
 

 

 

 

  

 

 

 

O9.05.2020 będziemy obchodzić Dzień Unii Europejskiej  

To dzień, w którym świętujemy pokój i jedność w Europie. 

Dlatego dzisiaj zapoznamy się z ważnymi informacjami dotyczącymi Unii Europejskiej  



 

 

 

 

 



„Unia Europejska” 

Rodzicu wyjaśnij dziecku, jakie państwa należą do Unii Europejskiej? 

Państwa te tworzą jedną drużynę, są jak rodzina, która współpracuje ze sobą w celu podejmowania 

wspólnych decyzji.  

Poniżej prezentuję symbole Unii Europejskiej 

 flaga (zwróćcie uwagę na kolorystykę flagi oraz ilość gwiazdek) 
 hymn Unii Europejskiej 
 mapa  
 maskotka - Syriusz 
 waluta. 

Poniżej zamieszczam link do filmiku edukacyjnego dotyczącego Unii Europejskiej 

https://www.youtube.com/watch?v=h58YVP1Zvmw   -   ,,Poznaj Unię” 

oraz bajkę o Unii Europejskiej🙂 

 

BAJKA O UNII EUROPEJSKIEJ 

 Za siedmioma górami, za siedmioma rzekami w pięknej , zielonej krainie Europą zwanej mieszkała 

rodzinka krasnali. Każdy z nich mówił w innym języku, a przez to problemów mieli bez liku. Bardzo się 

starali żyć ze sobą w zgodzie, lecz zauważyli ze im bardziej się starają tym bardziej im nie wychodzi. 

Choć tak samo wyglądali, to jednak każdy z nich był inny. Inaczej mówili, inaczej się stołowali i inaczej 

bawili. Co dzień dziarsko do pracy się wybierały, a każde z nich czym innym się zajmowały. Choć 

niektórzy tylko na słonku się wylegiwali. Bardzo lubiły swoje zajęcia, lecz wielka była wśród nich 

konkurencja. Każdy do zadań przykładał się bardzo by zdobyć medal pracusia z błękitną kokardą. Lecz 

nagle, co to krasnal Belgia pomocy potrzebuje, z opresji krasnalka Francja i Holandia ratuje. Jeden 

pociesza kolegę jak może. Drugi już ziemię traktorkiem swym orze. Inne krasnale : Niemcy, Włochy i 

Luksemburg widząc ich zabawy też się przyłączyły i świetnie się bawiły. W krainie krasnali wieść 

szybko się niesie, o przyjaźni i zabawie w europejskim lesie. Inne krasnale zazdrościły im bardzo tej 

super zabawy i przyłączyć się chciały więc razem na polanie posiedzenie zwołały. Były to Dania, 

Irlandia, Wielka Brytania i Grecja. I tak dołączały do wspólnej zabawy krasnale z całej Europy. Bardzo 

się lubiły, trzymały się razem, pomagały w biedzie , dzieliły się wszystkim, jednak , by wprowadzić 

porządek w swej wiosce wprowadziły prawa i pomocne moce. Stolicę swą mają wiadomo w Brukseli. 

Pomagają sobie i to się nie zmieni. Flaga ich niebieska, gwiazdy na niej świecą, zapraszają wszystkich 

którzy o nich wiedzą. W tym zaszczytnym gronie i Polskę też mamy i do zabawy z Unią dzieci 

zapraszamy 

 

 

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


 



 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03y39YAtsbgi-
4ljgVASvyWlWRppg%3A1588880062439&ei=vmK0Xu2mGtKBkwWz1abQCQ&q=oda+do+rado%C5%9Bci  

Oda do Radości 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03y39YAtsbgi-4ljgVASvyWlWRppg%3A1588880062439&ei=vmK0Xu2mGtKBkwWz1abQCQ&q=oda+do+rado%C5%9Bci
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03y39YAtsbgi-4ljgVASvyWlWRppg%3A1588880062439&ei=vmK0Xu2mGtKBkwWz1abQCQ&q=oda+do+rado%C5%9Bci


 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



„Unia Europejska” - praca plastyczna dla chętnych  🙂 

Przygotujcie niebieską kartkę oraz farbki i wykonajcie pracę plastyczną według obrazka 🙂 

 

 
 

 

 

 

 

 

Puzzle z UE 
 

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

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

