
Wpro wa dze nie dzie ci w tym wie ku
w za gad nie nia zwią za ne z war to -

ścia mi Kon sty tu cji Eu ro pej skiej wy ma ga ło
od na uczy cie li wie lu prac oko ło pro jek to -
wych. Uzna no, że naj prost szym spo so bem
przy bli że nia war to ści ta kich jak: po kój, 
god ność, so li dar ność, to le ran cja, pra wo, 
rów ność, wol ność, de mo kra cja bę dzie wy ło -
nie nie ich ze zna nych dzie ciom ba śni 
H. Ch. An der se na. Na wią za no w ten spo sób
do ob cho dzo ne go w zjed no czo nej Eu ro pie
Ro ku An der se now skie go. 

Pra ce oko ło pro jek to we obej mo wa ły:
l wy ko na nie z tek tu ry me ta pla nu w for mie

zam ku z 7 wie ża mi i otwie ra ny mi wro ta -
mi,

l wy ko na nie na ar ku szach bry sto lu w 4 ko -
lo rach pro jek tów zam ku dla każ dej kla sy,

l wy ko na nie cho rą gie wek z na zwa mi war -
to ści, okien z ty tu ła mi ba śni oraz tek stów
wy ja śnia ją cych po ję cia wy mie nio nych
war to ści do czy ta nia ze zro zu mie niem.

Uro czy sto ści ob cho dów Dnia Wio sny
w Eu ro pie prze bie ga ły we dług na stę pu ją ce -
go szczegółowego pla nu:
1. Spo tka nie w au li trwa ją ce go dzi nę lek cyj -

ną – po wi ta nie za ba wą in te gra cyj ną.
2. Udział uczniów czwartych klas – ko lor

ko ty lio nu od po wia dał ko lo ro wi zam ku.
3. Usta le nie szcze gó ło wych za dań dla ze -

spo łów:

l se lek cja in for ma cji do ty czą ca do bo ru
war to ści Kon sty tu cji Eu ro pej skiej
do tre ści od po wied niej, wybranej ba śni
An der se na, 

l dys ku sja w gru pach,
l kon sul ta cje z na uczy cie lem.

4. Przy go to wa nie pre zen ta cji przez dzie ci
– wy bór li de ra w ze spo łach.

5. Spraw dze nie zro zu mie nia po jęć zwią za -
nych z war to ścia mi Kon sty tu cji Eu ro pej -
skiej na me ta pla nie (ma kie cie zam ku,
któ ry stoi na gó rze o na zwie De mo kra cja).

6. Pod su mo wa nie uro czy sto ści.
7. Oce na przed się wzię cia przez dzie ci.

Pro jekt „Eu ro pej ski Dzień Wio sny” zo -
stał umiesz czo ny na mię dzy na ro do wej stro -
nie in ter ne to wej ob cho dów „Eu ro pej skie go
Dnia Wio sny” i otrzy mał z Bruk se li Cer ty fi -
kat Ob cho dów.

OPIS PRO JEK TU DZIA ŁAŃ
EDU KA CYJ NYCH

1. Ty tuł pro jek tu: 
EU RO PEJ SKI DZIEŃ WIO SNY

2. Cel pro jek tu
Za po zna nie i zro zu mie nie przez dzie ci 
po jęć do ty czą cych war to ści, ta kich jak: 
po kój, god ność, so li dar ność, to le ran cja, pra -
wo, rów ność, wol ność, de mo kra cja za war -
tych w Kon sty tu cji Eu ro pej skiej.
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3. Na ja kie po trze by od po wia da pro jekt?
Au tor ki pro jek tu stwo rzy ły go, ma jąc

na uwa dze po sze rze nie wie dzy na te mat
Unii Eu ro pej skiej, two rzą cej się kon sty tu cji
oraz przy bli że nie dzie ciom za war tych w niej
war to ści.

4. Pla no wa ne za da nia
l Po zna nie fak tów z bio gra fii pisarza,

Han sa Chri stia na An der se na.
l Za po zna nie z tre ścią i prze sła niem ba śni

An der se na.
l Przy bli że nie war to ści Kon sty tu cji Eu ro -

pej skiej.
l Od nie sie nie war to ści Kon sty tu cji Eu ro -

pej skiej do prze sła nia ba śni An der se na.

