
 

 

Zapraszamy w Podróż po Europie 

 

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.  

Witajcie w środę 

Jesteście gotowi? 

PROPOZYCJE NA DZIŚ 

Z WIZYTĄ W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ ZAPRASZAMY 

  ciekawostki   Zgaduj – zgadula               praca plastyczna     

  taniec           

 

Zapraszamy na wyprawę po krajach UE! 

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



Dziś zabieramy Was w podróż pociągiem po Europie. Jesteście gotowi wyruszyć z nami w podróż ??Jak bilety i bagaże 

podróżne macie ? to ruszamy   

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

Gotowi? Zatem ruszajmy w podróż po Europie!  

A teraz wybierzemy się w niezwykłą podróż po Europie. 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  

 Piękna stolica, miasto walczyka! 

Tańca i pieśni tu nie unikaj. 

Nasz król Jan Trzeci, wodzowska głowa. 

Od Turków dzielnie ją uratował. 

A góry jakie w tym pięknym kraju. 

Polscy narciarze dobrze je znają! 

Sam Adam Małysz, nad skoczki skoczek 

nie raz trenował na tamtych zboczach. 

Przed nami Stacja I A   

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


Zatrzymaliśmy się w zaśnieżonych Alpach w AUSTRII. Świeci słońce, ludzie siedzą na zewnątrz obok chat i uśmiechają się 

do siebie przyjaźnie. Na powitanie skłaniamy nisko głowy i machamy prawą ręką. 

Ciekawostki  

Naszą wędrówkę po krajach Europy zaczniemy  alfabetycznie od Austrii.  

NasAustria jest górzystym krajem położonym w Europie Środkowej. Nic dziwnego, że Austriacy uwielbiają sporty zimowe, 

takie jak narciarstwo i łyżwiarstwo. W kraju znajduje się wiele parków narodowych o łącznej powierzchni 2 376 km².Austria 

jest też ojczyzną jodłowania. Jest to specjalny rodzaj śpiewu z częstymi zmianami między rejestrami piersiowym  

i głowowym. Austria może się poszczycić bogatym dziedzictwem kulturowym. Z Austrii pochodzą słynni kompozytorzy 

muzyki klasycznej: Mozart, Haydn i Schubert. Tutaj urodzili się znany hollywoodzki aktor Arnold Schwarzenegger oraz 

zdobywca Oscara Christopher Waltz. Austria jest również ojczyzną Zygmunta Freuda, neurologa i twórcy psychoanalizy. 

 Austria weszła do Unii Europejskiej w 1995 roku. 

 

 Austria ma 8,8 mln mieszkańców. Jej stolicą jest Wiedeń. Językiem urzędowym w kraju jest niemiecki. 

 W Austrii walutą jest euro. Na austriackiej monecie o nominale 1 euro widnieje podobizna Wolfganga 

Amadeusza Mozarta. 

 Austriacka kuchnia słynie przede wszystkim z ciast i deserów. Jednym z nich jest tort Sachera (tort czekoladowy 

przełożony konfiturą morelową i oblany polewą czekoladową). Inne tutejsze specjały to Wiener schnitzel, czyli sznycel po 

wiedeńsku (przypominający polski kotlet schabowy, tylko z cielęciny) i tafelspitz (duszona wołowina). 

W Wiedniu znajduje się najstarszy ogród zoologiczny na świecie, Tiergarten Schönbrunn, założony w 1752 roku. 

Flaga Austrii jest jedną z najstarszych flag na świecie – pochodzi z 1191 roku. 

Początkowo walca tańczono tylko w podmiejskich lokalach, ale wkrótce trafił na salony. Dziś króluje na salach 

balowych i często jest pierwszym tańcem, który państwo młodzi tańczą na weselach. 

Walc – popularny taniec towarzyski – pochodzi z Austrii. 

 Apfelstrudel to słynne austriackie ciasto nadziewane jabłkami z rodzynkami i cynamonem. 

