
 

  

Podróż pociągiem po Europie cz. III 

 

STARTUJEMY !!!!!!!!!!!!  

W tym tygodniu mamy w świetlicowej gromadzie hasło tygodnia „Europa da się lubić”. Drodzy Rodzice i Kochane Dzieci 

przed Wami kolejny tydzień zabawy i nauki. Dziękuję za korzystanie z naszych propozycji. Zajęcia proponowane przez nas 

są dobrowolne, można korzystać z nich w wolnym czasie. Będzie dużo ciekawostek więc zapraszamy  do wspólnej zabawy. 

Każdy może coś dla siebie interesującego wybrać z naszych propozyji. 

Witajcie w Czwartek 

Jesteście gotowi? 

PROPOZYCJE NA DZIŚ 

Z WIZYTĄ W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ ZAPRASZAMY 

ciekawostki   Zgaduj – zgadula               praca plastyczna 

Kącik edukacyjny Dopasuj zabytki     rebusy 



taniec 

Zapraszamy na wyprawę po krajach UE! 

W każdym kraju ukryte są ciekawostki na jego temat. Wystarczy przeczytać, żeby dowiedzieć się czegoś nowego! 

Odpoczęliście po wczorajszej podróży??Dziś zabieramy Was w dalszą  podróż pociągiem po Europie. Jesteście gotowi dalej 

podróżować z nami????Jak bilety i bagaże podróżne  

macie ? to ruszamy   

.  Proszę wsiadać – odjeżdżamy!!!!  Podróż pociągiem po Europie.  

Gotowi? Zatem ruszajmy w podróż po Europie! Europa 

czeka na nas 

Wsiadamy do pociągu, który zawiezie nas do różnych krajów. Tam, gdzie się zatrzymamy, wszyscy będziemy się witać w 

języku danego kraju, a w niektórych krajach dowiemy się, jak się bawią dzieci. Gdy będziemy jechać, śpiewamy piosenkę na 

melodię znanej wam piosenki „Jedzie pociąg z daleka…”  

Powtórzcie słowa : Jedzie pociąg z daleka na nikogo nie czeka  Konduktorze łaskawy zawieź nas do Europy. 

https://www.youtube.com/watch?v=PjUopo-DJio 

Zagadka- Ciekawe czy rozpoznacie o jakim państwie mowa  

Płynie Sekwana u stóp Notre Dame 

w Luwrze naczelnym punktem programu 

jest Mony Lizy uśmiech przesławny. 

A nad Loarą czar zamków dawnych 

i lazurowe kusi wybrzeże. 

https://www.youtube.com/watch?v=PjUopo-DJio


Jakie to państwo? – Śmiało i szczerze. 

Stacja X Francja . Z Finlandii udajemy się do Francji. Zatrzymujemy się tuż pod Paryżem w Ogrodach 

Wersalskich. Wszystkim spotkanym mówimy „Bon jour”, a młodym „Salut”. Później podajemy sobie dłonie i całujemy w 

oba policzki. 

Flaga Francji jest używana od 1830 roku, ale pochodzi z czasów rewolucji francuskiej (1789–1799), 

kiedy to lud powstał przeciwko królowi Ludwikowi XVI. Poszczególne kolory odpowiadają słowom dewizy rewolucji 

francuskiej (liberté, égalité, fraternité): niebieski oznacza wolność, biały – równość a czerwony – braterstwo. 

Francja leży w Europie Zachodniej i jest największym krajem w UE. Od zachodu okala ją Ocean Atlantycki. Na wschodzie 

kraju leżą Alpy, raj dla narciarzy. Południowa część kraju leży nad Morzem Śródziemnym. Panuje tu suchy i ciepły klimat, 

który działa jak magnes na turystów. Na pewno słyszeliście o wielu sławnych Francuzach. Francuski naukowiec Ludwik 

Pasteur wynalazł szczepionkę przeciwko wściekliźnie, a Eugène Poubelle wynalazł kosz na śmieci. Z Francji pochodzi też 

wielu aktorów, reżyserów, malarzy, pisarzy i projektantów mody. Francuzi uprawiają wiele sportów: między innymi piłkę 

nożną, rugby, tenisa, kolarstwo i sporty motorowe. Francja dwukrotnie zdobyła tytuł mistrza świata w piłce nożnej i aż 17 

razy wygrała Puchar Sześciu Narodów!                         

