
KOCHANE DZIECI, DRODZY RODZICE! 

Witamy Was serdecznie w kolejnym tygodniu 

naszych spotkań online w ramach  działalności 

świetlicy szkolnej. W tym tygodniu proponujemy 

Wam temat 

 
 

 

Dlaczego ten temat? 
➢ Dlatego, że w maju obchodzimy 

 

Został on ustanowiony 9 maja 1950 roku; 

➢ Ponieważ 1 maja 2004 roku 

 
Z tych dwóch powodów warto dowiedzieć się czegoś więcej 

o Unii Europejskiej, do której należymy od 16 lat. 

 



Zaczynamy!!! 

Na początek  zachęcamy Was do obejrzenia dwóch 
filmików. Dowiecie się z nich ciekawych rzeczy na temat 
Unii Europejskiej. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jXIgRJXt1Q4
https://www.youtube.com/watch?v=AkVUDHfOfvM


 

 

Poznajcie Unii Europejskiej. 

Przedstawia ona okrąg złożony z 12 złotych gwiazd na 

błękitnym tle. Gwiazdy symbolizują jedność i solidarność 

między narodami, a liczba gwiazd nie oznacza liczby państw 

członkowskich (czyli tych państw, które należą do Unii 

Europejskiej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wiecie już jak wygląda flaga Unii więc bez problemu 

ułozycie puzzle, do których link jest poniżej: 

 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=22a3592f7

b7b&fbclid=IwAR1PEPVYCygLG495djYK4k9xOuoUxRXoMX

RwBDA3Alg7vGqGx9HkoQDc6ow 

 

 

 

 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=22a3592f7b7b&fbclid=IwAR1PEPVYCygLG495djYK4k9xOuoUxRXoMXRwBDA3Alg7vGqGx9HkoQDc6ow
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=22a3592f7b7b&fbclid=IwAR1PEPVYCygLG495djYK4k9xOuoUxRXoMXRwBDA3Alg7vGqGx9HkoQDc6ow
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=22a3592f7b7b&fbclid=IwAR1PEPVYCygLG495djYK4k9xOuoUxRXoMXRwBDA3Alg7vGqGx9HkoQDc6ow


 

Unia Europejska ma swój . 

  Jest nim  

 Hymn Unii to fragment IX Symfonii Ludwika van                     

Beethovena skomponowanej do tekstu Fryderyka    

Schillera ,,Oda do radości”. 

 

 
 

 



Zachęcamy Was do posłuchania i zaśpiewania 

tego pięknego hymnu. 

 

 

 
 

 

 

UE ma też swoją 

 Jest nią 

Euro jest  oficjalną walutą w 19 spośród  

27 państw członkowskich UE. 

Zostało wprowadzone w 2002 r. 

Można nią zapłacić w każdym sklepie, 

 w 19 krajach europejskich. 

 

 

https://www.youtube.com/embed/PuCznLq1QlA?feature=oembed


 
 

 

 

 



Przedstawiamy Wam 

zabawną, uśmiechniętą, niebieską stonogę.

Jest to maskotka UE. Jej nazwa pochodzi od 

najjaśniejszej gwiazdy nieba. Jest ubrany w granatową 

koszulkę z gwiazdkami, jak na fladze Unii Europejskiej. 

Rozłożone dłonie w białych rękawiczkach wyrażają 

otwartość i życzliwość. Oficjalnie Syriusz jest ubrany   

w koszulkę z flagą UE, ale w każdym kraju maskotka 

może wyglądać nieco inaczej. 

Każdy kraj należący do Unii może ubrać Syriusza w to,  

co jest dla niego charakterystyczne. Maskotka może 

również otrzymywać określone atrybuty, które kojarzą się  

z danym rejonem Europy. 

 



Poznajcie teraz flagi państw europejskich.                  

W tym celu weźcie udział w quizie, który 

znajdziecie, klikając w poniższy link:        

            

https://online.seterra.com/pl/fl/2010 

 

 
 

 

 

Przed Wami . Spróbujcie odnaleźć       

poszczególne kraje na mapie Europy.  

Postarajcie się również przypomnieć sobie ich stolice. 

https://online.seterra.com/pl/fl/2010


 
 

 
 

Kraje UE  

Austria Litwa 

Belgia Luksemburg 

Bułgaria Łotwa 

Chorwacja   Malta 

Cypr Niemcy 

Czechy Polska 

Dania Portugalia 

Estonia Rumunia 

Finlandia Słowacja 

Francja Słowenia 

Grecja Szwecja 

Hiszpania Węgry 

Holandia Włochy 

Irlandia  

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

Mapka, która znajduje się poniżej zawiera odpowiedzi. 

