
Podróż pociągiem po Europie cz. III 

 

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

W tym tygodniu mieliśmy w świetlicowej gromadzie hasło tygodnia „Europa da się lubić”. Jutro obchodzimy  Święto Unii 

Europejskiej. Dobrze jest wiedzieć czym ona właściwie jest, kiedy powstała, od kiedy nasz kraj włączony został do 

Wspólnoty Europejskiej oraz doceniać różnorodność państw ją tworzących. Temu właśnie służyły propozycje i ciekawostki, 

które przygotowaliśmy dla Was na ten tydzień. 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.  

Witajcie w Piątek 

Jesteście gotowi? 

PROPOZYCJE NA DZIŚ 

Z WIZYTĄ W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ ZAPRASZAMY 

ciekawostki   Zgaduj – zgadula               praca plastyczna 

Coś dla ruchu   Kącik edukacyjny Krzyżówka 

 

 

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. 

Prosimy uczestników wycieczki do Włoch o odebranie biletów. Wsiadamy do pociągu i wyjeżdżamy. Zatrzymujemy się 

dopiero w Rzymie. 

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

ciekawostki    

Zagadka- Ciekawe czy rozpoznacie o jakim państwie mowa  

 

Zagadka 

Kto z was nazwę państwa zna, 

które za stolicę Rygę ma. 

Powiem wam jeszcze, że leży ono 

nad Zatoką Ryską. 

Teraz wiedzieć już powinniście wszystko. 

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


   Stacja XVII. Uwaga, uwaga proszę wsiadać. Żegnamy się z Luksemburgiem w dalszą podróż wyruszamy. 

Proszę wygodnie usiądźcie. 

Łotwa leży w Europie Północnej i jest jednym z krajów bałtyckich. Jest to kraj płaski i nizinny, pokryty lasami, pastwiskami 

i piaszczystymi plażami. Na Łotwie jest ponad 12 000 rzek i 3 000 jezior! 20 proc. terytorium kraju to obszary chronione, co 

oznacza prawdziwy raj dla zwierząt, a zwłaszcza rysi i wilków. Od niedawna Łotwa jest liderem w branży zaawansowanych 

technologii. Bardzo ważną częścią świata kultury są sztuka i architektura. Miejscowi architekci zajmują się ochroną 

drewnianych zabytków XIX-wiecznej architektury łotewskiej we wsiach i w miastach. Jedną ze słynnych postaci łotewskiej 

sceny muzycznej jest dyrygent Andris Nelsons. Hokej na lodzie i koszykówka to zimowy i letni sport narodowy. 

Flaga Łotwy jest używana od 1990 roku. Legenda głosi, że ranny w bitwie łotewski wojownik został 

owinięty białym płótnem. W miejscu gdzie leżał, płótno zachowało biały kolor, ale dwa końce zabarwiły się na czerwono od 

krwi.                    

Łotwa weszła do Unii Europejskiej w 2004 roku. 

 Łotwa ma 2 mln mieszkańców. Stolicą kraju jest Ryga. Językiem urzędowym jest łotewski.  

Na Łotwie walutą jest euro. Na monecie o nominale 1 euro widnieje kobieta w łotewskim stroju ludowym. 

Do typowych dań kuchni łotewskiej należą rasols (sałatka z ziemniakami, śledziem, jajkiem na twardo, 

warzywami i śmietaną) oraz aukstā zupa (chłodnik z buraków). Podczas pobytu na Łotwie na deser można zjeść maizes zupa 

(słodką zupę na bazie chleba żytniego). 

Pierwsza choinka bożonarodzeniowa, o której informacje się zachowały, została ustawiona na rynku głównym w 

Rydze w 1510 roku. 

Ważnym elementem łotewskiej kultury są taniec i muzyka ludowa. Co pięć lat odbywa się tutaj 

Łotewski Festiwal Pieśni i Tańca Dziesmusvetki, który należy do największych amatorskich festiwali chóralnych na świecie.  

 

W 1936 roku Walter Zapp, Niemiec z Łotwy, wynalazł pierwszy miniaparat fotograficzny na świecie – Minox. 



Nad wodospadem na rzece Windawie, który należy do najszerszych w całej Europie, można przy 

odrobinie szczęścia zobaczyć latające ryby! Co roku na wiosnę łososie próbują przeskoczyć przez próg wodospadu, aby 

dotrzeć w górę rzeki, gdzie będą się rozmnażać.  

Łotwa ma najszybszy Internet na świecie! W Rydze jest 800 bezpłatnych punktów dostępu, co oznacza, że za dostęp 

do sieci w ogóle się nie płaci. 

        Żegnamy się z Łotwą i wyruszamy w dalszą podróż. 

Zagadka 

Co wspólnego z nazwą państwa ma, 

maltańczyk – rasa psa? 