Francja jest jednym z krajów, które w 1957 roku założyły Unię Europejską. 

 Francja ma 67 mln mieszkańców. Jej stolicą jest Paryż. Językiem urzędowym kraju jest 

francuski.  

We Francji walutą jest euro. Na francuskich monetach o nominale 1 i 2 euro widnieje drzewo, które jest 

symbolem życia i wzrostu, otoczone mottem Francji. 

Francuska kuchnia jest przez wielu uważana za najlepszą na świecie. Z Francji pochodzą również najsłynniejsi 

kucharze! Tradycja kulinarna tego kraju jest bardzo bogata, a każdy region ma swoje typowe potrawy. Francuskie śniadanie 

składa się zazwyczaj z kawy lub gorącej czekolady i croissanta, czyli rogalika z ciasta francuskiego. Podobno we Francji 

produkuje się ponad tysiąc różnych rodzajów sera! 

Najwyższy szczyt Europy – Mont Blanc (4 810 metrów) – leży we francuskich Alpach. 

Dżinsy, które nosimy na co dzień, zrobione są z materiału, który po raz pierwszy wyprodukowano we francuskim 

mieście Nîmes. Tkaninę dżins nazywa się również 'denim', od francuskiego 'de Nîmes', czyli 'z Nîmes'. 

Czy coś Wam mówi nazwisko Charles Perrault? To francuski bajkopisarz, autor bajek, na których oparte są 

popularne filmy Disneya, takie jak 'Kopciuszek' i 'Śpiąca królewna'. 



Bagietka, czyli długa i cienka bułka, urosła do rangi symbolu Francji. Bardzo łatwo robi się z niej kanapki.  

Wieża Eiffla jest cała ze stali, a jej nazwa pochodzi od nazwiska Gustawa Eiffela, który ją zbudował. 

Powstała w 1889 roku i jest jedną z najsłynniejszych budowli na świecie.  

Zagadka 

Pod Akropolem - stare kamienie, 

amfiteatry, chóry na scenie. 

Gaje oliwne, Korynt, Pireus, 

z wyżyn Olimpu spogląda Zeus. 

Jakie to państwo? Szczerze i śmiało! 

Stacja XI. Naszą wędrówkę po krajach Europy kontynuujemy do jej kolebki, czyli do Grecji. Nauczymy Was 

powitania w języku greckim: "Kalimera". 

Nauczymy się greckiego tańca "Mikonos" (taniec byka) https://www.youtube.com/watch?v=N6Ldltb0yU0 

Ustawienie: w kole 

- idziemy po kole 2 kroki zaczynając od prawej nogi, 

- w 3 kroku ustawiamy się przodem do środka koła, dołączamy lewą nogę 

z przytupnięciem, 

- 2 kroki do środka koła zaczynając od prawej nogi, 

- naskok na prawą nogę z jednoczesnym uniesieniem rąk imitując rogi byka, 

- 3 szybkimi krokami wycofanie się na zewnątrz koła, od razu ustawiając prawą nogę 

w kierunku tańca, 

- wszystko powtarzamy, dopóki trwa muzyka 

   Flaga Grecji jest używana od 1978 roku. Flaga Grecji jest niebiesko-biała. To kolory greckiego morza i nieba. 

Krzyż w górnym lewym rogu symbolizuje wiarę w Boga. Niektórzy twierdzą, że dziewięć pasków na fladze to 9 sylab 

powstańczego motta 'wolność albo śmierć' (Ελευθερία ή Θάνατος – Eleutheria i Thanatos) lub 9 liter w słowie 'ελευθερία' 

(wolność). Inni uważają, że jest to symbol morskich fal.  

   Grecja leży w Europie Południowej. Ma przepiękne wybrzeże i wiele wysp: to między innymi Kreta, Korfu i Rodos. Jest 

jednym z najcieplejszych i najbardziej słonecznych krajów w Europie. Co roku tysiące turystów odwiedzają Grecję, by 

wygrzewać się na pięknych plażach i zwiedzać zabytki. Starożytna Grecja była ojczyzną wielkich matematyków, takich jak 

Euklides i Pitagoras, oraz filozofów: Platona, Sokratesa i Arystotelesa. Najpopularniejsze sporty w Grecji to lekkoatletyka, 

https://www.youtube.com/watch?v=N6Ldltb0yU0


koszykówka, piłka nożna, żeglarstwo, pływanie i piłka wodna. Słynni greccy sportowcy to: Ekaterini Stefanidi, która 

specjalizuje się w skoku o tyczce, gimnastyk Lefteris Petrounias i koszykarz Giannis Antetokounmpo. 

