
Ja – Polak, ja – Europejczyk 

Temat: Ile tych gwiazdek? 

 

1. Propozycja dwiczeo gimnastycznych: 

 „Złap apaszkę” 

Dziecko siedzi na podłodze. Połóż przed dzieckiem apaszkę (szarfę, szalik…). Zachęd dziecko do jej 

podniesienia palcami stóp najpierw jednej, a potem drugiej nogi. Powtórzcie kilka razy  

„Kolory” 

Na hasło „biały” dziecko maszeruje z wysokim unoszeniem kolan, a na hasło: „czerwony” kuca. 

Oczywiście dwiczenie powtórzcie kilka razy  

„Łapanie motyli” 

Maluch stoi w rozkroku i „łapie motyle” – wykonuje skręty tułowia z wymachem ręki raz w jedną, 

raz w drugą stronę. 

 

2. Pogadanka „Unia Europejska”: 

Poproś dziecko, aby usiadło razem z Tobą na kanapie (dywanie, przy stole lub gdziekolwiek tam 

gdzie będzie Wam wygodnie). Na początek zapytaj dziecko czy znane jest mu słowo „Europa”? 

Najprostszymi słowami i najkrócej jak potrafisz, wytłumacz dziecku pojęcie „Europa”. Np.: 

Europa to częśd świata leżąca na półkuli północnej. Następnie pokaż dziecku gdzie Europa znajduje 

się na mapie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Cz%C4%99%C5%9Bci_%C5%9Bwiata
https://pl.wikipedia.org/wiki/P%C3%B3%C5%82kula_p%C3%B3%C5%82nocna


Wytłumacz, że Polska wraz z innymi krajami należy do Unii Europejskiej. Można to porównad do 

grupy przedszkolnej: są w niej różne dzieci, każde z nich ma swoje imię, a razem tworzą grupę o 

określonej nazwie (w tym przypadku tą nazwą jest Sikorki). 

 

3. Wysłuchajcie dowolnego nagrania hymnu Unii Europejskiej. 

Poniżej zostawiamy link do hymnu UE (finałowa IX symfonii Ludwiga van Beethovena, znana 

głównie jako "Oda do radości"). 

https://www.youtube.com/watch?v=uNy4CSPx4D8 

 

4. Ile gwiazdek?  

Opowiedz i pokaż dziecku jak wygląda flaga europejska. Policzcie razem ile jest gwiazdek na fladze?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciekawostka: 

Flaga europejska przedstawia dwanaście nieodwracalnych złotych gwiazd rozłożonych w okręgu na 

chabrowym (możesz wytłumaczyd dziecku, że właśnie taki odcieo koloru niebieskiego nazywamy 

chabrowym) tle symbolizuje jednośd wszystkich obywateli Unii, których liczba nie zależy od liczby 

krajów członkowskich. 

 

5. Praca plastyczna. 

Stwórzcie razem swoją flagę europejską. Wybór techniki pozostawiamy Wam. Możecie ją zrobid za 

pomocą farb, kolorowego papieru, plasteliny, materiału, krepiny… 

Trzymajcie się! Wasze panie :** 

https://www.youtube.com/watch?v=uNy4CSPx4D8