Jedziemy dalej…. 

Zagadka  

Państwo bogate, chociaż nieduże w Europejskiej Unii „na górze”. 



Jego stolica – Unii stolica! 

Jakie to państwo? Bystrzy wnet chwycą. 

Stacja II  -  wysiadamy w Belgii. Uwaga podróżni bagaże zostawiamy w pociągu. Zabieramy ze sobą aparat, 

okulary i coś od słońca. 

Belgia   

W Brukseli znajduje się siedziba główna Unii Europejskiej i kwatera główna NATO. Bruksela należy do najbardziej 

kosmopolitycznych miast na świecie. Smerfów ani Tintina chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Ale nie każdy wie, że 

pochodzą właśnie z Belgii. Belgia ma wielu wybitnych sportowców. Legendarny kolarz Eddy Merckx pięć razy wygrał Tour 

de France, a Kim Clijsters i Justine Henin na początku naszego wieku wiodły prym w kobiecym tenisie. W 2017 roku 

belgijska złota medalistka w lekkoatletyce Nafissatou Thiam otrzymała nagrodę World Athlete of the Year dla najlepszej 

lekkoatletki sezonu. 

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

Belgia ma 11,4 mln mieszkańców. Jej stolicą jest Bruksela. W kraju obowiązują trzy języki urzędowe: 

niderlandzki, francuski i niemiecki. 

W Belgii walutą jest euro. Na belgijskiej monecie o nominale 1 euro widnieje podobizna króla Belgii. 

Podobno Belgia jest ojczyzną frytek. Narodowe danie to moules-frites, czyli małże z frytkami. W Belgii 

koniecznie trzeba spróbować tutejszej wyśmienitej czekolady! 

Położona w Belgii Antwerpia to światowe centrum handlu diamentami. Autorem projektu znajdującego się na 

stronie wspólnej wszystkich monet euro jest Belg Luc Luycx. Strony narodowe monet są różne w poszczególnych krajach. 

 
Mówi się, że na całym świecie nie ma takich pysznych gofrów jak w Belgii! 

Stacja III  - Bułgaria  

 Bułgaria leży w Europie Wschodniej. Rzeka Dunaj tworzy naturalną granicę z Rumunią, a masyw górski Stara 

Płanina rozciąga się od Serbii, przez środkową część Bułgarii, aż po Morze Czarne na wschodzie. W Bułgarii jest wiele 

gorących źródeł, a Centralny Bałkański Park Narodowy to jeden z największych rezerwatów przyrody w UE.W Bułgarii 

urodzili się wynalazcy zegarka elektronicznego i poduszki powietrznej. Piłka nożna jest bardzo popularnym sportem. 

Lekkoatletka Stefka Kostadinowa w 1987 roku ustanowiła światowy rekord w skoku wzwyż – 2,09 metra. Od tamtej pory 

nikomu nie udało się pobić jej rekordu! 



Bułgaria weszła do Unii Europejskiej w 2007 roku. 

 
Bułgaria ma 7,1 mln mieszkańców. Jej stolicą jest Sofia. Językiem urzędowym w kraju jest bułgarski. 

Waluta obowiązująca w Bułgarii nazywa się lew. Jeden lew to około 51 eurocentów. 

Bułgarzy uwielbiają jogurt i dodają go do wielu dań. Jogurt zmieszany z ogórkami można jeść w lecie na zimno 

jako orzeźwiający chłodnik, który nazywa się tarator. Istnieje tez wersja na słodko: z konfiturami, owocami lub miodem. 

Podobno jogurt wynaleziono ponad 5 000 lat temu właśnie w tej części świata! 

W Bułgarii oprócz imion, które mają swoich patronów, używa się również imion pochodzących od nazw kwiatów 

lub drzew, na przykład Nevena (nagietek), Roza (róża), Jasen (jesion) czy Jawor. 

W przeciwieństwie do wielu innych narodów Bułgarzy kiwają głową, gdy mówią 'nie', i kręcą nią, mówiąc 'tak'. 

