
Scenariusz lekcji otwartej z historii w klasie VIII  szkoły podstawowej 

 z wykorzystaniem tablicy multimedialnej 
 

 

Temat lekcji: Polska w NATO i UE. 

Data prowadzenia lekcji: 29.03.2019 r. 

Prowadząca: M. J. 

 

Cele lekcji 

Uczeń: 

- wyjaśnia znaczenie terminów: NATO, UE, 

- zna daty przyjęcia Polski do NATO (12 III 1999) oraz wejścia Polski do UE (1 V 2004), 

- wymienia etapy integracji Polski z UE, 

- wymienia korzyści jakie przyniosła Polsce integracja z UE oraz wejścia do NATO, 

- wskazuje na mapie państwa należące do UE i NATO. 

 

Metody: 

- podająca - rozmowa nauczająca 

- eksponująca - film edukacyjny 

- programowa -  praca z mapą 

 

Formy pracy: 

indywidualna, zbiorowa 

 

Środki dydaktyczne: 

- film edukacyjny POLSKA W UE i NATO 

- mapa KRAJE UE oraz EUROPEJSKIE KRAJE NATO 

- karta pracy nr 1 

- karta pracy nr 2 

 

Przebieg lekcji 

I. Faza organizacyjna: 

- przywitanie uczniów 

- sprawdzenie listy obecności 

- zapisanie tematu lekcji 



II. Faza przygotowująca: 

- przypomnienie wiadomości o sytuacji w Europie po zakończeniu II wojny światowej 

III. Faza realizacyjna: 

1. W oparciu o film edukacyjny "Polska w UE i NATO" 

    www.dlanauczyciela.pl/762,film-polska-w-ue-i-nato-mp4 uczniowie uzupełniają kartę pracy  

    (załącznik nr 1). 

2. Na podstawie mapy http://portal.scholaris.pl/resources/run/id/68531 uczniowie uzupełniają kartę        

    pracy dotyczącą przynależności państw do UE oraz NATO (załącznik nr 2). 

IV. Faza podsumowująca: 

1. Podsumowanie i ocena pracy uczniów podczas lekcji. 

 

Zadanie domowe: 

Zapisz nazwy wszystkich państw sąsiadujących z Polską, które należą do Unii Europejskiej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Karta pracy nr 1 
 
Polska w UE i NATO 
 
Ćwiczenie 1. 
Na podstawie filmu podkreśl trzy zdania prawdziwe. 
A. Wstąpienie Polski do NATO zostało poprzedzone ogólnokrajowym referendum. 
B. Jednym z obszarów funkcjonowania Unii Europejskiej jest współpraca w dziedzinie gospodarki. 
C. Do głównych organów UE należą Parlament Europejski i Komisja Europejska. 
D. Polska nie ma statusu pełnoprawnego członka Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego. 
E. Polscy żołnierze uczestniczą w operacjach wojskowych prowadzonych przez NATO. 
 
Ćwiczenie 2. 
Określ, do której organizacji − UE czy NATO − odnoszą się podane zdania. W tym celu przy 
każdym z nich wstaw znak „X” w odpowiedniej kolumnie tabeli. 
 
L
p. Zdanie UE NATO 

1. Polska przystąpiła do tej organizacji 1 maja 2004 r., wraz z dziewięcioma 
innymi państwami. 

  

2. Powołana w celu wzajemnej obrony przed ewentualnym atakiem państw 
bloku wschodniego. 

  

3. Polska została przyjęta do tego zrzeszenia 12 marca 1999 roku. 
 

  

4. Charakteryzuje się cechami organizacji międzynarodowej. 
 

  

5. Z przynależnością do tej organizacji wiąże się możliwość otrzymywania 
dotacji z jej budżetu. 

  

 
Ćwiczenie 3. 
 
Podaj po jednym przykładzie korzyści wynikających dla Polski z przynależności do Unii 
Europejskiej i NATO. 

………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Karta pracy nr 2 
 
Polska w UE i NATO 
 
Zapoznaj się z mapą i wykonaj polecenia. 
 

 
 
1. Określ, które z państw oznaczonych na mapie literami A–F należą do NATO,  
    a które – do Unii Europejskiej. W tym celu w każdym wierszu tabeli zaznacz właściwe litery. 
 
Państwa należące do NATO A B C D E F 
Państwa należące do Unii Europejskiej A B C D E F 
 


