
 

Zapraszamy w Podróż po Europie  

ŚWIETLICA PROPONUJE !!!!  

Wtorek 5.05.2020 

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 we wtorek ! 

Codziennie w szkole, radio, telewizji słyszymy pojęcie „Unia Europejska”. Czytamy o niej w gazetach, mijamy tablice 

informacyjne na nowych, bądź wyremontowanych budynkach, ustawione na rondach, przy drogach, w parkach – z napisem 

„projekt współfinansowany przez Unię Europejską”. I w zasadzie nie ma w tym nic dziwnego, skoro z dniem 1 maja 2004r. 

Polska stała się członkiem wielkiej europejskiej rodziny. Ale – co to właściwie jest ta „Unia”? 

Jesteście gotowi? 

PROPOZYCJE NA DZIŚ 

Z WIZYTĄ W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ ZAPRASZAMY WAS W KOLEJNE DNI 

 Poznaj Unię       Legenda o Europie  Co to jest Unia Europejska? 

   Symbole Unii  Stolica Unii        Co daje nam Unia    

   Prace Unii  Flagi Unii       Ciekawostki o Europie  

Piosenka Zgaduj – zgadula   Praca plastyczna 

 

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

ruszamy 



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

Ruszamy  

Proponujemy Wam pooglądanie animacji o Unii Europejskiej. Poproście kogoś starszego aby pomógł. 

Kliknijcie w poniższy link. 

https://www.youtube.com/watch?v=h58YVP1Zvmw 

Unia Europejska: Poznaj Unię - (Animacja) 

Jeśli już pooglądaliście. Usiądźcie wygodnie i przeczytajcie uważnie krótką legendę o Europie. 

"Według legendy na azjatyckim wybrzeżu Morza Śródziemnego, tam gdzie dzisiaj znajduje się Liban, żyła 

księżniczka o imieniu Europa. Jej ojcem był król Agenor. Pewnej nocy Europie przyśniło się, że kłócą się o nią dwa kraje o 

postaciach kobiet. Jedna, Azja, chciała, aby Europa pozostała tu, gdzie jest. Druga, kraj leżący po przeciwnej stronie, 

otrzymała od króla bogów Zeusa rozkaz wyprowadzenia jej nad morze. Następnego ranka księżniczka zbierała nad brzegiem 

morza kwiaty. W pewnej chwili z wody wyszedł potężny, lecz łagodny byk. Przekonał on Europę, by usiadła na jego 

grzbiecie i popędził przed siebie. Po drodze byk wyznał Europie, że jest Zeusem, który przybrał postać zwierzęcia. 

Uprowadził księżniczkę na grecką wyspę Kretę i tam pojął ją za żonę." 

Unia Europejska: z czym to się je? 

Co to jest Unia Europejska? UE – Co to takiego?  

UE = Unia Europejska 

https://www.youtube.com/watch?v=h58YVP1Zvmw


Co to jest UE?  

Unia Europejska to grupa 28 krajów leżących w Europie. Po II Wojnie Światowej sześć krajów postanowiło się zjednoczyć  

i dopilnować, aby żaden z nich nie był w stanie samodzielnie produkować broni. Ta pierwsza organizacja nazywała się 

'Europejska  Wspólnota Gospodarcza' (EWG). Z czasem do EWG dołączyły inne kraje, a za współpracą gospodarczą poszło 

budowanie wspólnych struktur politycznych. Na granicach większości krajów UE nie trzeba już pokazywać paszportu. W 19 

krajach UE obowiązuje też wspólna waluta: euro. 

Symbole Unii Europejskiej 

Na pewno wszyscy znacie symbole narodowe Polski: biało-czerwoną flagę, godło na którym na czerwonym tle widnieje 

biały orzeł w koronie. Wszyscy znacie też hymn Polski, którym jest pieśń „Mazurek Dąbrowskiego”.  

A czy wiecie, że Unia Europejska też ma swoje symbole? Jakie?  