     Grecja weszła do Unii Europejskiej w 1981 roku.          

Grecja ma 10,7 mln mieszkańców. Stolicą kraju są Ateny. Językiem urzędowym jest grecki.  

W Grecji walutą jest euro. Grecka moneta o nominale 1 euro przedstawia sowę, przejętą z ateńskiej monety z V 

wieku p.n.e. 

          Na całym świecie popularne są sałatka grecka z oliwkami i serem feta oraz pita, okrągłe płaskie placki 

napełniane warzywami i mięsem. Inne popularne greckie potrawy to moussaka (zapiekanka z mięsem i bakłażanami) oraz 

tzatziki (sos jogurtowy z zielonym ogórkiem i czosnkiem). Grecka kuchnia jest uważana za jedną z najzdrowszych na 

świecie!                  

Eratostenes, matematyk ze starożytnej Grecji, był pierwszym człowiekiem, który twierdził, że Ziemia jest okrągła i 

wyznaczył jej obwód. Prawie 2 000 lat później naukowcy potwierdzili, że jego obliczenia były poprawne niemal w stu 

procentach! 

Starożytne Ateny, w których obywatele mieli prawo głosu, uważa się za kolebkę demokracji. 

Pierwsze igrzyska olimpijskie odbyły się w starożytnej Grecji w 776 roku p.n.e.! 

Grecy uwielbiają taniec: mają ponad 63 tańce ludowe, z których najpopularniejszym jest sirtaki.  

 

W greckiej mitologii szczyt góry Olimp uważany był za siedzibę bogów, takich jak Atena, bogini 

mądrości, Posejdon, bóg mórz, oraz Zeus, ojciec wszystkich bogów.  

                         Na  pożegnanie żegnamy się  w języku greckim: "Adio" 

Wsiadamy do pociągu i jedziemy 

Zagadka 

W jakim kraju żył Picasso, 



najsłynniejszy malarz w świecie. 

Pewnie doskonale o tym 

drogie dzieci wiecie? 

Stacja XII- Pociąg zatrzymuje się w pięknej stolicy HISZPANII- Madrycie. Wszyscy witają się słowami 

„Buenos dias” oraz całują się w oba policzki, trzymając ręce na ramionach partnera. 

Flaga Hiszpanii jest używana od 1981 roku. Herb Królestwa Hiszpanii łączy w sobie symbole dawnych królestw: 

Aragonii (cztery czerwone pasy na złotym tle), Kastylii (zamek), Leónu (lew) i Nawarry (złoty łańcuch). 

Hiszpania leży w Europie Południowej. Na północy kraju leżą Pireneje, które oddzielają Hiszpanię od Francji. Na zachodzie i 

południu kraju również znajdują się góry. W Hiszpanii znajduje się również jedyna w Europie pustynia, która leży w 

prowincji Almería.Przybyszów może dziwić fakt, że po obiedzie życie w Hiszpanii zamiera. To dlatego, że po południu 

Hiszpanie ucinają sobie drzemkę, która nazywa się sjesta. Hiszpania ma bogatą tradycję kulturalną i artystyczną. Na pewno 

słyszeliście o takich artystach jak Salvador Dalí i Pablo Picasso. Znani hiszpańscy sportowcy to między innymi tenisista 

Rafael Nadal oraz mistrz Formuły 1 Fernando Alonso. 

Hiszpania przystąpiła do UE w 1986 roku. 

Hiszpania ma 46,7 mln mieszkańców. Stolicą kraju jest Madryt. Językiem urzędowym jest 

hiszpański.  

 

W Hiszpanii walutą jest euro. Hiszpańskie monety euro przedstawiają obecnie panującego króla, pisarza Miguela 

de Cervantesa, oraz katedrę w Santiago de Compostela. 

Znanym hiszpańskim przysmakiem są churros (smażone w tłuszczu rurki z ciasta parzonego podawane z 

czekoladą). 

Ze wszystkich krajów UE Hiszpania leży najbliżej Afryki. Aby się tam dostać promem, wystarczy zaledwie 35 

minut. 

Hiszpański jest drugim najpowszechniej używanym językiem na świecie po mandaryńskiej odmianie chińskiego. 