5. Miej sce re ali za cji pro jek tu
Szko ła Pod sta wo wa nr 59 im. Ja na Ma -

tej ki w Ka to wi cach.

6. Uczest ni cy pro jek tu
Pro jekt do sto so wa ny jest do po zio mu

roz wo ju dzie ci z klas II i III. For ma za jęć
na sta wio na na ak tyw ność wła sną dzie ci
uwzględ nia ich moż li wo ści per cep cyj ne.

Ucznio wie klas II b, II c, III b, III c Szko -
ły Pod sta wo wej nr 59 im. Ja na Ma tej ki
w Ka to wi cach.

7. Re ali za to rzy pro jek tu 
Na uczy cie le na ucza nia zin te gro wa ne go

B. Py ka, A. Po cen ty,  J. Mo skal, B. Wall.

Dzień I
Cel ogól ny: Po zna nie fak tów z ży cia

Han sa Chri stia na An der se na

Ce le ope ra cyj ne:
Uczeń:

– po zna je i za pa mię tu je naj waż niej sze wy -
da rze nia z ży cia An der se na,
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– od ga du je ha sła lo go gry fu,
– ilu stru je na pod sta wie tek stu głów ne fak -

ty z ży cio ry su ba śnio pi sa rza.

Me to dy:
– po da ją ca
– ak tyw ne go słu cha nia
– prak tycz ne go dzia ła nia

For my pra cy:
– ze spo ło wa jed no li ta
– in dy wi du al na zróż ni co wa na
– in dy wi du al na jed no li ta

Środ ki dy dak tycz ne:
– lek tu ra „W po szu ki wa niu szczę ścia”
– lo go gry fy, kar ty pra cy
– ma te ria ły pi śmien ne

Sce na riusz za jęć:
1. Prze czy ta nie ba śnio we go ży cio ry su 

Han sa Chri stia na An der se na „W po szu -
ki wa niu szczę ścia” Wio let ty Pia sec kiej.

2. Wy ko ny wa nie prac pla stycz nych do każ -
de go waż ne go eta pu z ży cia An der se na.

3. Wy ko ny wa nie lo go gry fów, któ rych roz -
wią za niem są ty tu ły ba śni.

Dzień II
Cel ogól ny: Po zna nie prze sła nia po -
szcze gól nych ba śni

Ce le ope ra cyj ne:
Uczeń:

– zna treść ba śni,
– znaj du je myśl prze wod nią w ba śniach,
– uka zu je cha rak ter wy bra nej po sta ci,
– po tra fi pra co wać w gru pie,
– wy ko nu je ele men ty ko stiu mu.

Me to dy:
– ak tyw ne go słu cha nia
– „bu rza mó zgów”
– po da ją ca
– prak tycz ne go dzia ła nia
– po szu ku ją ca

For my pra cy:
– ze spo ło wa jed no li ta
– in dy wi du al na zróż ni co wa na
– ze spo ło wa zróż ni co wa na

Środ ki dy dak tycz ne:
– ba śnie Han sa Chri stia na An der se na
– ma te ria ły do wy ko na nia ko stiu mów
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Sce na riusz za jęć:
1. Czy ta nie ba śni Han sa Chri stia na 

An der se na:
kla sa II b – „Bał wan ze śnie gu”, „Ma ła
sy re na”, „Sło wik”;
kla sa II c – „Brzyd kie ka cząt ko”, „Dziew -
czyn ka z za pał ka mi”, „Świ nio pas”;
kla sa III b – „Ko gut po dwó rzo wy i ko gu -
cik na da chu”, „Ogrod nik i je go chle bo -
daw cy”;
kla sa III c – „Kró lo wa śnie gu”, 
„Ca li necz ka”.

2. Wy ja śnia nie prze sła nia za war te go w każ -
dej z przeczytanych ba śni.

3. Wy bór przez dzie ci osób pre zen tu ją cych
ko stium do po sta ci z ba śni.

4. Wy ko ny wa nie ko stiu mów i re kwi zy tów.

Dzień III
Cel ogól ny: Zor ga ni zo wa nie i zre ali -

zo wa nie przed się wzię cia w ob rę bie po -
szcze gól nych klas

Ce le ope ra cyj ne:
Uczeń:

– pla nu je i or ga ni zu je warsz tat pra cy,
– in te gru je się w swo im ze spo le kla so wym,

– pro jek tu je i wy ko nu je ele ment roz po -
znaw czy kla sy.