 Stacja XVIII -  Malta     

Flaga Malty jest używana od 1964 roku, kiedy Malta uzyskała niepodległość od Wielkiej Brytanii. Krzyż w 

lewym górnym rogu flagi to tak zwany 'Krzyż Jerzego'. Został on przyznany narodowi maltańskiemu w 1942 roku przez 

angielskiego króla Jerzego VI w uznaniu za bohaterstwo podczas II wojny światowej. Legenda głosi, że dwa kolory na fladze 

zostały nadane przez Rogera I, hrabiego Sycylii, który odbił wyspę z rąk Arabów w 1090 roku. 

Malta to grupa wysp: Malta, Gozo i Comino. Malta leży w Europie Południowej. W krajobrazie przeważają pola uprawne i 

warowne miasta. Latem na piaszczystych plażach nad turkusowym morzem odpoczywa wielu turystów. Malta znajdowała się 

pod rządami Fenicjan, Kartaginy, Rzymu, Bizancjum, Arabów, Normanów, Sycylii, Hiszpanii, Joannitów, Francji oraz 

Wielkiej Brytanii. O burzliwej historii tego kraju świadczą warowne budowle, które są często wykorzystywane jako plan 

filmowy. Czy wiecie, że filmy 'Gladiator', 'Troja' i 'Hrabia Monte Cristo' były kręcone właśnie na Malcie? Na Malcie dużą 

popularnością cieszy się piłka nożna, piłka wodna i rugby. Maltańczycy mają też swoją własną grę w piłkę, która nazywa się 

boċċi. Przypomina ona grę w kręgle. 

Malta weszła do Unii Europejskiej w 2004 roku. 

Malta ma 470 000 mieszkańców. Stolicą kraju jest Valletta, a językami urzędowymi są 

maltański i angielski.  

Na Malcie walutą jest euro. Na monetach o nominałach 1 i 2 euro widnieje krzyż maltański. 



Maltańska kuchnia stanowi mieszankę różnych wpływów kulturowych. Do najbardziej tradycyjnych dań należą 

lampuki pie(placek z rybą koryfeną), fenek (potrawka z królika) oraz pastizzi (ciasto nadziewane ricottą i fasolą). Typowym 

deserem jest imqaret (ciasto nadziewane daktylami). Czy wiecie, co to jest 'kinnie'? To maltański napój z gorzkich 

pomarańczy z dodatkiem ziół. 

Podobno Maltańczycy są najniższym narodem w Europie. 

W XVII i XVIII wieku, pod panowaniem zakonu Joannitów, Malta przeżywała swój 'złoty wiek'.  

 

Na Malcie nie ma rzek ani jezior. 

 
Symbolem Malty jest luzzu, tradycyjna kolorowa łódź rybacka, której historia sięga czasów Fenicjan.  

Dlaczego stolica Malty nazywa się Valletta? Nazwa miasta pochodzi od nazwiska jego założyciela. Był nim 

francuski szlachcic Jean Parisot de La Valette, wielki mistrz zakonu Joannitów, którzy rządzili Maltą przez dwa stulecia. 

Jedziemy dalej.  

Zagadka 

Po zjednoczeniu - wielka potęga, 

po dobrobytu trofea sięga. 

Tego bliskiego Polski sąsiada 

wnet odgadniecie. Kto odpowiada? 

Stacja XIX –Zatrzymujemy się w NIEMCZECH - krainie bogatej w lasy, góry i zamki Wiele razy powtarzamy 

słowa „Guten Tag”, którymi witamy się z naszymi zachodnimi sąsiadami Nie wiem czy wiecie, że ulubioną zabawą 

młodszych dzieci w Niemczech jest zabawa „Kaczuszki”. Uwaga, uwaga prosimy podróżnych z pociągu „Podróże po 

Europie” o wyjście na przed stację i ustawić się na zbiórce. Zaczynamy -zapraszamy Was kliknijcie poniższy link 

 i przygotowujemy rączki. Do zabawy zaproście rodzinę. Jesteście gotowi zaczynamy!!!! 

https://www.youtube.com/watch?v=zW1_ANe0l94 - Mini Disco - Kaczuszki  

https://www.youtube.com/watch?v=zW1_ANe0l94


 Flaga Niemiec jest używana od 1949 roku. Żołnierze, którzy walczyli przeciwko wojskom Napoleona 

w 1813 roku, nosili czarne mundury ze złotymi guzikami i z czerwonym wzorem. Kolory te trafiły na niemiecką flagę. Flaga 

została wywieszona po raz pierwszy w 1832 roku, kiedy to tysiące osób wzięło udział w demonstracjach o wolność i jedność 

narodową. Niemcy były wówczas podzielone na wiele małych państw. 

