
Poniedziałek 04.05.2020 

Temat: Jestem Europejczykiem. 

1. Przypomnienie i utrwalenie symboli narodowych Polski. 

Opowiadanie patriotyczne - Majowe święta 
https://www.youtube.com/watch?v=WRCFRLGsZY0 

2. Rymowanka – POLSKA 

Ojczyzna to miejsce, które bardzo kochamy.  

Nazwę naszej ojczyzny głośno wymawiamy. 

Piosenka  EUROPA Z DUMORYSIEM 

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

3. Poznajemy Unię Europejską – rozmowa przy mapie 

Europa was wita. 

 Jesteście przecież wszyscy małymi Europejczykami.  

Filmik edukacyjny : Poznaj Unię Europejską.  
https://www.youtube.com/watch?v=jXIgRJXt1Q4 

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

Co to jest Europa?  

Wyjaśnić, że Europa to kontynent, na którym leży również Polska. 

Pokazać obszar Europy.  

 Zapoznanie z Unią Europejską.  

Wyjaśnienie : niektóre kraje leżące na kontynencie europejskim zawiązały tak 

zwaną unię, czyli porozumienie, układ, umowę. Kraje te współpracują ze sobą, 

pomagają sobie. N. porównuje Unię Europejską do domu, w którym wszyscy 

domownicy troszczą się o siebie wzajemnie. N. informuje dzieci, że obywatele 

Wielkiej Brytanii w 2017 roku zdecydowali się na opuszczenie Unii Europejskiej.  

   



N. wyjaśnia, że Unia Europejska ma również swoją flagę. Jest ona symbolem 

wszystkich państw wchodzących w skład UE. Pokazuje dzieciom zdjęcie flagi. 

Dzieci opisują jej wygląd, liczą z N. gwiazdki na fladze. N. wyjaśnia, że na początku 

do Unii należało tylko 12 państw. Dlatego właśnie na fladze jest 12 gwiazdek. 

Liczba państw członkowskich zmieniła się – obecnie jest ich 27, ale liczba 

gwiazdek pozostała taka sama.  

UE ma również swój hymn. Muzykę napisał bardzo znany niemiecki kompozytor 

Ludwig van Beethoven.  Dziecko opisuje nastrój utworu.  

Hymn Europy - "Oda do radości 

https://www.youtube.com/watch?v=PuCznLq1QlA 

Unia Europejska ma również swoją maskotkę – SYRIUSZ -stonoga.  Została ona 

stworzona dla najmłodszych obywateli UE, czyli dla dzieci. Dzieci opisują Syriusza 

i uczucia, jakie on w nich budzi. Wskazują na cechy, po których można poznać, że 

Syriusz przedstawiony na zdjęciu jest symbolem UE. Następnie N. pokazuje 

zdjęcia Syriuszy z innych, wybranych krajów. Dzieci odnajdują różnice między 

nimi. Syriusze różnych państw różnią się od siebie. Każde państwo członkowskie 

ubiera Syriusza, nawiązując do własnej tradycji i kultury. Np. Syriusz holenderski 

trzyma w rękach bukiet tulipanów, Syriusz Włoch gra na banjo. Syriusz polski jest 

ubrany w strój góralski.  

 

Przesyłam SYRIUSZA kolorowankę – proszę zaprojektujcie polskiego 

Syriusza. Miłej pracy, czekam na zdjęcia. 

4. Pamiętajcie o ćwiczeniach KTO JAK SKACZE - piosenka dla 
dzieci, https://www.youtube.com/watch?v=LNouuY9zrKQ 

 



 

 