Co ma wspólnego lizak z gitarą klasyczną? I lizaka, i gitarę klasyczną wynaleźli Hiszpanie! 



Hiszpańskim tańcem narodowym jest flamenco. Gestom wykonywanym przez tancerkę towarzyszy 

akompaniament gitary oraz dźwięk klaskania.  

Najsłynniejsze danie kuchni hiszpańskiej, którego składnikami są ryż, owoce morza lub mięso oraz warzywa, to 

paella. Inna specjalność hiszpańskiej kuchni, tapas, początkowo miała formę zestawu niewielkich przekąsek (kiełbasa 

chorizo, tortilla z jajek, cebuli i ziemniaków, oliwki). Z czasem osiągnęła status pełnoprawnego, wyszukanego dania.  
 
Proponujemy Wam zabawę - Katalońska zabawa "Zik, zak, zuk" 

Wszyscy uczestnicy stoją w kole i ustawiają prawą stopę tak, aby czubki butów dotykały do siebie. Wszyscy mówią 

jednocześnie: "Uno, dos, tres, zik, zak, zuk, uno,dos, tres". Wraz z ostatnim słowem każdy z uczestników decyduje, czy 

zostawi prawą stopę w kole, czy chce ją wycofać. W dalszej zabawie biorą udział ci, których było mniej. Pozostali odpadają. 

Ostatnia osoba, która zostanie, wygrywa. W tą zabawę możecie bawić się ze wszystkimi domownikami w wolnej chwili.  

- Na pożegnanie w języku hiszpańskim: "Hasta la vista" (do zobaczenia) 

Wsiadamy do pociągu i jedziemy… 

Zagadka 

Który kraj słynie z tulipanów i wiatraków? 

Gdzie mieszkańcy noszą drewniane chodaki? 

Stacja XIII- Z Hiszpanii udajemy się do Holandii. W Holandii witamy się Hallo!  

  Flaga Hiszpanii jest używana od 1981 roku. Herb Królestwa Hiszpanii łączy w sobie 

symbole dawnych królestw: Aragonii (cztery czerwone pasy na złotym tle), Kastylii (zamek), Leónu (lew) i Nawarry (złoty 

łańcuch).  

  Holandia to płaski kraj o długiej linii brzegowej. Leży w Europie Zachodniej nad Morzem Północnym. Ryzyko powodzi 

jest tu duże, bowiem znaczna część terytorium leży poniżej poziomu morza. Holandia jest największym na świecie 

eksporterem sera. Stąd też pochodzi 80 proc. wszystkich cebulek kwiatowych na świecie. Holenderska muzyka elektroniczna 

jest znana poza granicami kraju. Tiësto i Armin van Buuren to znani na całym świecie holenderscy didżeje. Może mieliście 

już okazję posłuchać ich muzyki? Holendrzy lubią piłkę nożną, hokej na trawie i koszykówkę. Chętnie uprawiają też 

kolarstwo, grają w tenisa i w golfa. Czy wiecie, co to jest 'korfball'? To dyscyplina sportu podobna do netballu i koszykówki. 

Wynalazł ją holenderski nauczyciel. 

          Holandia jest jednym z krajów, które w 1957 roku założyły Unię Europejską. 



Holandia ma 17 mln mieszkańców. Stolicą kraju jest Amsterdam. Językiem urzędowym jest 

niderlandzki.  
 

        W Holandii walutą jest euro. Na holenderskich monetach o nominale 1 i 2 euro widnieje podobizna króla 

Holandii. 

Najpopularniejszą rybą w Holandii jest prawdopodobnie śledź. Jako przekąskę często jada się tutaj bitterballen 

(smażone klopsiki z musztardą) oraz sery Edam i Gouda, które Holendrzy często jedzą na śniadanie. W zimie warto zjeść 

rozgrzewającą erwtensoep (grochówkę z boczkiem), a na deser poffertjes (niewielkie naleśniki podawane z masłem i 

cukrem). 

Podobno Holendrzy to najwyższy naród na świecie. 

Czy wiecie, że narodowym kolorem Holandii jest pomarańczowy? Jest to kolor holenderskiej rodziny królewskiej 

(dynastia Orańska-Nassau). Podczas świąt narodowych lub innych specjalnych wydarzeń Holendrzy ubierają się na 

pomarańczowo. 

Holenderskie linie KLM to najstarsze linie lotnicze działające na świecie i lider na rynku przewozów lotniczych. 