Niemcy leżą w Europie Zachodniej. To jeden z największych i najbogatszych krajów w UE. Północne regiony Niemiec to 

przede wszystkim równiny, na których głównie prowadzi się działalność rolniczą. Jednak im dalej na południe, tym bardziej 

pejzaż robi się górzysty i jest coraz więcej lasów. Na południu kraju leżą Alpy. Niemcy to kraj o bogatej kulturze. Niemcy są 

ojczyzną kompozytorów muzyki klasycznej Beethovena i Bacha oraz sławnych aktorów Daniela Brühla i Diane Kruger. Ale 

prawdopodobnie najsłynniejszym niemieckim naukowcem wszech czasów jest Albert Einstein. Niemieccy sportowcy 

osiągają liczne sukcesy w wielu dyscyplinach. Czterokrotnie zdobyli tytuł mistrza świata w piłce nożnej i wiele medali w 

różnych sportach zimowych. Niemcy są też mistrzami Formuły 1. Niemcy Michael Schumacher i Sebastian Vettel nie raz 

wygrali mistrzostwa świata. 

             Niemcy są jednym z krajów, które w 1957 roku założyły Unię Europejską. 

Niemcy mają 83 mln mieszkańców. Stolicą kraju jest Berlin. Językiem urzędowym jest niemiecki.  

 

 W Niemczech walutą jest euro. Na niemieckich monetach o nominale 1 i 2 euro widnieje orzeł, symbol, którym 

Niemcy posługują się od ponad 1 200 lat 

 Tradycyjna kuchnia niemiecka jest dość kaloryczna. W skład typowych potraw wchodzą często kiełbasa (wurst) i 

mięso podawane z ziemniakami i kapustą. Popularne desery to tort szwarcwaldzki i rote grütze (legumina z owocami). 

 Napój Fanta został wynaleziony w Niemczech jako alternatywa dla Coca Coli w czasie drugiej wojny światowej. 

Obecnie popularny jest też napój Spezi, składający się z koli i lemoniady pomarańczowej. 

W Niemczech produkuje się wiele znanych na całym świecie sprzętów elektronicznych 

i samochodów. Auta marki Audi, BMW, Volkswagen i Mercedes Benz są sprzedawane na całym świecie i są synonimem 

jakości.  

 

 W Niemczech bardzo popularne są jarmarki bożonarodzeniowe, organizowane w całym kraju w okresie 

okołoświątecznym. 



W Niemczech wypieka się wiele rodzajów chleba oraz szczególnie popularne precle (brezel).  

 

 Zamek Neuschwanstein w Bawarii jest pierwowzorem zamku z królestwa czarów Walta Disneya. 

Jedziemy dalej.  

Zagadka 

Kraina piękna, ciepła, szczęśliwa, 

atlantyk plaż jej stopy obmywa. 

Do Sanktuarium w cichej Fatimie 

co roku strumień pielgrzymów płynie. 

Żeglarze żyją tu i górale. 

Co to za państwo? Nietrudne wca 

      Stacja XX - Portugalia       

Portugalia leży w Europie Południowej. Krajobraz jest różnorodny: są tu pastwiska, klify, kamieniste równiny, pola uprawne 

i piaszczyste plaże. Pochodząca z Portugalii rasa koni lusitano należy do najstarszych na świecie. W czasach swojej 

największej świetności imperium portugalskie rozciągało się od Brazylii po Chiny. Dlatego dzisiaj językiem portugalskim 

posługuje się prawie 300 mln ludzi na całym świecie. Czy coś Wam mówi muzyka fado? Te melancholijne pieśni, zazwyczaj 

wykonywane przy akompaniamencie gitary, to tradycyjna muzyka portugalska. Portugalia jest mistrzem w piłce nożnej. 

Jedną z największych gwiazd na świecie jest Cristiano Ronaldo, który urodził się na portugalskiej wyspie Maderze. Inne 

popularne sporty to koszykówka, futsal, piłka ręczna i hokej na rolkach. 

 Flaga Portugalii jest używana od 1911 roku. Do 1910 roku Portugalia była królestwem i jej flaga była 

wówczas biało-niebieska. Na dzisiejszej fladze kolor czerwony symbolizuje rewolucję z czasów obalenia monarchii, a kolor 

zielony jest symbolem nadziei. Godło nawiązuje do odkryć portugalskich żeglarzy. 

    Portugalia weszła do Unii Europejskiej w 1986 roku. 

Portugalia ma 10,3 mln mieszkańców. Stolicą kraju jest Lizbona. Językiem urzędowym jest 

portugalski.  

 



W Portugalii walutą jest euro. Na monetach o nominale 1 i 2 euro figurują portugalskie zamki i herby, a pośrodku 

– królewska pieczęć. 

W kuchni portugalskiej dominują mięso i ryby. Portugalczycy chętnie jadają suszonego solonego bacalhau (dorsz) 

i camarão (krewetki). Inne tradycyjne dania to caldeirada (potrawka rybna) i feijoada (potrawka z fasolą i mięsem). 