Dzięki projektowi finansowanemu ze środków UE w Bułgarii udało się zwiększyć populację orłów cesarskich, 

wcześniej zagrożonych wyginięciem. 

 
Co roku w marcu Bułgarzy obdarowują się włóczkowymi gałgankami – martenicami, których nazwa pochodzi od 

bułgarskiej nazwy marca ('mart'). Symbolizują one nadejście wiosny i mają skłonić Babę Martę (według ludowego przekazu 

nazwa marca pochodzi od jej imienia) do nieopóźniania końca zimy. 

 
W bułgarskiej Dolinie Róż uprawia się róże, z których robi się olejek różany stosowany w perfumach. 

 

Jeśli dalej macie ochotę z nami zwiedzać Europę –zapraszamy . 

Stacja IV  – Uwaga, uwaga podróżni tutaj będzie bardzo gorąco – proszę zabrać ze sobą wodę, coś od słońca . 

      Chorwacja  

Chorwacja leży w Europie Środkowej, gdzie spotykają się regiony Morza Śródziemnego i Bałkanów. Chorwackie długie 

wybrzeże, na którym panuje ciepły klimat śródziemnomorski i wzdłuż którego leży ponad tysiąc wysp, cieszy się wielką 

popularnością wśród turystów. Czy czasami piszecie piórem? Pierwsze wieczne pióro powstało w Chorwacji. Słynny 

wynalazca Nikola Tesla, który urodził się w Chorwacji, był jednym z pierwszych odkrywców promieniowania 



rentgenowskiego. Najpopularniejszym sportem w Chorwacji jest piłka nożna. W 2018 roku chorwacka drużyna weszła do 

finału mistrzostw świata w piłce nożnej. Jednym z najsłynniejszych chorwackich piłkarzy jest Luka Modrić. Popularne są 

również piłka ręczna i piłka wodna − w obu dyscyplinach Chorwacja zdobyła tytuł mistrza świata i mistrza olimpijskiego. 

 Chorwacja weszła do Unii Europejskiej w 2013 roku. 

 
Chorwacja ma 4,1 mln mieszkańców. Jej stolicą jest Zagrzeb. Językiem urzędowym w kraju jest chorwacki 

 Obowiązującą w Chorwacji walutą jest kuna. Jedna kuna to około 13 eurocentów. 

W kuchni chorwackiej widoczne są różne wpływy. Słynne danie tutejszej kuchni to crni rižot, czyli czarne risotto, 

z mątwą lub kałamarnicą, które zawdzięcza swoją ciemną barwę atramentowi z kałamarnicy. Na deser można tu zjeść strudel 

nadziewany wiśniami lub fritule, czyli delikatne minipączki. 

 To chorwacka firma jako pierwsza wypuściła na rynek batony czekoladowe z ryżem. 

W 1617 roku chorwacki wynalazca Faust Vrančić skonstruował pierwszy w historii spadochron. Był to płócienny 

kwadrat rozpięty na drewnianej ramie. 

Jednym z symboli Zagrzebia jest licitar – bogato zdobiony piernik w kształcie serca. W święta Bożego Narodzenia na 

rynku głównym w Zagrzebiu stoi choinka ozdobiona tysiącami takich serc. 

 
Cętkowane, czarno-białe psy − dalmatyńczyki − pochodzą z Dalmacji leżącej na wybrzeżu Adriatyku. 

 
Do chorwackich wynalazków należy krawat. Po chorwacku nazywa się on 'kravata' i pochodzi od słowa 'Hrvat', czyli po 

polsku 'Chorwat'. 