Z Holandii pochodzili najsłynniejsi malarze na świecie. Jednym z nich był Van Gogh. Na pewno 

znane są Wam również takie nazwiska jak Rembrandt, Vermeer i van Dyck.  

Znakiem rozpoznawczym Holandii są wiatraki, a wiosną wielobarwne pola tulipanów, które tłumnie 

odwiedzają turyści.  
 

Żegnamy się z Holandią i wyruszamy w dalsza podróż do pięknej Irlandii. „Tot ziens!” 

 Zagadka 

Gdzie chochliki, czarownice spotykamy? 

Gdzie rekordów bardzo grubą księgę mamy? 



Stacja XIV-A teraz jesteśmy w IRLANDII. Kiedyś tu można było spotkać walecznych wojowników zwanych 

Wikingami. Sprawdźmy, czy wy bylibyście też dobrymi wojownikami. Proście kogoś z domowników. Stańcie na wprost 

siebie wzdłuż linii. Waszym zadaniem jest, walcząc z przeciwnikiem, strącić go z linii. Wygrywa wiking, który utrzyma się 

na linii najdłużej i przechodzi on do kolejnego etapu zabawy. Zwycięzcą ostatecznym - najwaleczniejszym Wikingiem, 

zostaje ten, komu uda się pokonać największą liczbę przeciwników. 

Flaga Irlandii jest używana od 1937 roku. Jest ona wzorowana na fladze francuskiej, ale ma inne 

kolory o innej symbolice. Biały kolor w środku oznacza pokój między dwiema grupami wyznaniowymi: katolikami (kolor 

zielony) i protestantami (kolor pomarańczowy).  

Irlandia jest wyspą. Leży w Europie Zachodniej, na Oceanie Atlantyckim. Jej znakiem rozpoznawczym są wysokie klify, 

kultura celtycka i zielone pastwiska. Kultura Irlandii jest bardzo bogata. Przede wszystkim kraj ten słynie jednak z muzyki, 

tańca i sztuki opowiadania. Czy znacie zespoły The Script, Kodaline i Villagers? Wszystkie pochodzą z Irlandii. Do 

największych irlandzkich pisarzy należą Oskar Wilde, James Joyce, Samuel Beckett i Bram Stoker, autor 'Drakuli'. Irlandia 

odnosi światowe sukcesy w rugby. Typowe irlandzkie dyscypliny sportowe to sporty gaelickie, takie jak futbol gaelicki, 

skrzyżowanie rugby i piłki nożnej. 

      Irlandia weszła do Unii Europejskiej w 1973 roku. 

Irlandia ma 4,8 mln mieszkańców. Stolicą kraju jest Dublin, a językami urzędowymi są 

irlandzki i angielski.  
 

W Irlandii walutą jest euro. Na irlandzkich monetach widnieje harfa celtycka, która jest symbolem Irlandii. 

W tradycyjnej kuchni irlandzkiej pierwsze miejsce zajmuje mięso i warzywa korzeniowe. Najlepiej widać to na 

przykładzie potrawki irlandzkiej, którą robi się z jagnięciny, marchewek i ziemniaków. Inne popularne dania to boczek z 

kapustą i colcannon(puree z ziemniaków z jarmużem). 

Najdłuższą nazwą miejscowości jest Muckanaghederdauhaulia (po irlandzku 'Muicineach idir Dhá Sháile'). I jak to 

wymówić?! 

Czy w Waszych krajach 31 października obchodzi się Halloween? Halloween narodziło się w Irlandii i wywodzi 

się z celtyckiego święta Samhain, którego nazwa oznacza koniec lata. 



W XIX wieku Irlandię dotknęła klęska głodu. Wielu Irlandczyków umarło z głodu lub wyjechało z kraju. Choć przez 

większą część XX wieku Irlandia była biednym krajem, w latach 90. sytuacja gospodarcza bardzo się poprawiła. Teraz 

Irlandia jest liderem w branży nowoczesnych technologii. 

W Irlandii popularnością cieszą się sporty 'gaelickie'. Najsłynniejszym z nich jest hurling: 

przypomina on trochę hokeja i jest najstarszą na świecie dyscypliną sportu rozgrywaną na otwartym terenie.  

Czy wiecie, co to jest 'shamrock'? To trójlistna koniczyna, symbol narodowy Irlandii.  
Jedziemy dalej. 