Najsłynniejszym portugalskim wyrobem cukierniczym są pasteis de nata (babeczki z budyniem). 

W 1755 roku w Lizbonie nastąpiło trzęsienie ziemi, które obróciło w ruinę 85 proc. miasta. Było to jedno z 

najtragiczniejszych trzęsień ziemi w historii ludzkości. 

Najpopularniejsze ryby to sardynki. Latem w całym kraju odbywają się nawet festiwale poświęcone 

sardynkom!  

 

Najstarsza księgarnia na świecie znajduje się w Lizbonie. Ma prawie 300 lat! 

 
Słynny portugalski odkrywca Vasco da Gama był pierwszym Europejczykiem, który dopłynął do Indii. Inny znany 

portugalski odkrywca nazywał się Magellan.  

Portugalska ceramika azulejos jest znana na całym świecie. Białe płytki zdobione motywami w kolorze niebieskim 

można zobaczyć na ścianach budynków w wielu portugalskich miastach. 

   Stacja XXI-  Rumunia       

Rumunia leży w Europie Wschodniej. Kraj jest górzysty na północy i w części centralnej, a na południu przeważają grunty 

uprawne. Jest tu również dużo lasów i obszarów chronionych, a średniowieczne miasta i dzika przyroda działają na turystów 

jak magnes. Rumunii zawdzięczamy kilka ważnych wynalazków. Są to m.in. kino trójwymiarowe, wieczne pióro i krem na 

zmarszczki. Najpopularniejszym sportem w Rumunii jest piłka nożna, ale wiele osób gra też w piłkę ręczną, siatkówkę i 

tenisa. Simona Halep to jedna z najlepszych tenisistek na świecie. Rumunia ma również duże osiągnięcia w gimnastyce. 

Rumunka Nadia Comăneci jako pierwsza gimnastyczka w historii na olimpiadzie w 1976 roku uzyskała dziesiątkę, czyli 

maksymalną notę. 

        Flaga Rumunii jest używana od 1989 roku. Kolory flagi to barwy jej dwóch prowincji: Wołoszczyzny 

(niebieski i żółty) i Mołdawii (czerwony i niebieski). Kolory te zestawione zostały po raz pierwszy w XVI wieku za sprawą 

bohatera narodowego – Michała Walecznego, hospodara Wołoszczyzny.              



Rumunia weszła do Unii Europejskiej w 2007 roku. 

Rumunia ma 19,5 mln mieszkańców. Stolicą kraju jest Bukareszt. Językiem urzędowym jest 

rumuński.  

 

Waluta obowiązująca w Rumunii nazywa się lej. Jeden lej to około 20 eurocentów.  

Kuchnia rumuńska stanowi mieszankę wpływów środkowoeuropejskich i śródziemnomorskich. 

Tradycyjne rumuńskie zupy noszą nazwę ciorbă. Zazwyczaj nie należą do lekkich i mają charakterystyczny kwaśny smak. 

Popularnym daniem kuchni rumuńskiej są sarmale, czyli rodzaj gołąbków. Na deser warto spróbować papanași, pączków z 

białym serem polewanych konfiturą. 

Pałac Parlamentu w Bukareszcie jest drugim co do wielkości tego rodzaju budynkiem na świecie po 

waszyngtońskim Pentagonie. 

Rumuńska Timișoara była drugim po Nowym Jorku miastem na świecie, w którym zainstalowano elektryczne 

latarnie uliczne. 

W Rumunii występuje największe skupisko niedźwiedzi brunatnych w Europie.  

Język rumuński ma 1700 lat. Nazwa kraju – Rumunia – pochodzi od łacińskiego słowa 'romanus', czyli 'obywatel 

cesarstwa rzymskiego'. 

Zagadka 

Piękne są nasze polskie Tatry, 

górale mają dla turystów mnóstwo atrakcji, 

nie będziesz tam się nudził w czasie wakacji. 

I również piękne są Tatry w sąsiedniej … . 

 Stacja XXII Słowacja 

Słowacja leży w Europie Środkowej. Na północy kraju leżą Tatry, a przez jego południową część, płaską i pokrytą polami 

uprawnymi, przepływa Dunaj. W gęstych lasach, które pokrywają niemal połowę terytorium kraju, żyją na wolności 

niedźwiedzie brunatne, wilki, kozice i rysie. 



Czy wiecie, że obiektyw fotograficzny jest słowackim wynalazkiem? 

Najpopularniejsze sporty na Słowacji to hokej na lodzie i piłka nożna. Zimą Słowacy chętnie jeżdżą w góry, by uprawiać 

narciarstwo i jazdę na snowboardzie. Czy wiecie, że Słowakiem jest słynny kolarz Peter Sagan nazywany Piotrem Wielkim? 