 

Stacja V  Cypr 



 Cypr jest wyspą i leży w Europie Południowej. Panuje tu klimat śródziemnomorski, który sprawia, że 

Cypr jest bardzo popularny wśród turystów. Na Cyprze żyje obok siebie pięć społeczności. Są to: Grecy cypryjscy, Turcy 

cypryjscy, Ormianie, katolicy pochodzący z krajów Europy lub Lewantu i Maronici cypryjscy.Pomimo swoich niewielkich 

rozmiarów Cypr ma bogatą tradycję i historię z uwagi na swoje strategiczne położenie na skrzyżowaniu szlaków łączących 

trzy kontynenty (Europę, Azję i Afrykę). W historii Cypr znajdował się pod panowaniem różnych cywilizacji.Na Cyprze 

najpopularniejsze dyscypliny sportu to piłka nożna, koszykówka i tenis. Cypryjscy sportowcy odnoszą też wiele sukcesów w 

lekkoatletyce. Dwoje najsłynniejszych lekkoatletów to Kyriakos Ioannou (medalista z skoku wzwyż) i Eleni Artymata 

(medalistka w sprincie). 

Cypr wszedł do Unii Europejskiej w 2004 roku. 

 
Cypr ma 0,86 mln mieszkańców. Stolicą Cypru jest Nikozja, która jest jedyną podzieloną stolicą w Europie. Języki 

urzędowe to grecki, turecki i angielski. 

Na Cyprze walutą jest euro. Na cypryjskiej monecie o nominale 1 euro widnieje prehistoryczny krzyż. 

Mezze, czyli zestaw niewielkich porcji różnych potraw, są na Cyprze tak popularne jak w Grecji. Ze względu na 

historię wyspy wiele potraw na Cyprze wywodzi się z kuchni greckiej, tureckiej i kuchni Bliskiego Wschodu. Są wśród nich 

halloumi (półtwardy ser z mleka owczego, który można również piec na ruszcie), talatouri (sos jogurtowy z miętą i 

czosnkiem) i loukoumades (smażone na głębokim tłuszczu pączki maczane w syropie miodowym). 

Cypr jest trzecim najmniejszym krajem w UE, po Malcie i Luksemburgu. 

W Nikozji znajdują się jedne z najlepiej zachowanych fortyfikacji w Europie, czyli mury zbudowane w czasach 

Republiki Weneckiej. 

Cypr to jedno z niewielu miejsc na świecie, gdzie żółwie zielone i żółwie z gatunku karetta wychodzą na ląd, by 

złożyć jaja na plaży. 

 Według legendy Afrodyta – w mitologii greckiej bogini miłości i piękna – urodziła się właśnie na Cyprze. 

 
Muflon cypryjski to rzadki gatunek owiec, który żyje wyłącznie na górzystych terenach Cypru. Wizerunek pary muflonów 

zdobi cypryjskie eurocenty. 

Zagadka  



Z kraju tego pochodzą kreskówki dla dzieci: rumcajs, cypiseki sympatyczny Krecik. 

Stacja VI –  

Czechy 

          Czechy leżą w Europie Środkowej. Czeska stolica jest jednym z najstarszych miast Europy. 

Turyści tłumnie odwiedzają zabytkowe centrum. Czechy mają bardzo bogatą historię i są ojczyzną wielu znanych postaci 

świata kultury. Wśród tych sław są malarz Alfons Mucha, kompozytorzy Bedřich Smetana i Antonín Dvořák oraz pisarze i 

filozofowie Jaroslav Seifert i Václav Havel. Czesi są mistrzami w hokeju na lodzie: ich drużyna w sumie dwanaście razy 

zdobyła mistrzostwo świata! Gwiazdą czeskiego hokeju jest Jaromír Jágr.                              

  Czechy weszły do Unii Europejskiej w 2004 roku. 

  Czechy mają 10,6 mln mieszkańców. Stolicą Czech jest Praga. Językiem urzędowym kraju jest 

czeski. 

 W Czechach walutą jest korona czeska. Jedna korona to około 13 eurocentów. 

