
Drogie Sikoreczki kontynuujemy temat Unii Europejskiej 😊 

 

1. Na początek znane Wam już ćwiczenia 😊 

 

 „Złap apaszkę” . 

 „Kolory”. 

 „Łapanie motyla”. 

 

2.  Sikoreczki wiecie już, że Polska razem z innymi krajami należy do Unii Europejskiej. 

Poznaliście już Francję i Wielką Brytanię? Czy wiecie, że do Unii Europejskiej należy aż 27 

państw! Wiemy już, że do Unii Europejskiej należą: Polska, Francja oraz do niedawna należała 

również Wielka Brytania. Państwami, które należą do Unii Europejskiej są także: 

 

 

 Austria 

 Belgia 

 Bułgaria 

 Chorwacja 

 Cypr 

 Czechy 

 Dania 

 Estonia 

 Finlandia 

 Grecja 

 Hiszpania 

 Holandia 
 

 

 Irlandia 

 Litwa 

 Luksemburg 

 Łotwa 

 Malta 

 Niemcy 

 Portugalia 

 Rumunia 

 Słowacja 

 Słowenia 

 Szwecja 

 Węgry 

 Włochy 
 

 

 

Oto flagi państw należących do Unii Europejskiej 😊 Sikoreczki! Uwaga! Znajduje się tam również 

flaga Wielkiej Brytanii, która jeszcze do niedawna była w Unii Europejskiej.  



 

 

Dużo Państw? Prawda? Trudno wszystkie zapamiętać. Czy byliście w którymś z nich? Podobało Wam 

się? Który kraj najbardziej? Dlaczego? Jakie macie wspomnienia? Zachęcamy do obejrzenia wspólnie 

z rodzicami albumu wspominając podróże 😊 

3. Czy wiecie, że Unia Europejska ma w większości krajów jedną walutę? Jest nią Euro. 

Polska, Węgry, Czechy, Dania i będąca do niedawna w Unii Europejskiej Wielka Brytania mają swoją 

walutę. 

 Polska – złoty 

 Węgry –  forint 

 Czechy – korona 

 Dania – korona 

 Wielka Brytania – funt 

4. Unia Europejska ma swój parlament, który mieści się w Brukseli – stolicy Belgii.  

 

5. Zabawa ruchowa „Spacer po stolicach europejskich”  

Sikoreczki, jak wiecie, każdy kraj ma swój język. Spróbujmy przywitać się w kilku językach. Czy 

rozpoznacie w jakim języku jest przywitanie? Poproście rodziców o włączenie muzyki. Poruszajcie się 

w rytm muzyki. Kiedy muzyka ucichnie wyobraźcie sobie, że znajdujecie się w stolicy danego kraju, 

witacie się więc w danym języku. Czy wiecie w jakim kraju znaleźliście się? 😊 

Wskazówka dla rodziców: Prosimy o powitanie dziecka w poniższych językach 😊 

Sikoreczki powtórzcie powitanie za Waszymi rodzicami 😊 



 Hello – Wielka Brytania ( do niedawna w Unii Europejskiej) 

 Bonjour – Francja 

 Buenos dias - Hiszpania 

 Buongiorno - Włochy 

 Dobry den – Czechy 

 God morgen - Dania 

 Dobro jutru – Chorwacja 

 

 Sikoreczki, 26 września obchodzony jest Europejski Dzień Języków.  

 

6. Ciekawostki o wybranych krajach Unii Europejskiej 

Czy wiecie że: 

 Holandia jest krajem wiatraków i tulipanów. Stolicą Holandii jest Amsterdam. Popularnym 

środkiem transportu w tym kraju  jest rower. Holandia jest królestwem. Czy wiecie, że 

Holandia jest krajem mniejszym od Polski i położona jest pod poziomem morza 😊 

 W Kopenhadze - w stolicy Dani również popularnym środkiem transportu jest rower. Dania 

jest ojczyzną Hansa Christiana Andersena,  autora m.in. „Brzydkiego Kaczątka”. W 

Kopenhadze możemy zobaczyć dom, w którym mieszkał Hans Christian Andersen, a także 

możemy go spotkać w środku 😊  

 Austria to kraj słynnych kompozytorów Mozarta i Straussa. W Wiedniu, stolicy Austrii, 

znajduje się również Ogród Zoologiczny, który jest najstarszym ogrodem działającym na 

świecie. Mieszkają tam dwie pandy oraz miś koala 😊  

 Budapeszt - stolica Węgier słynie z pięknej budowli – Parlamentu, który jest jednym z symboli 

stolicy Węgier, budowla ta jest jednym z największych budowli parlamentów na świecie.  

W Ogrodzie Zoologicznym możemy spotkać cudowne zwierzaki, które są na wyciągnięcie ręki, 

możemy nakarmić też wielbłądy 😊 

 Włochy słynną z dwóch potraw: pizzy i makaronu. Leżą na Półwyspie Apenińskim. Na terenie  

Włoch, w Rzymie, znajduje się najmniejsze państwo świata Watykan. Na Sycylii, wyspie  

       należącej do Włoch, znajduje się czynny wulkan Etna. Wenecja słynie z pięknych masek. W  

       Wenecji spotkamy również gondoliera.  Stolicą Włoch jest Rzym. Znana Wam bajka „Pinokio”     

       jest napisana przez włoskiego pisarza Carlo Collodiego.  

 Poznana przez Was Francja jest stolicą mody.  

 Finlandia jest ojczyzną Świętego Mikołaja. Święty Mikołaj mieszka w Laponii, w wiosce 

Rovaniemi. W Finlandii panują dni i noce polarne. Można zobaczyć zorze polarne.  

 

7. Sikoreczki pod linkiem poniżej znajdziecie ciekawe gry dydaktyczne sprawdzające Wasze 

wiadomości o Unii Europejskiej 😊 Powodzenia! 😊 

https://europa.eu/learning-corner/learning-materials_pl?age_group%5B0%5D=81 

 

https://europa.eu/learning-corner/learning-materials_pl?age_group%5B0%5D=81

