
Konspekt lekcji otwartej z historii w klasie VI szkoły podstawowej  
z wykorzystaniem tablicy multimedialnej 

 
 

Temat lekcji: Unia Europejska 

Data przeprowadzenia lekcji: 16.05.2018 r. 

Klasa: VIb 

Prowadzący: mgr Przemysław Zbonikowski 

 

Cele lekcji 
Uczeń: 

• potrafi wyjaśnić pojęcia: unia, integracja, suwerenność, solidarność europejska; 
• pamięta daty:  

 1992 r. (1993) – utworzenie Unii Europejskiej, 
1 maja 2004 r. – przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, 

• wie, które państwa rozpoczęły proces integracji europejskiej, 
• wie, czego dotyczył układ z Schengen, 
• w oparciu o mapę potrafi omówić etapy integracji europejskiej, 
• rozpoznaje melodie hymnu Unii Europejskiej, 
• wymienia symbole Unii Europejskiej (flaga, hymn) oraz krótko je charakteryzuje. 

  
 
Metody 
• praca z podręcznikiem/e-podręcznikiem 
• rozmowa nauczająca 
• praca z osią czasu 
• opowiadanie 
• praca z mapą 
• prezentacja dotycząca Unii Europejskiej 
• praca z wykorzystaniem platformy edukacyjnej LearningApps.org oraz Kahoot. 
 
 
 
Formy pracy 
indywidualna, grupowa, zbiorowa. 
 
 
 
Środki dydaktyczne 
• podręcznik „Moja historia 6. Historia i społeczeństwo dla klasy piątej szkoły podstawowej”. 
• mapa ścienna i mapki w podręczniku 
• prezentacja dotycząca Unii Europejskiej 
• oś czasu 
• zestaw interaktywny (komputer, tablica interaktywna, projektor, głośniki) 
 
 
 



 
 

Przebieg lekcji 

Faza wprowadzająca 

1. Czynności organizacyjne: powitanie, sprawdzenie obecności, podanie tematu lekcji 

oraz celów lekcji. 

2. Nauczyciel przekazuje uczniom karty pracy, które będą uzupełniane w trakcie lekcji. 

 

Faza realizacyjna 

1. Nauczyciel prosi o wyjaśnienie pojęć: unia, suwerenność, integracja. Uczniowie 

udzielając odpowiedzi korzystają z posiadanej już wiedzy oraz wyszukują 

odpowiednie wiadomości w podręczniku. W przypadku problemów z wyjaśnieniem 

korzystają również z pomocy nauczyciela. 

2. W oparciu o przygotowaną prezentację następuje omówienie etapów integracji 

europejskiej. Wybrani uczniowie wskazują na mapie poszczególne państwa 

przystępujące do Unii Europejskiej. Podczas omawiana etapów integracji uczniowie 

korzystają z mapy w atlasie lub podręczniku. 

Uczniowie dowiadują się również o układzie z Schengen, dającym możliwość 

przekraczania granicy bez kontroli dokumentów. 

3. W oparciu o prezentację omówione zostają również symbole Unii (flaga i hymn) oraz 

waluta Unii. 

4. Jako utrwalenie wiadomości uczniowie rozwiązują testy i quizy znajdujące się na 

platformie edukacyjnej LearningApps.org. Wybrani uczniowie podchodzą do tablicy 

interaktywnej i zaznaczają odpowiedzi. 

 

 

 

 
Faza podsumowująca 

Podsumowanie i ocena pracy uczniów podczas lekcji.  

Zadanie domowe: rozwiązanie testu na platformie edukacyjnej Kahoot. 
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