Tradycyjne czeskie dania to przede wszystkim potrawki z mięsem, idealne na zimowe chłody. Są podawane z 

różnymi dodatkami. Jeden z najpopularniejszych to knedlíky, czyli knedle z ziemniaków lub chleba. Inne popularne czeskie 

potrawy to smažený sýr (smażony ser) i gulášová polévka (zupa gulaszowa). Wafle z Karlowych Warów to tradycyjne, 

bardzo popularne słodycze, dostępne w wielu smakach. 

Uniwersytet Karola w Pradze, założony w 1348 roku przez króla Czech Karola IV, jest najstarszym uniwersytetem w 

Europie Środkowej, Wschodniej i Północnej. 

 

To w czeskiej cukrowni w 1843 roku po raz pierwszy wyprodukowano cukier w kostkach. 

Górujący nad Wełtawą zamek na Hradczanach to największy pod względem zajmowanej powierzchni zamek na 

świecie. 

   Słynny Most Karola w Pradze łączący brzegi Wełtawy jest wielką atrakcją turystyczną. 

 



   Słowo 'robot' pochodzi od czeskiego słowa 'robota'. Jego autorem jest czeski pisarz Karel Čapek, który 

w 1921 roku użył go w swojej sztuce 'R.U.R.' (Roboty Uniwersalne Rossuma). 

 

Zbliżamy się do DANII. Widzimy podobną do warszawskiej syrenki słynną kopenhaską syrenkę witającą wpływające do 

portu statki. Kłaniamy się królowej Danii i mówimy „Goddag”. 

Zagadka  

W jakim państwie wymyślono klocki lego, pewnie wiesz to doskonale, mój kolego? 

Stacja VII-  

  Dania    

   Dania jest krajem nizinnym położonym w Europie Północnej. Składa się z Półwyspu Jutlandzkiego i 443 

wysp. Do Danii należą również Grenlandia i Wyspy Owcze. Duński wietrzny klimat sprzyja wytwarzaniu energii wiatru, 

która stanowi w tym kraju 40 proc. łącznej produkcji elektryczności. Sportem narodowym jest w Danii piłka nożna, ale dużą 

popularnością cieszą się także piłka ręczna, badminton i tenis. Caroline Wozniacki to jedna z najlepszych tenisistek na 

świecie. Czy wiesz, że to właśnie w Danii wynaleziono piłkę ręczną?   

Dania weszła do Unii Europejskiej w 1973 roku. 

  Dania ma 5,8 mln mieszkańców. Jej stolicą jest Kopenhaga. Językiem urzędowym kraju jest 

duński. 

 

Tradycyjne potrawy kuchni duńskiej to przede wszystkim kanapki z chleba żytniego, smørrebrød, na słodko 

lub słono, oraz frikadeller – klopsiki podawane z ziemniakami i warzywami. Na Boże Narodzenie w Danii jada się 

flæskesteg, czyli pieczeń wieprzową, oraz kaczkę lub gęś.W Danii walutą jest korona duńska. Jedna korona to około 38 

eurocentów. 

Najdłuższy wiszący most w Europie nad cieśniną Wielki Bełt – łączy dwie duńskie wyspy: Zelandię i Fionię. W 

języku duńskim istnieje specjalne słowo hygge, które oznacza przytulność, błogostan, komfort bycia zarówno ze sobą, jak i z 

innymi, lub po prostu czas spędzony w miłym towarzystwie. Duńska rodzina królewska jest najstarszą monarchią na świecie. 

Panuje ona od ponad tysiąca lat. 



Każde dziecko wie, co to klocki Lego, ale nie wszyscy wiedzą, że powstały one w 1949 roku w Danii.  

Wy chyba też lubicie się bawić klockami. W świetlicy klocki Lego są ulubioną formą zabawy chłopaków. 

 

Duński bajkopisarz Hans Christian Andersen jest autorem wielu powszechnie znanych bajek, takich jak 'Brzydkie 

kaczątko' czy 'Mała syrenka'. W Kopenhadze jest nawet pomnik małej syrenki, który stał się symbolem tego miasta. 