 

https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/austria_pl
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/lithuania_pl
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/belgium_pl
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/luxembourg_pl
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/bulgaria_pl
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/latvia_pl
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/croatia_pl
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/malta_pl
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/cyprus_pl
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/germany_pl
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/czechia_pl
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/poland_pl
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/denmark_pl
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/portugal_pl
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/estonia_pl
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/romania_pl
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/finland_pl
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/slovakia_pl
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/france_pl
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/slovenia_pl
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/greece_pl
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/sweden_pl
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/spain_pl
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/hungary_pl
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/netherlands_pl
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/italy_pl
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/ireland_pl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiecie już jak wyglądają kontury różnych krajów 

europejskich na mapie, więc czas na zadanie online.  

Na pewno  świetnie sobie poradzicie, a przy okazji 

utrwalicie swoja wiedzę.  Link jest poniżej 

 

https://europa.eu/learning-corner/eu-puzzle_pl 

 

 

 

https://europa.eu/learning-corner/eu-puzzle_pl


 

Nadszedł czas na . 

Wszystkich, którzy lubią tworzyć zapraszamy do 

wykonania pracy związanej ze świętem Unii. Może 

prześlecie nam zdjęcia swoich drzewek? Czekamy na 

Wasze prace. 

 

https://wychowaniebezporazek.com.pl/2016/05/06

/dzien-europy-praca-plastyczna/ 

 

 

 

 

 

https://wychowaniebezporazek.com.pl/2016/05/06/dzien-europy-praca-plastyczna/
https://wychowaniebezporazek.com.pl/2016/05/06/dzien-europy-praca-plastyczna/


 

Czy dobrze znacie kraje europejskie? Sprawdźcie 

swoją wiedzę odpowiadając na  Czy dacie radę 

odgadnąć, o które Państwa chodzi? 

 

1. Pytanie nietrudne, to każdy z was przyzna. Jak się nazywa nasza Ojczyzna? 
2. 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. Jakie to państwo? – Śmiało i szczerze. 
3. W rytmie flamenco napięcie rośnie, a kastaniety klaszczą donośnie. 

Korrida wabi żądnych tych wrażeń, innych Majorka – ten przedmiot marzeń. I Costa 

Brawa cudne wybrzeże. Jakie to państwo? Śmiało i szczerze! 
4. Po zjednoczeniu - wielka potęga, po dobrobytu trofea sięga. Tego bliskiego 

Polski sąsiada wnet odgadniecie. Kto odpowiada? 
5. Z kraju tego pochodzą kreskówki dla dzieci: Rumcajs, Cypisek i sympatyczny Krecik. 
6. Pod Akropolem - stare kamienie, amfiteatry, chóry na scenie. Gaje oliwne, Korynt, 

Pireus, z wyżyn Olimpu spogląda Zeus. Jakie to państwo? Szczerze i śmiało! 

Gratulacje!!!! Należą Ci się brawa!!!! 

 

 

 



Wiecie już sporo na temat Unii Europejskiej. Teraz 

chcemy Was zabrać w po krajach leżących do 

Europie. Pewnie wielu z Was odwiedzało te kraje w czasie 

wakacji. Teraz nie możemy realnie podróżować ,więc 

wybierzmy się na wirtualną wycieczkę. Najpierw poznajcie 

Europę z Dumorysiem. Śpiewająco możecie powtórzyć 

stolice europejskie i ich najważniejsze zabytki. 

 

 

 

 

                 (zaczerpnięte ze strony https://fajnepodroze.pl/europa-atrakcje-dla-dzieci/ ) 
 

Europa jest bardzo atrakcyjnym kontynentem pod 

względem różnorodności zabaw dla rodzin wraz 

 z dziećmi. Bogata oferta parków rozrywek, muzeów, 

zabytków oraz basenów wodnych sprawia, że każdy 

https://fajnepodroze.pl/europa-atrakcje-dla-dzieci/
https://www.youtube.com/embed/-DiYVWo5n1E?feature=oembed


może znaleźć coś dla siebie niezależnie od 

zajmowanej szerokości geograficznej. A może ktoś  

z Was był w którymś z tych miejsc? 

 

 to przywodzący na myśl tropikalną 

wyspę park wodny usytuowany w Paryżu. Podzielony na atrakcje 
wewnątrz i na zewnątrz obiektu wyróżnia się wieloma zjeżdżalniami 
do samodzielnego pływania oraz przy pomocy poduszek czy 
pontonów. Ponadto, na terenie obiektu znajduje się sztuczna plaża, 
jacuzzi, sztuczne fale oraz lina, z której można poćwiczyć skoki do 
wody. 