Me to dy:
– prak tycz ne go dzia ła nia w ze spo le
– ak tyw no ści pla stycz nej

For my pra cy:
– in dy wi du al na jed no li ta
– ze spo ło wa zróż ni co wa na

Środ ki dy dak tycz ne:
– du że ar ku sze kar to nu
– ma te ria ły pla stycz ne

Sce na riusz za jęć:
1. Wy ko na nie w ze spo łach 5-oso bo wych ilu -

stra cji do ba śni do wol ną tech ni ką pla -
stycz ną z wy ko rzy sta niem wcze śniej przy -
go to wa nych ma te ria łów.

2. Lo so wa nie barw dla kla sy:
kla sa II b – nie bie ski
kla sa II c –żół ty
kla sa III b – czer wo ny
kla sa III c – zie lo ny

3. Wy ko na nie ko ty lio nów dla wszyst kich
uczniów w wy lo so wa nym ko lo rze.
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Dzień IV
Uro czy stość Eu ro pej skie go Dnia Wio sny

Cel ogól ny: Za po zna nie uczniów
z war to ścia mi za war ty mi w Kon sty tu cji
Eu ro pej skiej

Ce le ope ra cyj ne:
Uczeń:

– zna sym bo le unij ne (fla ga, hymn, go dło,
wa lu ta, ma skot ka),

– po zna je zna cze nie po jęć zwią za nych z de -
mo kra tycz ną kon sty tu cją,

– przy po rząd ko wu je war to ści do kon kret -
nej ba śni,

– uza sad nia wy bór war to ści przy po rząd ko -
wa nych do da nej ba śni,

– pre zen tu je wy two ry swo jej pra cy w for -
mie pla stycz nej i ru cho wej.

Me to dy:
– „bu rza mó zgów”
– me ta plan
– po szu ku ją ca
– czy ta nia ze zro zu mie niem

For my pra cy:
– za ba wa in te gra cyj na
– ze spo ło wa zróż ni co wa na

Środ ki dy dak tycz ne:
– pro jekt zam ku z 7 wie ża mi 
– 4 ar ku sze z ilu stra cja mi zam ku w 4 wy lo -

so wa nych przez kla sy ko lo rach
– ma łe i du że cho rą giew ki z wy pi sa ny mi

war to ścia mi
– „okna” z ty tu ła mi oma wia nych ba śni
– klej

Sce na riusz za jęć:
1. Po wi ta nie – roz po czę cie EU RO PEJ -

SKIE GO DNIA WIO SNY.
2. Ta niec in te gra cyj ny „Po daj my so bie rę ce”.
3. Pre zen ta cja prac pla stycz nych – od ga dy -

wa nie ty tu łów ba śni.
4. Pre zen ta cja słow na oraz po kaz ko stiu -

mów po sta ci z ba śni (przy go to wa ny przez
uczniów) – od ga dy wa nie ty tu łów ba śni.

5. Wpro wa dze nie do za da nia.
a/ przy po mnie nie wia do mo ści o Unii 

Eu ro pej skiej:

– ile gwiaz dek ma fla ga zjed no czo nej 
Eu ro py?

– ja ka jest wa lu ta w kra jach unij nych?
– co jest hym nem Unii?
– jak się na zy wa ma skot ka unij na?
b/ co to jest kon sty tu cja?
c/ ja kie war to ści za wie ra Kon sty tu cja?
d/ na wią za nie do uni wer sal ne go cha rak te ru

war to ści kon sty tu cyj nych.
6. Przy dzie le nie za da nia gru pom (jedna

kla sa = jedna gru pa).
a/ czy ta nie tek stu ze zro zu mie niem – wy ja -

śnie nie po jęć: god ność, wol ność, po kój,
pra wo, so li dar ność, to le ran cja, rów ność,

b/ wy bra nie i do pa so wa nie do tre ści po zna -
nych ba śni od po wied nich war to ści.

7. Na nie sie nie ty tu łów ba śni (okna) na wie że
zam ku (ME TA PLAN w for mie zam ku).

8. Otwar cie wrót zam ku i wy ło nie nie war to -
ści DE MO KRA CJA ja ko fun da men tu
dla po zo sta łych war to ści kon sty tu cyj nych
(po kój, god ność, so li dar ność, to le ran cja,
pra wo, rów ność, wol ność).