Zagadka 

Chcąc poznać kolegę z państwa tego musisz nauczyć się języka estońskiego. 

Tallin jest stolicą państwa tego, możesz zwiedzić go, z nowo poznanym kolegą. 

Stacja VIII   

Estonia 

Estonia jest najbardziej wysuniętym na północ z trzech krajów bałtyckich, które leżą w Europie Północnej. 

Dużą powierzchnię kraju porastają lasy. Estonia ma też wiele wysp. Znajduje się tu wiele parków narodowych, a przyroda 

jest bardzo zróżnicowana.Tallinn, stolica Estonii, zyskała status centrum innowacji. Jednak pieczołowicie chroni swoje 

historyczne dziedzictwo. Wiele firm technologicznych zdecydowało się założyć siedzibę w Tallinie. Rozmawiacie czasem 

przez Skype'a z rodziną lub z kolegami? Skype to najsłynniejszy estoński produkt.Mimo trudnych warunków klimatycznych 

Estończycy spędzają dużo czasu, uprawiając sport na świeżym powietrzu. Odnoszą też sukcesy w szermierce i zapasach. Z 

Estonii pochodzili Paul Keres, jeden z najlepszych szachistów wszech czasów noszący tytuł arcymistrza, oraz Neeme Järvi, 

światowej sławy dyrygent. 

Estonia weszła do Unii Europejskiej w 2004 roku. 

Estonia ma 1,3 mln mieszkańców. Jej stolicą jest Tallinn. Językiem urzędowym kraju jest estoński. 

 

W Estonii walutą jest euro. Na estońskich monetach euro widnieje zarys tego kraju. 

Dieta Estończyków jest urozmaicona: jedzą oni dużo ryb, wieprzowiny, kiełbas i zup. W tradycyjnych 

potrawach estońskiej kuchni często wykorzystuje się ziemniaki, buraki i kapustę kiszoną (sauerkraut). Jeśli chodzi o 

pieczywo, największą popularnością cieszy się czarny chleb żytni, a jeśli chodzi o desery – ciasto z rabarbarem. Estończycy 



są bardzo dumni ze swojej czekolady. Jej najsłynniejszym producentem jest firma Kalev. Jej pierwszy sklep w Tallinie 

otwarto w 1806 roku! 

Estończycy są mistrzami w dość nietypowych dyscyplinach, których wynalazcami są Finowie. Jedną z nich jest 

dźwiganie żon. W latach 1998–2008 estońskie pary 11 razy z rzędu zdobyły w tej dziedzinie tytuł mistrza świata! 

W estońskiej kulturze szczególne znaczenie ma śpiew. Zawsze odgrywał ważną rolę w historii tego narodu, a 

dzisiaj w Estonii odbywają się ogromne festiwale chórów, na których dziesiątki tysięcy chórzystów wspólnie wykonują 

utwory muzyczne. 

Transport publiczny jest bezpłatny w 11 spośród 15 estońskich prowincji! 

Jednym z najpopularniejszych sportów zimowych w Estonii jest narciarstwo biegowe. 

 Rysie żyją na wolności w estońskich lasach. 

 

A teraz kierujemy się w stronę FINLANDII, gdzie spotykamy się ze Świętym Mikołajem. Mamy nadzieję, że będziecie 

grzeczni w tym roku i otrzymacie swój wymarzony prezent. 

Zagadka  

Jest ponoć krajem jezior tysiąca i choć nie parzy tu nadmiar słońca możesz przebywać w florze przy faunie, a ciepło 

znajdziesz w gościnnej saunie, lub się ogrzejesz przy reniferze 

jakie to państwo? Śmiało i szczerze. 

Stacja IX – Finlandia-  Uwaga , uwaga w tym Kraju jest inna temperatura- więc zalecamy zmianę odzieży na 

zwiedzanie. 

