
Temat kompleksowy ; Moja ojczyzna 

piątek; 15.05.2020 

temat na dzisiaj; Jestem Europejczykiem 

zapraszamy cię do oglądnięcia filmiku  

Unia Europejska dla dzieci 

https://www.youtube.com/watch?v=Dxy1Z-8dV8M 

 

Powitanka ;Europa nas wita/ dziecko kłania się /  

pomachajcie rękami / dziecko macha rękami/ 

 Jesteście przecież wszyscy małymi Europejczykami. / dziecko pokazuje na siebie/ 

Dzisiaj poznamy  Unię Europejską. 

 

To mapa Państw wchodzących w skład  Unii Europejskiej 

 

 

 

 



A oto flagi państw należących do Unii Europejskiej.                 

                           

 

WAŻNE;  niektóre kraje leżące na kontynencie europejskim zawiązały tak zwaną unię, czyli 

porozumienie, układ, umowę. 

 Kraje te współpracują ze sobą, pomagają sobie. Unię europejską  można porównać do domu, w którym 

wszyscy domownicy troszczą się o siebie wzajemnie. obywatele Wielkiej Brytanii w 2017 roku 

zdecydowali się na opuszczenie Unii Europejskiej. 

Zapytaj dziecko; 

 Co to jest Europa?  

Powiedz dziecku , że Europa to kontynent, na którym leży również Polska. 
 

OTO SYMBOLE UNII EUROPEJSKIEJ 

 

           



         

 

A teraz trochę ruchu.................................................. 

"Dźwięki wysokie i niskie w podskokach" - zabawa rytmiczna. 

https://www.youtube.com/watch?v=4YFmTNqTfsU  

Oto flaga Unii Europejskiej . Jest ona symbolem wszystkich państw wchodzących w jej  
skład. 
 
Zapytaj dziecko; 
  -jak wygląda flaga Unii Europejskiej? 
 -ile ma gwiazdek? 
         

Rodzic wyjaśnia , że na początku do Unii należało 12 państw.  Dlatego właśnie na 

fladze jest 12 gwiazdek. Liczba państw członkowskich zmieniła się – obecnie jest ich 

27, ale liczba gwiazdek pozostała taka sama. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4YFmTNqTfsU


 

A oto hymn Unii Europejskiej nosi tytuł ,,Oda do radości’’- posłuchaj 

https://www.youtube.com/watch?v=PuCznLq1QlA 

CIEKAWOSTKA; Muzykę napisał bardzo znany niemiecki kompozytor Ludwig van 

Beethoven.  

 Dzieci opisują nastrój utworu. 

 Unia Europejska ma również swoją maskotkę – stonogę. Ma na imię Syriusz. Została 

stworzona dla dzieci. 

 

 

Syriusze różnych państw różnią się od siebie. Każde państwo członkowskie ubiera Syriusza, 

nawiązując do własnej tradycji i kultury. Np. Syriusz holenderski trzyma w rękach bukiet 

tulipanów, Syriusz Włoch gra na banjo. Dziecko wyszukuje  różnice między nimi. 

 

 

Zabawy interaktywne; 

Dopasuj flagę Europy 

https://view.genial.ly/5eb3f709d4d59a0d61ff892e 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PuCznLq1QlA
https://view.genial.ly/5eb3f709d4d59a0d61ff892e


Karta pracy nr 9 

Podziel na sylaby wyrazy i narysuj tyle gwiazdek ile sylab./Syriusz, flaga, Polak, mapa 

Warszawa/, Ułóż zdania z tymi wyrazami. 

                                  

 

 

                                                   

 

        

                                                                  

 

                                             



  Karta pracy 10 

Doprowadź Syriusza Polski do flagi naszego kraju. 

 

 

 

 

 



      

 Zaproś Syriusza na wycieczkę.  

Namaluj lub narysuj do jakiego państwa Unii wybrałbyś się na wycieczkę?  

 Co tam  mógłbyś ciekawego zobaczyć.  

POCHWAL SIĘ SWOJĄ PRACĄ  I PRZEŚLIJ NAM ZDJĘCIE. 

CZEKAMY NA WASZE WSPANIAŁE PRACE. 

 

 

 

 

Wesołej zabawy życzą Pani Edytka i Pani Małgosia 

 

 


	zapraszamy cię do oglądnięcia filmiku
	Unia Europejska dla dzieci
	https://www.youtube.com/watch?v=Dxy1Z-8dV8M