Flaga Słowacji jest używana od 1992 roku. Dzisiejszy wzór pochodzi z czasów powstania słowackiego 

z 1848 roku, kiedy Słowacy wystąpili przeciwko węgierskiej dominacji. Kolory niebieski, czerwony i biały to kolory 

'słowiańskie', znane również z flagi Rosji. 

Słowacja przystąpiła do UE w 2004 roku. 

Słowacja ma 5,4 mln mieszkańców. Stolicą kraju jest Bratysława. Językiem urzędowym jest 

słowacki.  

Na Słowacji walutą jest euro. Na monetach 1 i 2 euro widnieje godło Słowacji, czyli podwójny krzyż na szczycie 

trójwzgórza. 

Kuchnia słowacka jest kuchnią typowo środkowoeuropejską. Do tradycyjnych słowackich potraw zaliczają się 

bryndzové halušky (kluseczki z ciasta ziemniaczano-mącznego podawane z bryndzą) i kapustnica (kapuśniak). Jeśli chodzi o 

desery, Słowacy podobnie jak ich czescy i węgierscy sąsiedzi, chętnie jadają naleśniki, przeważnie z dżemem. 

Czy wiecie, że stolica Słowacji Bratysława leży bezpośrednio na granicy z Austrią i Węgrami? 

Współtwórca Spidermana Steve Ditko pochodził ze Słowacji.  

 

Obywatele UE, którzy nie ukończyli 26. roku życia, mogą na Słowacji podróżować pociągiem za darmo! 

Nieodłącznym elementem krajobrazu Słowacji są zamki. Najsłynniejszym z nich jest Zamek Spiski. 

Słowacy twierdzą, że w ich kraju liczba zamków przypadająca na jednego mieszkańca jest większa niż 

w którymkolwiek innym kraju na świecie. Na Słowacji jest prawie 600 zamków.  

Dotychczas na Słowacji odkryto ponad 6 000 jaskiń! 



Zagadka  

Na skoczni w Planicy 

spotkasz skoczków wielu. 

Lecz w jakim to kraju? 

Powiedz przyjacielu! 

  Stacja XXIII Słowenia 

Słowenia leży w Europie Południowej. W tym niewielkim kraju występują różnorodne krajobrazy: przełomy rzek, jaskinie, 

lasy, zielone równiny i winnice. W tutejszych jaskiniach mieszka odmieniec jaskiniowy, gatunek płaza z rodziny 

odmieńcowatych, w niektórych językach nazywany też czasami 'ludzką rybą'. Jest on gatunkiem zagrożonym. Słoweńcy 

ustanowili też kilka imponujących rekordów świata. Narciarz ekstremalny Davo Karničar to pierwszy człowiek, który zjechał 

na nartach z Mount Everestu. Słoweńska podróżniczka Benka Pulko to pierwsza kobieta, która dotarła na motocyklu na 

wszystkie siedem kontynentów. Pływak długodystansowy Martin Strel przepłynął wzdłuż całą Amazonkę! 

Flaga Słowenii jest używana od 1994 roku. Widnieje na niej Triglav – najwyższy szczyt Słowenii – 

oraz fale, które są symbolem Morza Adriatyckiego i przepływających przez kraj rzek. 

Słowenia przystąpiła do UE w 2004 roku. 

Słowenia ma 2 mln mieszkańców. Stolicą kraju jest Lublana. Językiem urzędowym jest słoweński.  

W Słowenii walutą jest euro. Na monecie 1 euro widnieje podobizna Primoža Trubara, autora pierwszej 

drukowanej książki w języku słoweńskim. 

Typowe słoweńskie potrawy to jota (zupa z kiszonej kapusty i fasoli) i štruklji (zawijane nadziewane ciasto). 

Tradycyjnym słoweńskim deserem jest potica – rolada z ciasta drożdżowego, najczęściej z nadzieniem orzechowym lub 

makowym. 

Słoweńcy są wielkimi miłośnikami pszczół. Wśród zaledwie 2 mln mieszkańców kraju jest aż 10 000 pszczelarzy! 

W Słowenii jest mnóstwo jaskiń! Najdłuższe z nich to Migovec i Postojna, które odwiedzają rzesze 

turystów.  



 

Niektóre sceny filmu 'Opowieści z Narni' były kręcone w Słowenii. 

Jednym z najpopularniejszych sportów w Słowenii są skoki narciarskie. Popularnymi dyscyplinami 

zespołowymi są piłka nożna, koszykówka, hokej na lodzie i piłka ręczna.  