Finlandia jest najbardziej wysuniętym na północ krajem Unii Europejskiej. Czy wiecie, że na północy Finlandii 

podczas przesilenia letniego słońce w ogóle nie zachodzi, a podczas przesilenia zimowego przez cały czas jest noc? Finlandia 

ma najwięcej lasów ze wszystkich krajów w Unii Europejskiej i słynie z licznych jezior. Na pewno znacie bajki o 

Muminkach i grę wideo Angry Birds. Ich autorami są Finowie!W Finlandii sportem narodowym jest pesäpallo, nazywany też 

fińskim bejsbolem. Finowie wielokrotnie wygrywali mistrzostwa świata w unihokeju (zwanym również floorballem), ale 

największą sławą okryli się w rozgrywkach hokeju na lodzie i w wyścigach Formuły 1. Kimi Räikkönen jest jednym z 

najlepszych kierowców Formuły 1 na świecie! 

 Finlandia weszła do Unii Europejskiej w 1995 roku. 



W Finlandii walutą jest euro. Na fińskiej monecie o nominale 1 euro widnieje para łabędzi w locie. 

Typowe fińskie dania zazwyczaj zawierają ryby lub mięso, a najbardziej znane specjały to między innymi 

ciasto borówkowe i pierogi karelskie – z ciasta z mąki pszenno-żytniej oraz ryżu. Największym przysmakiem Finów jest 

salmiakki, czyli słona lukrecja. Jest ona popularna również w niektórych innych krajach. 

 Co roku 27 lipca Finowie obchodzą Dzień Siedmiu Śpiących (‘Unikeonpäivä’). Tradycja nakazuje, by tego dnia tę 

osobę w rodzinie, która śpi najdłużej, obudzić, wrzucając ją do najbliższej rzeki, jeziora lub morza! 

Tunel wodny Päijänne jest najdłuższym tunelem wodnym w Europie i drugim co do długości na świecie. 

W Finlandii organizowane są mistrzostwa świata w nietypowych dyscyplinach, takich jak dźwiganie żon, piłka 

błotna, rzut gumiakiem czy telefonem komórkowym bądź gitara powietrzna. 

W Laponii, która leży na północy Finlandii, mieszka podobno Mikołaj i jego renifery. 

Sauna, czyli pomieszczenie, w którym panuje bardzo wysoka temperatura, to wynalazek Finów oraz ważny element fińskiej 

kultury. 

Dziś kończymy zwiedzanie na kraju gdzie dzieci pewnie bardzo długo by chciały zostać ze względu na renifery 

i Mikołaja w Laponii. Było trochę ciekawostek dotyczących krajów Unii Europejskiej teraz zapraszamy Was do pracy 

plastycznej. Oczywiście nasze propozycje są dla chętnych .  

            praca plastyczna   

Dziś proponujemy abyście narysowali „Zabytek wybranego państwa UE”- z tych poznanych z dzisiejszej podróży po 

Eurpie.Wierzymy w Waszą kreatywość.  

    taniec           

Tereaz zapraszamy Was po trochę ruchu. Proponujemy wam zabawy przy piosence i tańcu chocolate .Kliknijcie poniższy 

link. 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=taniec+chocolate 

Zabawa dla całej rodziny.W tej zabawie mogą wziąć udział wszyscy domownicy. 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=taniec+chocolate


Zabawa ruchowa przy muzyce „Wędrówki po Polsce” – dzieci tańczą przy muzyce na przerwę w muzyce dostosowują ruch 

do opowieści rodzica: 

 nad jeziorem – łowienie ryb, wiosłowanie, pływanie 

 w górach – wspinanie się 

 niziny – jazda na rowerze 

 las – zbieranie jagód, grzybów 

 nad morzem – opalanie się, gra w piłkę 

To już wszystko na dziś! Do zobaczenia jutro! 

Żródło: Unia Europejska uczy i bawi – gry i zabawy edukacyjne dla ... https://fajnepodroze.pl/unia-europejskia-dla-dzieci/, 

printerest,Wikipedia. 

https://fajnepodroze.pl/unia-europejskia-dla-dzieci/

