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Społeczno-ekonomiczne i kulturowe konsekwencje migracji  

na obszarze Europy  

KLASA: 

 VI szkoły podstawowej. 

CELE ZAJĘĆ 

Uczeń/uczennica: 

 wymienia przyczyny migracji ludności, 

 wymienia kraje imigracyjne i emigracyjne w Europie, 

 ocenia konsekwencje migracji w Europie. 

ZAGADNIENIA  

 Wymagania szczegółowe podstawy programowej: 

 VII. Geografia Europy […] 

8)  ocenia społeczno-ekonomiczne i kulturowe konsekwencje migracji na obszarze 

Europy; 

14) przyjmuje postawę szacunku i zrozumienia wobec innych kultur przy zachowaniu  

 poczucia wartości dziedzictwa kulturowego własnego kraju. 

METODY I FORMY PRACY:  

 praca z mapą, tekstem, 

 dyskusja, 

 burza mózgów, 

 mapa myśli, 

 praca z cała klasą, praca w parach, praca w zespołach po 34 osoby. 

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE: 

 rozsypanka, 

 dane statystyczne dostępne na stronie internetowej https://tiny.pl/tj4px (dostęp: 23 września 

2019), 

 teksty źródłowe, 

 mapa ścienna Europy. 

CZAS TRWANIA ZAJĘĆ:  

 1 godzina dydaktyczna. 

https://tiny.pl/tj4px
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PRZEBIEG ZAJĘĆ 

1. Wprowadzenie do zajęć. Przedstawienie celów lekcji. 

2. Przypomnienie podstawowych pojęć: migracja, reemigracja, emigracja, imigracja, kraj emi-

gracyjny, kraj imigracyjny, uchodźstwo – uczniowie w dwuosobowych zespołach układają 

rozsypankę, dopasowując nazwę pojęcia do jego wyjaśnienia (Załącznik nr 1). 

3. Określenie kierunków migracji ludności – praca z całą klasą – na podstawie danych staty-
stycznych wyświetlonych na ekranie: https://tiny.pl/tj4px  

 uczniowie odczytują nazwy europejskich państw, w których w 2017 r. zamieszkiwała 

największa liczba imigrantów,  

 wskazują wymienione państwa na mapie ściennej Europy, 

 uczniowie wskazują państwa, z których pochodzi największa liczba imigrantów 

w wybranych krajach UE, 

 na mapie ściennej Europy uczniowie wskazują państwa imigracyjne i emigracyjne. 

4. Określenie przyczyn migracji ludności: 

 burza mózgów, np.: wojny, głód, bezrobocie, prześladowania rasowe, etniczne, reli-

gijne, polityczne, klęski żywiołowe, katastrofy ekologiczne, 

 czynniki „przyciągające” do innego kraju i „wypychające” z kraju zamieszkania, mają-

ce wpływ na migracje ludności; podział klasy na cztery zespoły (dwa zespoły określają 

czynniki „przyciągające” do innego kraju, dwa zespoły określają czynniki „wypychają-

ce” z kraju zamieszkania), uczniowie tworzą mapy myśli; prezentacja na forum. 

5. Konsekwencje migracji w Europie: 

 odczytanie dwóch tekstów źródłowych (Załącznik nr 2), 

 uczniowie indywidualnie na kartkach papieru wymieniają konsekwencje migracji 

(na jednej kartce jedna myśl), 

 dyskusja na forum na temat konsekwencji migracji w Europie; uczniowie, podając 

przykład i wyjaśniając konsekwencje, przyklejają zapisaną kartkę na tablicy,  

 ocena społeczno-ekonomicznych i kulturowych konsekwencji migracji. 

6. Podsumowanie: 

 uzupełnienie notatki w parach 

Konsekwencje społeczno-ekonomiczne i kulturowe migracji 

Dla kraju emigracyjnego Dla kraju imigracyjnego 

 

 
 

 

 kraj emigracyjny, np. zmniejszenie liczby ludności, odpływ młodych ludzi, rozbicie ro-

dzin, straty wykwalifikowanej siły roboczej, opustoszałe zabudowania, 

 kraj imigracyjny, np. pozyskanie taniej siły roboczej, wyższy przyrost rzeczywisty, od-

rębność wyznaniowa i kulturowa ludności napływowej, trudności w integracji obco-

krajowców, konflikty na tle religijnym, kulturowym. 

https://tiny.pl/tj4px
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Załącznik nr 1 

 

Emigracja  Wyjazd z miejsca pochodzenia. 

Imigracja  Przyjazd do nowego miejsca zamieszkania.  

Reemigracja  Powrót emigrantów do dawnego miejsca zamieszkania. 

Migracja  Przemieszczanie się ludności mające na celu zmianę dotychczasowe-

go miejsca zamieszkania lub pobytu. 

Kraj emigracyjny  Państwo, z którego więcej osób wyjeżdża, niż się do niego przepro-

wadza. 

Kraj imigracyjny  Państwo, do którego więcej osób przeprowadza się, niż wyjeżdża. 

Uchodźstwo  Przymusowy odpływ ludności z kraju zamieszkania, ucieczka w oba-

wie o swoje życie, np. na skutek wojny, konfliktów politycznych. 

BIBLIOGRAFIA 
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podstawowej, Nowa Era, Warszawa 2019. 

Załącznik nr 2 

Tekst źródłowy 

Tureccy imigranci wykonują najczęściej mało atrakcyjne prace i otrzymują niskie wynagrodzenie. Z powodu tanich 
tureckich robotników część Niemców nie może jednak znaleźć zatrudnienia. Wielu Turków słabo zna język nie-
miecki i trudno się z nimi porozumieć. Na ogół mieszkają oni w dzielnicach, gdzie mówi się wyłącznie po turecku. 

Niedawno przyjechałem do Niemiec. Zatrudniłem się tu na budowie. Zarabiam mniej niż robotnicy niemieccy, ale 
i tak znacznie więcej niż w swoim kraju. Część pieniędzy wysyłam rodzinie, która została w Turcji. Może za rok lub 
dwa lata uda mi się sprowadzić żonę i dzieci do Niemiec. Myślę, że będziemy czuli się tutaj dobrze, gdyż zamiesz-
kamy wśród rodaków w dzielnicy tureckiej. 

Źródło: Uliszak R., Puls Ziemi. Podręcznik do geografii dla gimnazjum, Wydawnictwo Marek Rożak, Gdańsk 2005. 