  

Stacja XXIV Szwecja   

Szwecja leży w Europie Północnej i jest trzecim co do wielkości krajem w UE. W południowej Szwecji przeważają żyzne 

niziny, północna część kraju jest górzysta, a lasy pokrywają ponad połowę terytorium kraju! Bardzo prawdopodobne, że 

niektóre meble w Waszych pokojach pochodzą ze słynnego szwedzkiego sklepu meblowego IKEA. Szwedzi uwielbiają 

sport. Największą popularnością cieszy się piłka nożna. Na pewno słyszeliście o szwedzkim piłkarzu robiącym 

międzynarodową karierę Zlatanie Ibrahimoviću albo o pływaczce Sarze Sjöström. Na arenie muzycznej słynni Szwedzi to 

Robyn, Zara Larsson oraz zespół The Hives. 

  Flaga Szwecji jest używana od 1906 roku. W 1569 roku król Jan III Waza zarządził, aby wszystkie 

szwedzkie statki pływały pod banderą ze złotym krzyżem nordyckim (inaczej zwanym krzyżem skandynawskim), 

wzorowaną na fladze Danii 'Dannebrog'. Kolory niebieski i żółty pochodzą z herbu królewskiego. 

Szwecja przystąpiła do UE w 1995 roku. 

Szwecja ma 10 mln mieszkańców. Stolicą kraju jest Sztokholm. Językiem urzędowym jest szwedzki.  

W Szwecji walutą jest korona szwedzka. Jedna korona to około 10 eurocentów. 

Wśród dań kuchni szwedzkiej znajdziemy popularną szczególnie zimą potrawkę z renifera (podawaną z ubitymi 

ziemniakami i dżemem z borówki brusznicy). Jednym z najbardziej klasycznych szwedzkich deserów jest prinsesstårta, czyli 

tort księżniczki (z ciasta biszkoptowego pokryty marcepanem). W Szwecji jada się jednak coraz więcej dań kuchni 

międzynarodowej. 

Brännboll to popularny sport w szwedzkich szkołach. Zasady są podobne jak w baseballu. 

Barwna postać Pippi Pończoszanki narodziła się w wyobraźni szwedzkiej pisarki Astrid Lindgren.  



Czy wiecie, że nazwa 'skala Celsjusza' pochodzi od nazwiska szwedzkiego naukowca Andersa Celsiusa, który ją 

opracował? I że Alfred Nobel, który ufundował Nagrodę Nobla, był Szwedem? 

Szwedzi uwielbiają słodycze, ale ze względu na zęby szwedzkie dzieci mogą jeść słodycze tylko w sobotę. Ten 

zwyczaj nazywa się lördagsgodis.  

W Szwecji rodzice muszą uzyskać zgodę Skatteverket (Szwedzkiej Rady Skarbu), aby nadać imię swojemu dziecku. 

Imiona, których nie wolno nadawać dzieciom, to na przykład Superman, Metallica oraz Ikea. 

Zagadka 

W kraju tym pyszny gulasz zjesz 

i czardasza zatańczysz, jeśli chcesz! 

Stacja XXV Węgry 

Węgry leżą Europie Środkowej i są w przeważającej mierze krajem równinnym. Gleba jest żyzna i nadaje się pod uprawę. Na 

północy kraju teren jest pagórkowaty i pokryty lasami. Na Węgrzech jest wiele zamków i pałaców, które turyści odwiedzają 

między innymi podczas rejsów po Dunaju. Węgrzy mają bogatą tradycję muzyczną zwłaszcza, jeśli chodzi o muzykę 

klasyczną i ludową. Najsłynniejsi węgierscy kompozytorzy to Franciszek Liszt, Béla Bartók i Zoltán Kodály. Węgrzy 

uwielbiają sport i są zdobywcami wielu medali olimpijskich. Popularne dyscypliny to piłka nożna oraz sporty wodne, 

zwłaszcza piłka wodna i pływanie. Kiedy Balaton zamarza, miłośnicy sportów zimowych jeżdżą po nim na łyżwach i 

sankach.  

Flaga Węgier jest używana od 1957 roku. Kolory flagi pochodzą z herbu Węgier, na którym widnieje 

czerwona tarcza z białymi paskami i trzema zielonymi wzgórzami. Kolory te były używane podczas koronacji królów. Kolor 

czerwony ma wywodzić się ze sztandaru księcia Arpada, który żył w IX wieku. Biel z kolei może wiązać się z kolorem 

krzyża przekazanego królowi Stefanowi przez papieża ok. 1000 roku. 

Węgry weszły do Unii Europejskiej w 2004 roku. 

Węgry mają 9,8 mln mieszkańców. Stolicą kraju jest Budapeszt. Językiem urzędowym jest węgierski.  

Obowiązującą na Węgrzech walutą jest forint. Jeden forint to około 31 eurocentów. 



Trudno sobie wyobrazić węgierskie danie bez papryki! Węgrzy dodają tę przyprawę do większości potraw, między 

innymi do gulaszu wołowego z ziemniakami, potrawki mięsnej pörkölt oraz do gołąbków, które po węgiersku nazywają się 

töltött káposzta. Popularne desery to jabłkowy strudel, który nazywa się rétes, i naleśniki, czyli palacsinta. 