UE ma trzy wspólne symbole: 

Flaga europejska jest symbolem nie tylko Unii Europejskiej, ale również jedności i tożsamości Europy w szerszym 

znaczeniu. Na fladze przedstawiony jest okrąg złożony z dwunastu złotych gwiazd na błękitnym tle. Gwiazdy symbolizują 

jedność, solidarność i harmonię między narodami Europy. Krąg gwiazd jest symbolem jedności, a ich liczba nie zależy od 

liczby państw członkowskich. 

 Flaga (12 złotych gwiazdek na niebieskim tle) 

 

Hymn ('Oda do radości' Beethovena) 

Hymn UE to fragment IX Symfonii skomponowanej przez Ludwiga van Beethovena w 1823 do tekstu poematu Fryderyka 

Schillera „Oda do radości” z 1785 r. Hymn europejski jest wizytówką nie tylko Unii Europejskiej, ale również Europy w 

szerszym znaczeniu. Poemat „Oda do radości” Fryderyka Schillera wyraża idealistyczną wizję braterstwa całej rasy ludzkiej 

– wizję, którą podzielał Beethoven. 

 Hymn Unii Europejskiej „Oda do radości” skomponowana  

przez Ludwika van Beethovena.  

O Radości, iskro bogów, 

kwiecie elizejskich cór, 



święta, na twym świętym  

progu staje nasz natchniony chór. 

Jasność twoja wszystko zaćmi, 

złączy, co rozdzielił los. 

Wszyscy ludzie będą braćmi 

tam, gdzie twój przemówi głos. 

Patrz, patrz, wielkie słońce światem 

biegnie, sypiąc złote skry, 

jak zwycięzca i bohater 

biegnij bracie, tak i ty. 

Radość tryska z piersi ziemi, 

radość pije cały świat, 

dziś wchodzimy, wstępujemy 

na radości złoty ślad. 

Ona w sercu, w zbożu, w śpiewie, 

Ona w splocie ludzkich rąk, 

Z niej najlichszy robak czerpie, 

W niej największy nieba krąg. 

Wstańcie, ludzie, wstańcie wszędzie, 

Ja nowinę niosę wam:  

Na gwiaździstym firmamencie 

miłość, miłość mieszka tam 

Kliknij na poniższy link i wysłuchaj „Hymnu Unii Europejskiej” 

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

Motto „'Zjednoczona w różnorodności' 

„Zjednoczona w różnorodności” to motto Unii Europejskiej, którego po raz pierwszy użyto w 2000 r. Oznacza ono, że aby 

zapewnić pokój i dobrobyt oraz chronić bogactwo kultur, tradycji i języków w Europie, Europejczycy powinni działać 

wspólnie. 

Waluta  

Euro jest oficjalną walutą w 19 z 27 państw członkowskich UE. Zostało wprowadzone w 2002 r. 

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


 

 

Stolicą Unii Europejskiej jest Bruksela  

 

Co daje nam Unia    

 Pomaga chronić środowisko 

 Daje pieniądze na szkolenia 

 Pomaga biednym regionom 

 Ułatwia podróżowanie 

 Daje pieniądze na zakładanie firm 

 Umożliwia naukę i pracę w innym kraju 

 Umożliwia tańsze loty i tańsze połączenia komórkowe 

 Dba o zwierzęta 

 Chroni prawa ludzi 

 I daje nam POKÓJ! 

Prace Unii 

A jak pracuje Unia? 

Prace Unii Europejskiej prowadzone są przez jej instytucje: 

Parlament Europejski – składa się z posłów wybranych przez obywateli każdego państwa członkowskiego, wspólnie z Radą 

Ministrów (Radą Unii Europejskiej) tworzy prawo. 



Rada Europejska – złożona z liderów z każdego państwa członkowskiego, ustala główne założenia polityk i najważniejsze 

cele. 

Rada Ministrów (Rada Unii Europejskiej) – złożona z ministrów z każdego kraju członkowskiego; obok tego, że jest 

organem ustawodawczym, jest też organem wykonawczym i realizuje prawo europejskie. 

Komisja Europejska – ustala projekty nowych inicjatyw i wprowadza w życie pomysły Rady Europejskiej, reprezentuje i 

chroni interesy całej Unii. 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej – czuwa nad tym, by prawa ustanowione na poziomie europejskim były 

przestrzegane i właściwie interpretowane. 

