukacyjny “EUROPA I JA” stworzony przez autora Ilonę 
Broniszewską, zgodna jest z kierunkami polityki oświatowej na rok szkolny 2022/2023. Poprzez udział w innowacji uczniowie zdobędą nowe 
doświadczenia, rozwiną zainteresowania dotyczące Wielkiej Brytanii. Innowacja zakłada, że uczniowie poprzez wykonywanie różnych zadań, 
prac plastycznych, technicznych, książek, plakatów oraz gazetek poznają symbole narodowe, ważne dla kraju osobistości, bajki 
charakterystyczne dla kraju, wykonają słowniczki obrazkowe o tematyce świątecznej, zaprezentują ciekawe miejsca warte zwiedzenia, wykonają 
wystawę prac zwierząt oraz roślin występujących w Wielkiej Brytanii, nagrają krótkie filmy oraz wiele innych ciekawostek.   
 
Adresaci innowacji:   

• uczniowie klasy 1a  
• rodzice uczniów  

 
Dane Szkoły:  
Szkoła Podstawowa z Oddziałami dwujęzycznymi im. A. i Wł. Niegolewskich w Opalenicy  
 
Czas trwania:  
Rok szkolny 2022/2023  
 
Cele:  
 
Cel ogólny:  
Rozbudzanie w młodym pokoleniu zainteresowań związanych z krajami europejskimi, wzbogacanie wiedzy uczniów na temat wybranego 
państwa, kształtowanie postawy szacunku wobec innych, rozwijanie umiejętności poszukiwań i wykorzystania zdobytych informacji oraz 
wyrabianie odpowiedzialności za powierzone zadania, integracja zespołu klasowego oraz rozwijanie umiejętności pracy w grupie, nauka przez 
zabawę.  
 
Cele szczegółowe:  

 



Uczeń:  
• Wskaże flagę, herb Wielkiej Brytanii  
• Zaśpiewa w grupie hymn God Save the King (Boże, chroń Króla)   
• Zaprezentuje najciekawsze miejsca warte zwiedzenia  
• Wykona wystawę zwierząt i roślin  
• Wspólnie przygotuje angielskie potrawy  
• Zatańczy taniec i zaprezentuje go na Międzynarodowy Dzień Tańca  
• Zapozna się z zabawami dzieci charakterystycznymi w kraju  

  
Sposób realizacji:  
 

Metody:  
• Podające  
• Działania praktyczne  
• Problemowe  
• Eksponujące  

  
Formy realizacji:  
• Indywidualna  
• Grupowa  

  
Harmonogram działań:  
 

L.p.  Zadanie  Opis działania  Termin realizacji  
1.  Przedstawienie dzieciom kraju Wielkiej 

Brytanii.  
1) Zapoznanie dzieci z krajem, wskazanie go na mapie, 
zapoznanie ze stolicą.   
2) Rozpoznawanie symboli narodowych.   
3) Nagranie krótkiego filmu, na którym dzieci wspólnie 
śpiewają hymn zachowując odpowiednią postawę.   
4) Wykonanie prac plastyczno- technicznych flagi lub herbu 
kraju.   

Październik 2022r.  

2.  Bajki angielskie.  1)Wspólne czytanie oraz oglądanie bajek angielskich.   Listopad 2022r.  



2) Wykonanie w małych grupach książeczek ilustrujących 
poznane animacje.  

3.  Bożonarodzeniowe obyczaje.  1) Poznanie zwyczajów świątecznych przez dzieci poprzez 
wyszukanie w książkach, internecie lub prezentacjach. 
2)Wykonanie słowniczków o tematyce świąt.  

Grudzień 2022r.  

4.  Miejsca, które warto zwiedzić.  1)Oglądanie widokówek, zdjęć z najbardziej znanymi 
zabytkami, budowlami oraz miejscami wartymi zwiedzania. 
2) Dzieci wykonują wspólnie plakaty lub budowle z 
materiałów z recyklingu oraz prezentują je na wystawie w 
szkole.  

Styczeń 2023r.  

5.  Zwierzęta i rośliny Wielkiej Brytanii.  1) Dzięki atlasom, książkom oraz zasobom internetowym 
dzieci wspólnie z nauczycielem wyszukują 
charakterystyczne zwierzęta i rośliny, które spotkamy 
podczas spaceru po Londyńskich parkach.  
2) Wykonują okazy z plasteliny i prezentują na klasowej 
wystawie.  

Luty 2023r.  

6.  Wiem, że smacznie zjem.  1) Wykonanie jednego dania charakterystycznego dla 
kuchni angielskiej.   
2) Uczniowie robią zdjęcia swoich kulinarnych popisów i 
wspólnie tworzą brytyjskie Menu.  

Marzec 2023r.  

7.  Międzynarodowy Dzień Tańca  1) Uczniowie wraz z nauczycielem wybierają jeden taniec, 
uczą się jego kroków, a następnie prezentują przed uczniami 
innych klas lub nagrywają filmik i udostępniają go 
społeczności szkolnej oraz rodzicom.  

Kwiecień 2023r.  

8.  Zabawmy się   1) Wyszukanie charakterystycznych zabaw i gier 
pochodzącym z Wielkiej Brytanii.  
2) Wykonanie zdjęć podczas ich wykonywania oraz 
stworzenie prezentacji multimedialnej aktywnego spędzania 
czasu poza szkołą angielskich dzieci.  

Maj 2023r.  

  
 



 
Środki, materiały, sprzęt:  
Sprzęt multimedialny, materiał i przybory do prac plastyczno- technicznych, produkty do wykonania potraw kulinarnych, gazetki, tablice, książki 
tematyczne, atlasy zwierząt, atlasy roślin.  
 
Ewaluacja:  
W ramach ewaluacji wdrożonej innowacji prowadzona będzie obserwacja pracy uczniów, zdjęcia oraz prace plastyczno- techniczne. Pozwoli ona 
ocenić stopień realizacji założonych celów, wyciągnąć wnioski i podjąć decyzję o ewentualnym kontynuowaniu innowacji w kolejnym roku 
szkolnym.   
 


