
 

Nauczanie międzykulturowe (dialog kultur i religii) 
 

Szkolny klub UNESCO „Krakowski kuferek skarbów” 
 
Celem działalności Szkolnego Klubu UNESCO – ERASMUS + jest m.in.: 
1.Przybliżanie zainteresowanym dzieciom miejsc zarówno w Polsce, jak i na świecie 
wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa; 
2.Uwrażliwianie na wspólne dobro ludzkości, które stanowi „najwyższa powszechną 
wartość”; 
3.Wskazywanie na różnorodność kulturalną i bogactwo natury wszystkich regionów świata 
oraz kształtowanie postawy mającej na celu konieczność ochrony tych dóbr przed 
zniszczeniem dla zachowania ich przyszłym pokoleniom; 
Zgodnie z założeniami projektu „Packing UNESCO Suitcasas” realizowanego w ramach 
programu Erasmus + poznawanie obiektów światowego dziedzictwa rozpoczęliśmy od 
Krakowa. W przyszłym roku szkolnym działalność klubu poświęcona będzie miejscom, w 
których mieszkają nasi partnerzy projektowi: Poczdam – pałac Sanssouci oraz Włochy – 
Marsala na Sycylii i Dolina Świątyń w Agrigento.  
Wiedzą, którą nasi uczniowie poznawali podczas zajęć klubu podzielili się ze swoimi 
koleżankami i kolegami podczas wymiany międzynarodowej, która miała miejsce w maju 
tego roku. Owocem wspólnych działań były: prace plastyczne, przedstawienie w języku 
polsko – angielskim „Legendy starego Krakowa”, wspólny śpiew polskiego krakowiaka „Hej 
na krakowskim rynku”, walczyka „Przyleciał ptaszek z Łobzowa” oraz uczniowie trzech 
narodowości zatańczyli krakowiaka. 
 

Rezultaty z podjętych działań w ramach Szkolnego Klubu UNESCO ERASMUS +: 
1.Efektem zajęć plastycznych było powstanie pięknych prac, które zostały wyeksponowane 
na tablicach na szkolny korytarzu oraz zaprezentowane podczas wymiany międzynarodowej 
dotyczącej programu Erasmus +. Prace będą stanowiły zawartość kufra muzealnego o 
Krakowie i jego legendach. 
 

    
 

   
Członkowie klubu podczas zajęć plastycznych 



         
Tablice informacyjne Szkolnego Klubu UNESCO – ERASMUS +- „Lajkoniki” wykonane przez uczniów z klasy IV i 

II podczas zajęć plastycznych 
 

             
         „Witraże kościoła Mariackiego” – klasa II                           „ Fan club smoka wawelskiego” 
                                                                                                  – smoki wykonane przez uczniów z klasy II i V 
 

2.Uczniowe zapoznali się z legendami o Krakowie.  Dzieci  poznały również folklor krakowski. 
Nauczyły się tańczyć krakowiaka, śpiewać piosenki „Hej na krakowskim rynku” oraz 
„Przyleciał ptaszek z Łobzowa”. Efektem działalności było przedstawienie zaprezentowane 
podczas powitania wiosny oraz w czasie Dnia Otwartego rodzicom i przybyłym gościom – 
występy artystyczne uczniów z klasy II. Podczas wymiany międzynarodowej w piękny i 
prosty sposób  uczniowie klasy II nauczyli śpiewać i tańczyć naszych przyjaciół z Poczdamu i 
Marsali. 

 
Powitanie wiosny – „Ptaszek z Łobzowa” 

 



 
 
 
 

 
Wykonanie piosenki „Hej na krakowskim rynku” 

 

3.Uczestnicy zajęć Klubu mieli okazję stworzyć mapę myśli związana z wiadomościami o 
Krakowie – jak się okazało ich wiedza jest bogata. 
 

 
Członkowie Szkolnego Klubu UNESCO ERASMUS + 

- zespół klasy II i Anastazja z klasy V  z gotowymi mapami myśli 
i smokiem wawelskim wykonanym podczas zajęć 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



4.Podsumowaniem zajęć była wycieczka do Krakowa – „Zwiedzanie Krakowa szlakiem 
legend” 
 

     
              Zwiedzamy Wawelskie Wzgórze                                          Z wizytą u smoka wawelskiego  
                                                                                                                        (jak przystało na fan club) 
 

Rezultatem międzykulturowej działalności naszego szkolnego klubu było podzielenie się 
myślą o naszym pięknym dziedzictwie narodowym podczas wymiany międzynarodowej w 
ramach programu Erasmus+. Efektem wzajemnej współpracy będzie kufer muzealny o 
Krakowie i jego legendach. Podobne kufry powstaną w Poczdamie na temat  pałacu 
Sanssouci i w Marsali  na temat  Doliny Świątyń w Agrigento na Sycylii.  
 
Nauczanie międzykulturowe, które rozpoczęliśmy daje możliwość nie tylko poznawania 
światowego dziedzictwa kultury, ale przede wszystkim rozbudza zainteresowania 
podróżnicze uczniów oraz sprzyja nawiązywaniu ciekawych znajomości.  
 

  
Członkowie Szkolnego Klubu UNESCO Erasmus + z klasy II 

zaprosili, podczas wymiany w maju tego roku, swoich rówieśników z Sycylii 
na popołudniowe zwiedzanie opolskiego zoo i wspólną kolację. 

 

 

 

 