Flagi Unii 

Austria                                              Belgia                                                        Bułgaria                                             Chorwacja 

                                                              

Cypr                  Czechy                                          Dania                                                  Estonia 

                          

Finlandia                                              Francja                         Grecja                                             Hiszpania 

                                         

Holandia                            Irlandia                                                 Litwa Luksemburg 

                                                  

Łotwa                                      Malta                                                 Niemcy                                                     Polska 

                                               

 

 

 

https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/austria_pl
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/belgium_pl
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries_pl
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/croatia_pl
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/cyprus_pl
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/denmark_pl
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/estonia_pl
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/finland_pl
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/spain_pl
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/netherlands_pl
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/ireland_pl
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/lithuania_pl
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/latvia_pl


Portugalia                            Rumunia Słowacja Słowenia 

                                                 

Szwecja             Węgry               Włochy 

                               

               Ciekawostki o Europie  

Czy Wiesz, że ……… 

Europa to kontynent 

  

Największym aktywnym wulkanem 

Europy jest góra Etna 

 

Największym państwem w Europie to Rosja 

https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/portugal_pl
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/sweden_pl


 

Najczęściej odwiedzanym celem turystycznym Europy nie jest wieża Eiffla, ale Disneyland w Paryżu. 

 

Dzień Europy 

 

Dzień Europy (9 maja) jest dniem, w którym co roku świętujemy pokój i jedność w Europie. 9 maja przypada rocznica 

podpisania historycznej Deklaracji Schumana. W swoim przemówieniu wygłoszonym w Paryżu w 1950 r. Robert Schuman 

(ówczesny francuski minister spraw zagranicznych) zaproponował nową formę współpracy politycznej w Europie, która 

uniemożliwiłaby wybuch nowej wojny. 

 Piosenka o Europie. Zapraszamy Was do posłuchania tej piosenki. Jeśli macie ochotę to kliknijcie w poniższy 

link. 

https://www.youtube.com/watch?v=-6IgVfb78BE&feature=emb_title                     

Zabawa dla całej rodziny. Możecie zaprosić do zabawy kogoś z rodziny. 

 Zabawa „Prawda czy fałsz”– na zdanie prawdziwe trzeba wstać z krzesła, a na fałszywe siedzimy na krześle: 

- przy śpiewaniu hymnu należy zachować powagę, 

- na fladze UE jest 50 gwiazdek; 

- największa rzeka Polski to Wisła; 

- waluta UE to dolar; 

https://www.youtube.com/watch?v=-6IgVfb78BE&feature=emb_title


- godłem Polski jest lew z koroną; 

- Polska należy do UE; 

- naszą Ojczyzną jest Polska,  

- maskotka UE to Pinokio; 

- Polska leży w Afryce; 

- stolicą Polski jest Kraków;  

Posłuchajcie jeszcze Dumoryśka co ma dopowiedzenia o Europie?? „EUROPA Z DUMORYSIEM” 

https://www.youtube.com/watch?v=-DiYVWo5n1E&feature=emb_title 

  Praca plastyczna 

Mamy dla Was propozycję. Oczywiście praca plastyczna jest dla chętnych. Jeśli masz drukarkę to możesz poprosić  

o wydrukowanie kart  pracy. A jeśli nie macie takiej możliwości to zróbcie sami taką samą kartę pracy. Powodzenia. 

Wierzymy w Waszą kreatywność.  Flaga Unii Europejskiej   

https://www.youtube.com/watch?v=-DiYVWo5n1E&feature=emb_title


 

Maskotka Unii 

Oto Syriusz – unijna maskotka  

Bardzo rad, każdy kto go spotka .Do zabawy wesołej wszystkich zaprasza Mówi że Unia jest dla nas i nasza 

 

 

To już wszystko na dziś! Do zobaczenia jutro! 

Żródło: Wilkipedia, Miasto dzieciom, Printoteka, Printerst, Ciekawostki i Fakty o Unii Europejskiej Dla Dzieci - Fajne Podróże 

europa.eu Euro | Unia Europejska- europa.eu 