Metro w Budapeszcie jest jednym z najstarszych na świecie, starsze od niego jest tylko londyńskie metro w Wielkiej 

Brytanii. 

W środkowej części kraju leży największe jezioro Europy Środkowej – Balaton. 

Wynalazcą słynnej kostki Rubika jest węgierski architekt Ernő Rubik.  

Węgierka Judit Polgár jest uważana za najlepszą szachistkę wszech czasów!  

Węgierskie uzdrowiska mają długą tradycję. Na Węgrzech jest około 1 500 gorących źródeł! 

Zagadka 

Jakie państwo kształtem bucik przypomina, 

a na gondoli płynie chłopak i dziewczyna? 

Stacja XXVI  -  Z Węgier udajemy się do słonecznej Italii. Jesteśmy w małej miejscowości, w której 

mieszkańcy właśnie świętują. Udajemy się tam i pozdrawiamy się „Bon giorno’ oraz ujmujemy dłoń partnera między swoje 

dłonie. 

Włoskie dzieci lubią zabawę o nazwie „płynące gondole”. Czy wiecie, co to jest gondola? To taki specjalny rodzaj łodzi. 

Dobieramy się w pary i siadamy naprzeciwko siebie przy stolikach po dwie pary przy stoliku. Na linii kładziemy papierową 

łódkę. Na sygnał „gondola” dmuchamy w łódkę, starając się zdmuchnąć ją jak najszybciej ze swojej strony na stronę 

przeciwnika. Wygrywa ten, kto pierwszy strąci łódkę.    

Włochy leżą w Europie Południowej, na półwyspie, który kształtem przypomina kozaka na obcasie. Na północy kraju, w 

Alpach, zimą można jeździć na nartach, a na południu, w lecie – wypoczywać nad morzem lub w głębi lądu. Włochy słyną 

także z pięknych jezior. Jezioro Como, które ma ponad 400 metrów głębokości, jest jednym z najgłębszych w Europie! W 

renesansowych Włoszech tworzyli najwięksi artyści wszech czasów: między innymi Leonardo da Vinci, Michał Anioł 

 i Botticelli. Dzisiaj Włochy są sławne między innymi dlatego, że produkują luksusowe samochody sportowe, jak Ferrari 

 i Lamborghini. Włosi odnoszą sukcesy w wielu dyscyplinach sportu, ale najbardziej pasjonują się piłką nożną. Inne 

popularne dyscypliny to sporty motorowe, kolarstwo, narciarstwo i koszykówka. Słynni sportowcy to piłkarz Francesco Totti 

i mistrz w jeździe na motocyklu Valentino Rossi.        



Flaga Włoch jest używana od 1946 roku i jest wzorowana na trójkolorowej fladze francuskiej. Po raz 

pierwszy wywieszono ją w Republice Cisalpińskiej – utworzonym przez Napoleona państwie, którego ustrój wzorował się na 

Francji. Flaga stała się symbolem całego Królestwa Włoch w 1861 roku. Na środku flagi umieszczono herb dynastii 

sabaudzkiej, który następnie usunięto po upadku monarchii w 1946 roku. 

Włochy są jednym z krajów, które w 1957 roku założyły Unię Europejską. 

Włochy mają 60 mln mieszkańców. Stolicą kraju jest Rzym. Językiem urzędowym jest włoski.  

We Włoszech walutą jest euro. Na włoskich monetach widnieją różne symbole zainspirowane dziełami włoskich 

artystów. 

Kuchnię włoską znają wszyscy. Ale pizza, pasta, risotto, lasagna, ravioli, gelato to nie wszystko! Włosi, w 

przeciwieństwie do innych narodów, jadają makaron jako przystawkę. W kuchni włoskiej silne są tradycje regionalne. 

Lista włoskich wynalazków wydaje się nie mieć końca. Są na niej między innymi termometr, bateria elektryczna, 

rożek na lody, skrzypce i fortepian! 

Czy wiecie, że miasto Watykan, które leży na terytorium Rzymu, jest najmniejszym państwem na świecie? 

Z Włochami kojarzy nam się również Juliusz Cezar i cesarstwo rzymskie. W okresie swojej największej 

świetności cesarstwo rzymskie obejmowało wszystkie tereny wokół Morza Śródziemnego. Juliusz Cezar przyłączył do 

imperium wiele regionów zachodniej Europy.  

Na pewno słyszeliście o Krzysztofie Kolumbie i Marco Polo? Ci wielcy odkrywcy byli Włochami. 

pożegnania w języku włoskim: "Arrivederci" 

Tiramisù to deser o kawowym smaku pochodzący z północno-wschodniej części Włoch. Łatwo go 

przygotować i istnieje wiele różnych wersji. Jego nazwa oznacza 'popraw mi humor', bo rzeczywiście sprawia radość 

ludziom, którzy go jedzą.  

