
 
 
 
 
 
 
 

 

Kurs: “Digital Tax Education and Tax Payments”  
Microlearning Clips  
Materiał wideo 7: „Jakie rodzaje podatków wyróżniamy?”  
Opis materiału wideo 
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Tytuł Jakie rodzaje podatków wyróżniamy? 

Krótki opis Ćwiczenie ma pomóc uczniom zaznajomid się z głównymi rodzajami podatków, 

 które obowiązują w Unii Europejskiej. 

Szczegóły Cel: 

 Uczniowie powinni znad główne rodzaje podatków, które obowiązują w Unii 

 Europejskiej. 

 Zadania: 

 Rozpoznawad  i  znad  główne  rodzaje  podatków,  które  obowiązują  w  Unii 

 Europejskiej. 

 Znad różnicę między podatkiem bezpośrednim a pośrednim. 

 Wyjaśnid   koniecznośd   opodatkowywania   działalności   osób   fizycznych   i 

 przedsiębiorstw. 

 Rozpoznawad, do której kategorii najlepiej pasują zaprezentowane przykłady. 

 Materiały: 

 1 



 
 
 
 
 

 

  Mikromateriał wideo: „Jakie rodzaje podatków wyróżniamy?” 

  Interaktywna tablica (albo sam projektor LCD) 

  Słownictwo: 

  podatki, podatki bezpośrednie i pośrednie, podatki od przedsiębiorstw, akcyza, VAT 

Jak korzystać z  Etapy ćwiczenia: 

tej lekcji  Odtwórz wstęp do materiału wideo. Zatrzymaj materiał wideo i upewnij się, czy 
  

  uczniowie rozumieją fabułę. 

  Odtwórz  pierwszą   częśd,   w  której  prezentowane   są  pojęcia  podatku 
  bezpośredniego i pośredniego. Wyjaśnij, dlaczego częśd miesięcznego dochodu 
  indywidualnego  jest  przeznaczana  na  podatki  i  jak  się  to  ma  do  korzyści 
  uzyskiwanych  przez  daną  osobę.  Wyjaśnij,  co  różni  podatek  pośredni  od 

  bezpośredniego. 

  Odtwórz  kolejne  części, w  których  Gabrielle,  profesor  ekonomii,  przedstawia 
  przykłady podatków bezpośrednich i pośrednich. Omów z uczniami wszystkie 

  pojęcia zaprezentowane w przykładach. 

  Odtwórz  częśd,  w  której  profesor  podsumowuje  zaprezentowane  przykłady, 
  podając kluczowe aspekty obydwu kategorii podatków. Odtwórz ostatnią częśd, aby 

  omówid cło i koniecznośd stosowania go w gospodarce. 

  Podsumowanie: 

  Możesz  zainicjowad  dyskusję  w  klasie  na  bazie  pojęd  zaprezentowanych  w 

  materiale wideo. Wśród poruszanych tematów mogą się znaleźd: 

  Poproś uczniów, aby przygotowali listę dotyczącą ich rodziny, na której znajdą się 

  zapłacone podatki bezpośrednie i pośrednie. 

  Zorganizuj w klasie grę, w której weźmie udział celnik, a pozostali uczniowie będą 

  mied paczki i zapłacą w razie konieczności cło – w zależności od wartości paczki. 

  Możesz wykorzystad gry edukacyjne z tej części jako zadanie domowe utrwalające 

  pojęcia zaprezentowane w czasie lekcji. 

Kategoria  Microlearning 

Cel  Dzieci 

Główna grupa  od 9 do 12 lat 

docelowa   

Powiązane  ekonomia,  etyka,  godziny  europejskie,  angielski  jako  drugi  język,  nauki 
zagadnienia  humanistyczne 

szkolne   
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