    Zagadka    

  Do państwa tego odbędziesz ciekawe wycieczki 

i oprócz rosyjskiego poznasz język litewski. 

Kaziukowe serce kupisz w Wilnie na jarmarku 

i przywieziesz go ukochanej w podarku.   

    Stacja XV.   Litwa                          

  Flaga Litwy jest używana od 1922 roku. Kolor czerwony symbolizuje krew i odwagę tych, którzy 

walczyli o wolność. Żółty to kolor słońca i pól uprawnych, a zielony – rozległych litewskich lasów.  

Litwa leży w Europie Północnej i jest największym z trzech krajów bałtyckich. Dużą część terytorium kraju pokrywają lasy, 

jest tu też wiele jezior i rzek. Na Litwie znajdują się liczne rezerwaty przyrody, gdzie zwierzęta żyją na wolności w 

chronionym środowisku. Wśród słynnych artystów jest wiele osób pochodzenia litewskiego. Są to na przykład piosenkarka 

Pink i wokaliści zespołów Red Hot Chilli Peppers i Killers. Sportem narodowym Litwinów jest koszykówka, która ma tutaj 

nieomal status religii. Liczni litewscy koszykarze są gwiazdami amerykańskiej ligi koszykarskiej NBA. Domantas Sabonis to 

jeden z nich. Inne popularne dyscypliny sportu to lekkoatletyka, piłka nożna i kolarstwo. 

 Litwa weszła do Unii Europejskiej w 2004 roku. 



Litwa ma 2,8 mln mieszkańców. Stolicą kraju jest Wilno. Językiem urzędowym jest litewski.  
 

 Na Litwie walutą jest euro. Na monecie o nominale 1 euro widnieje litewski herb Pogoń, po litewsku 'Vytis'. 

 Typowe składniki litewskich dań to produkty mleczne, mięso, ziemniaki, buraki, grzyby, jagody i chleb żytni. 

Tradycyjnym daniem są cepelinai – pyzy z ziemniaków nadziewane mięsem i podawane ze śmietaną i skwarkami. Z kolei 

latem można zjeść šaltibarščiai (chłodnik z buraków). Tradycyjne litewskie ciasto nazywa się šakotis, czyli 'choinka', i tak 

właśnie wygląda. Zawiera masło, jajka, mąkę, cukier i śmietanę. Piecze się je na obracającym się rożnie w piekarniku lub nad 

otwartym ogniem. 

 Czy wiecie, co to są kanklės? Kanklės to litewski instrument muzyczny, który ma postać drewnianej skrzyni ze 

strunami na wierzchu. 

 Litwa była pierwszą republiką radziecką, która ogłosiła niepodległość od ZSRR w marcu 1990 roku. 

Litwini wierzą, że nie należy podawać ręki przez próg. Może to doprowadzić do kłótni między osobami, 

które się w ten sposób witają lub żegnają.  

  Podczas pobytu w Wilnie można polecieć nad miastem na wycieczkę balonem. 

Litwa słynie z wyrobów z bursztynu, który fale Bałtyku wyrzucają na tutejsze plaże. Bursztyn to kopalna żywica 

drzew iglastych, która wyciekła przez korę drzewa. Po upływie milionów lat jest tak twarda, że można z niej robić piękną 

biżuterię w najrozmaitszych odcieniach żółci i pomarańczy.  
 

Zagadka 

Małe państewko – lecz Księstwo Wielkie, 

na mapie widzisz jakby kropelkę 

pomiędzy Belgią, Francją, Niemcami, 

Jakie to państwo? Zgadnijcie sami. 

Stacja XVI. Luksemburg 



Kolory flagi Luksemburga wywodzą się z herbu Wielkiego Księcia (XIII wiek). Następnie pojawiły się 

w 1830, w czasie rewolucji Belgijskiej. Były one prawdopodobnie wzięte z herbu prowincji Limburg w Belgii. W tej fladze 

zamiast paska o kolorze niebieskim był pasek o kolorze srebrnym. 

Luksemburg jest drugim w kolejności najmniejszym krajem w UE i leży w Europie Zachodniej. Jest to dużo zieleni, lasów i 

pól uprawnych, rzek i pięknych zamków. Luksemburg jest najbogatszym krajem w Europie. Swoje siedziby ma tu wiele 

banków i firm ubezpieczeniowych. Ponieważ życie w Luksemburgu jest dość drogie, wiele osób, które tu pracują, mieszka 

na stałe w sąsiednich krajach: Niemczech, Francji lub Belgii. Największe sukcesy sportowe Luksemburg odnosi w 

kolarstwie. Luksemburscy kolarze pięciokrotnie wygrali wyścig Tour de France! Inne popularne dyscypliny sportu to piłka 

nożna, tenis i lekkoatletyka. 

