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MIESZKAMY W EUROPIE 

9  MAJA – DZIEŃ    UNII     EUROPEJSKIEJ 

 

 Zabawy artykulacyjne: ćwiczenia buzi i języka1 

Zabawa interaktywna – dziecko kręci kołem i wykonuje ćwiczenia, które wylosowało, np. pomaluj 

czubkiem języka - podniebienie.    
https://wordwall.net/pl/resource/910284/logopedia/%c4%87wiczenia-buzi-i-j%c4%99zyka1 

 

 Czy wiecie, co to jest Europa? 

Popatrz na  mapę Europy - zwróć uwagę na jej wielkość i kształt.  

Samodzielne lub z pomocą rodziców odczytywanie nazw państw europejskich – sąsiadów Polski. 

 

 

 

 

https://wordwall.net/pl/resource/910284/logopedia/%c4%87wiczenia-buzi-i-j%c4%99zyka1


 

 Popatrz na flagi naszych sąsiadów. 

 

 

  

Flaga Niemiec Flaga Czech Flaga Słowacji Flaga Ukrainy 

 

 

 

 

 

Flaga  Białorusi Flaga Litwy Flaga   Rosji 

 

 Popatrz na inne flagi państw Europejskich.. 

 

 



 

 Posłuchaj  legendy o Europie. 

 Słuchaj uważnie, gdyż potem zadam kilka pytań związanych z tą legendą. 

 

Według legendy na azjatyckim wybrzeżu Morza Śródziemnego mniej więcej tam, gdzie dzisiaj znajduje 

się Liban, żył król Agenor. Miał on córkę o imieniu Europa. Królewna Europa była bardzo piękna i wieść 

o jej urodzie dotarła aż na górę Olimp – siedzibę bogów greckich, i do najważniejszego z bogów Zeusa. 

Zeus zakochał się w fenickiej królewnie tak bardzo, że postanowił ją porwać. 

Pewnego dnia królewna Europa wraz ze swoimi koleżankami wybrała się nad morze. 

Dziewczyny zbierały kwiaty, plotły wieńce, gdy nagle z morskich fal wyłonił się przepiękny byk o 

wielkich łagodnych oczach. Przyklęknął na jedno kolano przed Europą, zapraszając by wsiadła na jego 

grzbiet. Królewna Europa przystroiła jego rogi wiankiem kwiatów i zachęcona przez swoje koleżanki 

usiadła na grzbiecie byka. Byk, a jak się już pewnie domyślacie był to Zeus przemieniony w byka, wstał 

i pomknął przez morskie fale. Płynęli bardzo długo przez 1 dzień i 1 noc, aż dopłynęli do Krety – jednej z 

greckich wysp. 

Żyli tam długo i szczęśliwie, a królewna Europa urodziła Zeusowi trzech synów. Grecy bardzo polubili 

królewnę Europę i jej imieniem nazwali wszystkie odkryte przez siebie lądy. W ten właśnie sposób wiele 

krajów o różnej tradycji utworzyło kontynent o nazwie Europa. 

 Rozmowa na temat legendy: 

o Kim była Europa? (księżniczką) 

o Jak miał na imię władca bogów, który zakochał się w Europie? (Zeus) 

o W jakie zwierzę zamienił się Zeus? (w byka) 

o Czy Europa bała się byka? (nie) 

o Jak długo trwała podróż przez morze? ( 1 dzień i 1 noc) 

o Na jakiej wyspie wylądowali? (na wyspie Kreta) 

o Ile synów mieli Zeus i Kreta? (3) 



 Czy wiesz co to jest Unia Europejska? 

 

Unia Europejska to organizacja, w której skład  wchodzą państwa leżące na terenie Europy.  

Państwa te współpracują ze sobą w celu  podejmowania wspólnych decyzji. Wzajemnie sobie pomagają. 

Obecnie w jej skład wchodzi 27 państw. 

Austria, Belgia,  Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, 

Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg,  Łotwa, Malta, Niemcy,  Polska, Portugalia, 

Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy, 

 

 Flaga UE. 
 

Flaga Unii Europejskiej to dwanaście złotych gwiazd ułożonych w kole na niebieskim tle.   

Dlaczego 12 skoro w Unii Europejskiej mamy więcej państw?   

Dlatego, że gwiazdki mają znaczenie symboliczne,  pokazują jedność, solidarność i harmonię między 

narodami Europy.  