9. Za koń cze nie ob cho dów EU RO PEJ -
SKIE GO DNIA WIO SNY ko ro wo dem
„Po daj my so bie rę ce”.

10. Wspól ne zdję cie.

Ewa lu acja pro jek tu

Eu ro pej ski Dzień Wio sny
Efek ty przy go to wa nia ze spo łów kla so -

wych do Eu ro pej skie go Dnia Wio sny by ły
wi docz ne po każ dym dniu i eta pie przy go to -
wań. Na przy go to wa nia prze zna czo no
po jed nej go dzi nie lek cyj nej od 14 do 17
mar ca 2005 ro ku. Każ dy etap to spraw dze -
nie zor ga ni zo wa nia, wie dzy i umie jęt no ści
współ pra cy w po szcze gól nych kla sach. 

Efek ta mi dzia łań edu ka cyj nych by ły:
n Wy sta wa w ho lu szko ły pre zen tu ją ca ma -

kie tę zam ku z umiesz czo ny mi na wie żach
na zwa mi war to ści uni wer sal nych, ta kich
jak: de mo kra cja, to le ran cja, po kój, so li -
dar ność, wol ność, rów ność, pra wo, god -
ność, któ re dzie ci od na la zły w ba śniach
An der se na.

n Wy sta wy w kla sach mi nia tur zam ków
z ty tu ła mi kon kret nych ba śni i war to ścia -
mi, któ re moż na im przy pi sać.

48 Życ ie  Szkoły



n Logogryfy – spraw dze nie wia do mo ści,
po jęć klu czo wych i nazw zwią za nych
z edu ka cją eu ro pej ską.

n Ilu stra cje do ba śni An der se na – wy sta wa.
n Pre zen ta cja przez dzie ci ko stiu mów 

po sta ci z ba śni.
n Al bum – „Bio gra fia An der se na”.
n Za miesz cze nie pro jek tu na stro nie 

in ter ne to wej ob cho dów Ro ku An der se -
now skie go
http://pe ter.ra smu se n7.person.emu.dk/hca/.
Ucznio wie do ko na li rów nież oce ny dzia -

łań wła snych oraz re ali za cji pro jek tu. Z ana -
li zy punk ta cji w ska li od 0 do 2 wy ni ka, że
w ogrom nej więk szo ści (87,5%) ucznio wie
by li usa tys fak cjo no wa ni i za do wo le ni ze
spo so bu pre zen ta cji przed się wzię cia, ja ko ści
wy ko na nia pro jek tu i współ pra cy w ze spo -
łach. Je dy nie 12,5% uczest ni ków uro czy sto -
ści oce nia in dy wi du al ne za an ga żo wa nie
człon ków grup na po zio mie śred nim. Ne ga -
tyw nej oce ny nie wy sta wił ani je den uczeń.

Aż 80% uczniów oce nia bar dzo wy so ko
po my sło wość, traf ność do bo ru ma te ria łów
i es te ty kę wy ko na nia prac pla stycz nych
do ba śni An der se na. Ucznio wie tyl ko jed nej
kla sy uzna li za zbyt jed no li ty do bór ma te ria -
łów do wy ko na nia ilu stra cji (oce na na po -
zio mie śred nim). Wszyst kie kry te ria pre zen -

ta cji i wy ko na nia ko stiu mów zo sta ły oce nio -
ne przez dzie ci bar dzo wy so ko (92,9%). Tyl -
ko dwie oso by mia ły za strze że nia co do traf -
no ści do bo ru ma te ria łów i es te ty ki
wy ko na nia re kwi zy tów.

Jak wy ni ka z po wyż szej ana li zy, w od czu -
ciu dzie ci pro jekt był bar dzo do brze prze my -
śla ny i zor ga ni zo wa ny. Du że za an ga żo wa nie
i świet na współ pra ca uczniów za owo co wa ła
ko lej ny mi umie jęt no ścia mi: zna jo mo ścią
bio gra fii i twór czo ści An der se na, głęb szym
zro zu mie niem war to ści uni wer sal nych, in te -
gra cją uczniów oraz za do wo le niem z uro -
czy sto ści. 
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