
Dzień 07.05.2020r
Temat tygodnia: Moja ojczyzna 
Temat dnia: Mieszkamy w Europie 

Dzisiaj będziemy poznawać Unię Europejską

1. Oglądanie plansz tematycznych.

 









Syriusz – maskotka UE
Imię Syriusz pochodzi od najjaśniejszej gwiazdy na niebie. 
Niebieska, uśmiechnięta stonoga, w każdym kraju występuje 
ubrana w charakterystyczne dla niego elementy narodowe. 







2. Słuchanie hymnu UE – Ody do radości Ludwika van 
Beethovena. 

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

3. Karta pracy, cz. 4, s. 34–35. 
Oglądanie mapy Europy. Słuchanie nazw państw europejskich – 
sąsiadów Polski. (Szarym kolorem zaznaczone zostały kontynenty 
Azji i Afryki) Kolorowanie flagi Polski. Określanie, w którą 
stronę są zwrócone. Oglądanie obrazków flag. Nazywanie 
samodzielnie lub z pomocą Rodzica państw UE, do których one 
należą. Kolorowanie rysunków flag według wzoru. Oglądanie 
obrazków innych flag. 

4. Słuchanie bajki 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.
Każdy krasnal co dzień dziarsko do pracy się wybierał,
a każdy z nich czym innym się zajmował.
Krasnoludki 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.

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


Drugi już ziemię traktorkiem swym orze.
Inne krasnale: Niemcy, Włochy i Luksemburg 
widząc ich zabawy też się przyłączyły
i świetnie się z nimi 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,wszystkim się dzieliły.
Razem się trzymały,a gdy trzeba było, w biedzie sobie pomagały.
Jednak,by wprowadzić porządek w swej wiosce
wprowadziły prawa i pomocne moce.
Stolicę w rodzinnym mieście krasnala Belgii mają- 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.

5. Opowieść ruchowa Podróżujemy po Włoszech. 
Dzieci naśladują ruchem, gestem, mimiką treść opowiadania. 
Podróż rozpoczynamy samochodem. (Dzieci poruszają się po 
pokoju, naśladując odgłos auta: brum, brum, brr, brr). A teraz czas 
na odpoczynek. Kładziemy się na miękkiej, zielonej trawie, 
słuchamy odgłosów ptaków, szumu lasu.  W dalszą podróż 
wyruszamy rowerem. (Dzieci leżą na plecach, naśladują jazdę na 
rowerze). A teraz czas na piknik. Zjemy pyszne spaghetti. (Dzieci 
naśladują wsysanie makaronu (ćwiczenia mięśni warg), gryzienie 
(ruchy okrężne żuchwy), oblizywanie ust po smacznym posiłku 
(ćwiczenia języka)). Pod koniec naszej podróży odpoczniemy na 
plaży nad ciepłym Morzem Śródziemnym. (Leżą na plecach, 
naśladują opalanie się, pływanie). 



Zadanie dla chętnych:
Wyobraź sobie, że możesz zaprojektować flagę dla swojego 
państwa. Jak wyglądałaby taka flaga. Narysuj ją.