 Luksemburg jest jednym z krajów, które w 1957 roku założyły Unię Europejską. 

Luksemburg ma 600 000 mieszkańców. Stolica kraju również nosi nazwę Luksemburg. Trzy języki 

urzędowe to francuski, niemiecki i luksemburski.  
 

 W Luksemburgu walutą jest euro. Na luksemburskich monetach euro widnieje profil wielkiego księcia 

Luksemburga. 

Tradycyjne dania luksemburskie to między innymi bouneschlupp (gęsta zupa ziemniaczana z fasolką szparagową i 

boczkiem), fritür vun der Musel (smażone małe ryby z rzeki Mozeli) i huesenziwwi (potrawka z zająca), popularna w sezonie 

łowieckim. Typowym luksemburskim deserem jest quetschentaart (ciasto ze śliwkami). 

 Największa europejska stacja telewizyjna i radiowa, RTL (pierwotnie Radio Télévision Luxembourg) powstała w 

latach 20. XX wieku w Luksemburgu. 

 Jedną z najsłynniejszych atrakcji Luksemburga są kazamaty w skale Bock. Składają się one z 21 kilometrów 

wykutych w skale korytarzy pod twierdzą Luksemburg, która została wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. 

To dzięki układowi z Schengen, podpisanemu w 1985 roku w małym luksemburskim miasteczku, 

Europejczycy mogą swobodnie podróżować w obrębie UE.  
 

 W rankingu ONZ Luksemburg został uznany za jeden z najbezpieczniejszych krajów na świecie. 



Zamek w Vianden jest jednym z wielu zamków w Luksemburgu.  

 

Dziękujemy Wam za wspólna podróż po Europie.  

 

Teraz zapraszamy Was do     pracy plastycznej 

Mamy dla Was  dwie propozycje prac plastycznych. Oczywiście są to propozycje dla chętnych. Można tylko obejrzec filmik 

– jak wykonć tulipanalub namalować taką pracę w wolnej chwili. 

Zachęcamy i proponujemy  Wam  wykonanie pracy plastycznej. 

 

Jak zrobić tulipana z krepiny? https://www.youtube.com/watch?v=Z_9rLEbKgTI 

 Kącik edukacyjny Dopasuj zabytki 

Kliknij poniższy link i sprawdź swoją pamięć 

https://europa.eu/learning-corner/match-the-landmarks_pl 

 

Rebusy  

Zachęcamy do rozwiązania rebusów. 

Zgadnij, skąd pochodzą dzieci? 

https://www.youtube.com/watch?v=Z_9rLEbKgTI
https://europa.eu/learning-corner/match-the-landmarks_pl


 

Pokoloruj obrazek – flaga 



 

  taniec       

Teraz wstajemy i troche ruchu też nam jest potrzebne.  

1.Just Dance 2020 - Superhero by Viki Gabor (eurovision contest) (fanmade mashup) 

https://www.youtube.com/watch?v=C4W4lzd3Zdk&t=31s 

2.Macarena - The Girty Team | Just Dance 2015 🌟 

https://www.youtube.com/watch?v=SWHS4HsgnUk 

3. Zumba dla dzieci - trenujemy przy piosence SHAKIRY - LEGO ZUMBA KIDS® balony 

https://www.youtube.com/watch?v=TI-Thsr9VFA 

Nasza podróż kończy się w Luksemburgu. Do zobaczenia jutro 

 

https://www.youtube.com/watch?v=C4W4lzd3Zdk&t=31s
https://www.youtube.com/watch?v=SWHS4HsgnUk
https://www.youtube.com/watch?v=TI-Thsr9VFA


Źródło:Zagadki dla dzieci o państwach Unii Europejskiej ,https://wirtualnagrecja.pl/zycie-codzienne/grecja-muzyka-i-

taniec.htmlhttp://www.uniaeuropejska.info.pl/kraje/Luksemburg, Unia Europejska uczy i bawi – gry i zabawy edukacyjne dla ... 
https://fajnepodroze.pl/unia-europejskia-dla-dzieci/, Pinterest, Wikipedia, Scholaris. 