 

 

 o pojemności pięciu 

milionów litrów znajduje się w i podzielone jest na 

cztery obszary wodne: Ocean Atlantycki, Spokojny, Indyjski oraz 
Arktyczny. W obiekcie znajduje się ponad dwadzieścia pięć tysięcy 
morskich stworzeń, wśród których można wyróżnić ryby, ptaki, 
meduzy, ośmiornice czy rozgwiazdy. Można tam ujrzeć największy 
zbiór stworzeń i roślin zgromadzonych w jednym miejscu. 



 

przedstawiająca pomniejszone części świata w formie 

makiet. Park miniatur Wunderland stanowi świetną rozrywkę dla 
dzieci i dorosłych, którzy mogą ujrzeć najpopularniejsze zabytki na 

świecie skumulowane na jednym obszarze. Co więcej, ujrzeć można 
również ludzi, zwierzęta, samochody i inne pojazdy oraz 

fantastyczne stworzenia wykonane z makiet. Inną atrakcją tego 
miejsca jest najdłuższa na świecie kolejka.  

 

 



4. Chętnie odwiedzanym przez rodziny miejscem w Niemczech jest 

, czyli obiekt podzielony na siedem 

tematycznych krain pełnych urządzeń, pokazów i atrakcji. Wśród 

nich wyróżnia się: Plan Zdjęciowy w Hollywood, Ulice Nowego 

Jorku, Nickland, Dziki Zachód, Molo w Santa Monica, Lagunę 

tajemnic oraz Federation Plaza. 
 

 
 

 

5. W  znajduje się jeden z najchętniej odwiedzanych 

kompleksów na całym świecie, czyli  W jego skład 

wchodzą dwa parki rozrywki – Disneyland Park oraz Walt Disney 
Studios Park. Oba parki mieszczą ponad pięćdziesiąt atrakcji. 
Ponadto, na terenie obiektu znajduje się Disney Village, czyli 
kompleks usługowo-handlowy i siedem hoteli.  

 



 

6. Kolejnym atrakcyjnym obiektem jest 

Resort wyróżniony mianem najbardziej przyjaznego dzieciom parku 

rozrywki. Z ponad 55 milionów klocków Lego stworzono repliki 

popularnych miast i krajobrazów w skali 1:20. Wyróżnia się strefy 

tematyczne: Kraina Przygód, Lego X-treme, Imagination. Lego City, 

czy Kraina Piratów. Ponadto, najmłodsi w Legolandzie mogą 

skorzystać z parku linowego, różnego rodzaju pokazów, warsztatów 

oraz kina. 

 

 

7. Kolejnym punktem na mapie atrakcji dla dzieci w Europie jest 

, . 

Na terenie można znaleźć siedemdziesiąt atrakcji, dwadzieścia gier 

oraz zabaw interakcyjnych, a także dwa teatry i dwa amfiteatry. 

Atrakcje podzielone są tematycznie na cztery strefy: Bajkolandię, 

Strefę Familijną, Strefę Ekstremalną oraz Water Park. 

 



 

8.Założone ponad sześćdziesiąt lat temu 

przyciąga różnorodnością gatunków zwierząt. Na powierzchni zoo 
żyje niemal cztery tysiące stworzeń, w tym 435 różnych gatunków. 
W wakacje można odwiedzić raj lemurów, czyli zamieszkałą przez te 
zwierzęta wysepkę. Ponadto, uwagę przyciąga także safari pełne 
zwierząt z Afryki, Indii i Persji oraz plac zabaw dla dzieci. 

 

9. Międzynarodowe 

gromadzi ogromne zbiory morskiej historii w formie wystaw i 
eksponatów. Znaleźć tam można modele okrętów i łodzi, modele z 
kruszców, statki w butelce, czy mundury z marynarek, medale oraz 
dokumenty. 

 



 

Żegnając się już z Wami proponujemy jeszcze  

,,Jesteśmy Europejczykami”.  

https://view.genial.ly/5e7d02fa80bb960e20e83573/learnin
g-experience-didactic-unit-jestesmy-europejczykami 

 

 

 

Dziękujemy  Wam za wspólna zabawę. 

Mamy nadzieję, że podobało Wam się to, 

co przygotowaliśmy. Czekamy na Was  

DROGIE DZIECI I RODZICE  

za tydzień na kolejnych zajęciach 

w wirtualnej świetlicy. 

 

 

https://view.genial.ly/5e7d02fa80bb960e20e83573/learning-experience-didactic-unit-jestesmy-europejczykami
https://view.genial.ly/5e7d02fa80bb960e20e83573/learning-experience-didactic-unit-jestesmy-europejczykami

