
„Ja – Polak, ja -  – Europejczyk” 

– paostwa Unii Europejskiej 

Drogie Sikorki! 

Dziś będziemy kontynuowad temat europejski. Pamiętacie co to jest Unia Europejska? To bardzo 

poważny temat i wiemy, że ciężko to wszystko sobie poukładad w tak młodych, ale za to bardzo 

mądrych główkach  Jesteśmy pewne, że Wasi rodzice wytłumaczyli Wam to najlepiej jak umieli i 

wiele z tych informacji zostanie Wam na długo w pamięci. 

Przed Wami kolejny bardzo ważny, ciekawy, ale też trudny temat. Poznacie dwa paostwa, z których 

jedno należało bardzo długo do Unii Europejskiej, dlatego też chcemy bardzo Wam je przedstawid – 

jest to Wielka Brytania oraz paostwo należące cały czas do Unii Europejskiej: Francję. Pamiętacie, że 

nasz kraj należy również do Unii Europejskiej? Zadaniem Waszych rodziców jest pokazanie 

pociechom tych krajów na mapie  Do dzieła!  

 

 



Kochani! Wielka Brytania bardzo długo była członkiem Unii Europejskiej – 47 lat. Przestała nim byd 

dopiero w styczniu tego roku, dlatego chcemy Wam przedstawid  Wielką Brytanię.  

Ważne informacje o Francji i Wielkiej Brytanii.  

Porozmawiajcie o tych krajach ze swoimi dziedmi. Może macie jakieś doświadczenia związane z 

nimi? (odbyte wycieczki, rodzinę). Temat jest obszerny więc liczymy na intensywną i pouczającą 

dyskusję  

 

FRANCJA 

- Jak nazywa się stolica Francji? (Paryż) 

- Jaką budowlą może pochwalid się Paryż? (Wieżą Eiffla) 

- Z jakich potraw słynie Francja? (np.: ślimaki, zupa cebulowa) 

-Jak kolory ma flaga francuska? (niebieski, biały, czerwony) 

 

 

WIELKA BRYTANIA 

 - Wielka Brytania jest Zjednoczony Królestwem Brytanii  

    i Irlandii Północnej.  

-  Paostwa wchodzące w skład Wielkiej Brytanii to: 

   Anglia, Walia, Szkocja oraz Irlandia Północna.  

-  Jak nazywa się stolica: Anglii, Szkocji, Walii  

    i Irlandii Północnej? (Londyn, Edynburg, Cardiff, Belfast). 

-  Jak nazywa się słynny londyoski zegar? (Big Ben) 

-  Wielka Brytania nie ma prezydenta, na czele Zjednoczonego Królestwa stoi Królowa Elżbiet II.  

 

 

 

PRACA DOMOWA DLA SIKORECZEK: 

1. Utrwalcie przedstawione w materiałach informacje, porozmawiajcie z rodzicami o tym czego 

się dowiedzieliście, jakie nowe nazwy poznaliście. 

2. Pokolorujcie Big Bena i Wieżę Eiffla (w załącznikach kolorowanki do druku). 

3. Pokolorujcie na mapie Europy na kolor niebieski: Francję, na kolor zielony: Wielką Brytanię. 

Poproście rodziców o pomoc w znalezieniu tych krajów na mapce. (mapka w załączniku) 

 

Udanej zabawy! 