 Jedziemy dalej.  

Zagadka 



Pytanie nietrudne 

– to każdy przyzna: 

jak się nazywa 

twoja Ojczyzna?  

     Stacja XXVII  - Nasza podróż kończy się w POLSCE, w której czujemy się najlepiej. Spotykanym ludziom 

mówimy „cześć” i przybijamy piątkę. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej.          

Polska leży w Europie Środkowej nad Morzem Bałtyckim i jest jednym z największych krajów w UE. Jest bardzo 

zróżnicowana geograficznie. W Polsce występują bogate zasoby minerałów. Jest tu również wiele jezior i lasów. Na pewno 

słyszeliście o słynnym XVI-wiecznym polskim astronomie Mikołaju Koperniku? Odkrył on, że w centrum wszechświata 

znajduje się Słońce, a nie Ziemia. Najpopularniejsze sporty w Polsce to piłka nożna, siatkówka, koszykówka, skoki 

narciarskie, wyścigi motocyklowe (żużel) i lekkoatletyka. Do grona słynnych polskich lekkoatletów i złotych medalistów 

należą: niedawno zmarła rekordzistka w sprincie Irena Szewińska, chodziarz Robert Korzeniowski oraz Adam Małysz, jeden 

z najlepszych skoczków narciarskich w historii! 

 Flaga Polski jest używana od 1919 roku. Kolory polskiej flagi pochodzą z XIV-wiecznego herbu, na 

którym widniał biały orzeł na czerwonym tle. Pas górny reprezentuje białego orła, a dolny czerwone pole tarczy herbowej. 

     

 Polska weszła do Unii Europejskiej w 2004 roku. 

Polska ma prawie 38 mln mieszkańców. Stolicą kraju jest Warszawa. Językiem urzędowym jest 

polski.  

 W Polsce walutą jest złoty. Jeden złoty to około 23 eurocentów. 

 Najsłynniejsze tradycyjne polskie potrawy to pierogi, rosół i bigos. Z kolei dla łasuchów atrakcją mogą być 

pączki. 

 Kopalnia soli w Wieliczce jest jedyną kopalnią na świecie, która działa od czasów Średniowiecza. Jest to jedno z 

najpiękniejszych miejsc w Polsce, które cieszy się wielką popularnością wśród turystów. 

Pierwszą kobietą, której przyznano Nagrodę Nobla, była Polka Maria Skłodowska-Curie.  



 Festiwal rockowy Przystanek Woodstock to jeden z największych w Europie festiwali odbywających się w 

plenerze. 

W Polsce znajduje się wiele obszarów lęgowych europejskich ptaków wędrownych. Każdej wiosny zakłada 

tam gniazda jedna czwarta wszystkich europejskich bocianów białych!  

 Czy wiecie, że polski alfabet ma aż 32 litery? 

Nasza podróż pociągiem dookoła Europy dobiegła do końca.  

    praca plastyczna 

Propozycje dla Was na wekend – możecie wydrukowć sobie z poniższego linku kolorowanki kilka flag i pomalujcie farbami. 

Jest to propozycja dla chętnych.  

https://www.europarl.europa.eu/poland/resource/static/files/kolorowanka.pdf 

Lub narysujcie sobie flagę z któregoś państw członkowskich UE i pomalujcie farbami. 

 

https://www.europarl.europa.eu/poland/resource/static/files/kolorowanka.pdf


    Rozwiąż krzyżówkę.Przerysuj sobie na kartkę krzyżówkę i uzupełnij. 

Krzyżówka 

 

Coś da ruchu  

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

Just Dance 2018 - Waka Waka This Time For Africa - 4 players 

Razem zaśpiewajmy Piosenka o Unii Europejskiej 

https://www.youtube.com/watch?v=5VVAotBHuiM&feature=emb_title 

 

Kącik edukacyjny  

https://www.youtube.com/watch?v=5VVAotBHuiM&feature=emb_title


Proponujemy Wam wyzwanie dla Młodych Europejczyków. 

Po ostatniej podróży po krajach unijnych, zachęcamy Was do rozgrywek w grę planszową on-line. Dostarczy Wam ona wielu 

emocji, ale również utrwali Waszą wiedzę na tematy związane z Unią Europejską i państwami, które ją tworzą. Aby 
przesunąć się pionkiem do przodu, trzeba poprawnie odpowiedzieć na pytanie testowe wylosowane przez komputer. 

Zapraszamy do podjęcia wyzwania: 

https://europa.eu/learning-corner/lets-explore-europe_pl 

 

Gratulacje!!! Dotrwaliście do końca – należy Wam się Medal  

 

Na dziś to już wszystko 

Pozdrawiamy Wychowawcy świetlicy 

 

 

 

https://europa.eu/learning-corner/lets-explore-europe_pl

