
Ja – Polak, ja – Europejczyk” 

Temat: „Europa, Europa…” 

 
SIKORKI! Dzisiaj mamy dla Was sporo informacji o Europie. Czytajcie i chłoocie europejską wiedzę  

 

1. Hymn małego Europejczyka 

Spróbujcie wspólnie zaśpiewad hymn małego Europejczyka do melodii Ody do radości. Dacie radę! 

"Hymn Małego Europejczyka" został ułożony do melodii hymnu Unii Europejskiej, czyli "Ody do radości". 

Poniżej link do wersji instrumentalnej Ody do radości. 

https://www.youtube.com/watch?v=-81FpwmJAAY 

 

Słowa: 

Chociaż jestem jeszcze mały, dużo we mnie drzemie sił. 

Pragnę poznad świat wspaniały, co dzieo będę o tym śnił. 

Chciałbym mied przyjaciół wielu, z nimi wspólnie spędzad dzieo. 

Przecież razem jest weselej: taoczyd, śpiewad, bawid się. 

Nie jest ważny kolor skóry, ani kto jak ubrany jest. 

Miłośd, przyjaźo zburzy mury, radośd będzie aż po kres. 

Wszyscy ludzie krąg zbudują, będzie on jednością bił. 

Odtąd każdy człowiek będzie, w zgodzie z drugim zawsze żył. 

 

2. Ciekawostki na temat Europy - kontynentu – miłego czytania!  

 Gdyby nie policzyd takich krajów transkontynentalnych jak Rosja, Ukraina byłaby największym 

krajem Europy. 

 Rosja, jest tak rozległa, że w kraju znajdują się tysiące niezamieszkałych wiosek, które zostały 

porzucone z powodu braku rozwoju i infrastruktury. 

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

 Z powierzchnią wynoszącą 10 180 000 kilometrów kwadratowych Europa jest drugim najmniejszym 

kontynentem na świecie, tuż za Australią. 

 Pomimo stosunkowo niewielkiego rozmiaru, Europa jest dośd zaludniona. Jest zaraz po Azji i Afryce 

pod względem liczby ludności. 

 W Europie mówi się w ponad 250 różnych językach. 

 Mieszka tutaj 742 milionów osób. 

 Jeśli chodzi o obszar lądowy, Europa jest tylko o dwa procent większa niż Kanada. 

 Największym aktywnym wulkanem Europy jest góra Etna, położona w Sycylii, w południowej części 

Włoch. 

 Europa jest częścią Eurazji, gigantycznego kontynentalnego masywu lądowego obejmującego 

Europę i kontynentalną Azję. 

 Podczas gdy Grenlandia jest bliżej Ameryki Północnej, nadal uważana jest za częśd Europy, 

ponieważ jest zależnym terytorium Danii. 
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 Morze Śródziemne, które graniczy z Europą, Azją i Afryką, kilkakrotnie wyschło. 

 Bułgaria uważana jest za najstarszy kraj w Europie, ponieważ jej nazwa praktycznie nie zmieniła się 

od 641 roku n. e. 

 

3. Praca plastyczna 

Z pomocą rodziców wytnijcie z żółtego papieru 12 gwiazdek, a następnie naklejcie je w kształt koła na 

niebieską kartkę. Pomalujcie dłoo na biało-czerwono i odbijcie kilka razy na kartce. Domalujcie zielone 

łodygi i „kwiatki” w polskich barwach gotowe  Poniżej wzór pracy. Jeśli nie macie niebieskiej i żółtek 

kartki wystarczy, że gwiazdki pokolorujecie żółtą kredką/farbą, a kartkę niebieską kredką lub farbą  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Piosenka o Europie – poproście rodziców o odtworzenie piosenki, posłuchajcie uważnie klika razy, 

w tekście usłyszycie dużo ciekawych informacji o krajach europejskich. Spróbujcie śpiewad wspólnie 

z Dumorysiem   

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

 

 

 

 

 

 

about:blank


 

 

 

 

 

 

 