  

 
 

 Hymn Unii Europejskiej 

Hymnem Unii Europejskiej jest fragment Symfonii Ludwiga van Beethovena „Oda do radości”. 

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

 

O, radości, iskro bogów, kwiecie Elizejskich Pól, 

 Święta, na twym świętym progu staje nasz natchniony chór.  

Jasność twoja wszystko zaćmi, złączy, co rozdzielił los.  

Wszyscy ludzie będą braćmi tam, gdzie twój przemówi głos.  

 

Patrz, patrz, wielkie słońce światem biegnie, sypiąc złote skry.  

Jak zwycięzca i bohater biegnij, bracie tak i ty.  

Radość tryska z piersi Ziemi, radość pije cały świat.  

Dziś wchodzimy, wstępujemy na radości złoty ślad.  

 

Ona w sercu, w zbożu, w śpiewie, ona w splocie ludzkich rąk.  

Z niej najlichszy robak czerpie, w niej największy nieba krąg.  

Wstańcie ludzie, wstańcie wszędzie, ja nowinę niosę wam.  

Na gwiaździstym firmamencie bliska radość błyszczy nam... 

 

 

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


 Maskotka UE – Syriusz  

 
 

 

 



 Waluta UE 
Większość krajów posługuje się takimi 

samymi pieniędzmi.  

Czy wiecie, jakimi? 

 

 
 

 

 Dzień Unii Europejskiej 

Dzień ten został ustanowiony w rocznicę przedstawienia planu utworzenia Europejskiej Wspólnoty 

Węgla i Stali znanego jako Plan Schumana 9 maja 1950 r. i jest obchodzony corocznie 9 maja. 

 

 

9 MAJA 

 
DZIEŃ     UNII     

EUROPEJSKIEJ 
 

 

DLA CHĘTNYCH 

 

 Podróż po Europie. 
 

A teraz wybieramy się w niezwykłą podróż po Europie. Podróż będziemy 

odbywać balonem wypełnionym gorącym powietrzem, który zaraz wystartuje 

i przeniesie nas do różnych państw. Chcemy poznać zwyczaje mieszkańców 

tych krajów. Wsiadamy do balonu .Uwaga! Odliczamy 1,2,3,…….0. Start! 

 

 
Lecimy nad Czechami – dzieci czeskie właśnie oglądają bajkę wyprodukowaną w ich kraju. Czy wiesz 

kto jest jej bohaterem? Popatrz na film –  
Krecik a kobierzec  https://www.youtube.com/watch?v=0X5FHw1Bd1Q 

Sąsiedzi – Pszczoły  https://www.youtube.com/watch?v=6j9i8cWE2Lg 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0X5FHw1Bd1Q
https://www.youtube.com/watch?v=6j9i8cWE2Lg


Teraz lecimy nad Wiedniem stolicą Austrii. Tutaj żył i tworzył Johann Strauß  i jego syn Johann 

Strauss II  – kompozytorzy słynnych walców wiedeńskich. Właśnie odbywa się koncert w pałacu 

Schönbrunn – dawnej siedzibie cesarza Franciszka Józefa. Posłuchajmy! 

Johann Strauss II - Nad Pięknym Modrym Dunajem (The Blue Danube) 

https://www.youtube.com/watch?v=SeI173pdGaw 

 

Przed nami Włochy i słynna P I Z Z A (zabawa włoska, oprac. M.Bogdanowicz) 

[Dziecko leży na brzuchu] 

Najpierw sypiemy mąkę przebieramy po jego plecach opuszkami palców obu dłoni 

zgarniamy ją brzegami obu dłoni wykonujemy ruchy zagarniające 

lejemy oliwę 
rysujemy palcem falistą linię, począwszy od karku aż do dolnej części 

pleców 

 

dodajemy szczyptę soli 

no... może dwie, trzy. 

lekko je szczypiemy 

Wyrabiamy ciasto 

wałkujemy 

z wyczuciem ugniatamy boki dziecka 

wodzimy dłońmi zwiniętymi w pięści po jego plecach w górę i w dół 

wygładzamy placek gładzimy je 

i na wierzchu kładziemy: 

pomidory, 

  

delikatnie stukamy dłońmi zwiniętymi w miseczki 

krążki cebuli, rysujemy koła 

oliwki, naciskamy palcem w kilku miejscach 

... dziecko samo wymyśla co dodajemy do pizzy 

posypujemy serem 

(parmezanem, mozzarellą) 

szybko muskamy dziecko po plecach opuszkami palców obu dłoni 

i... buch! do pieca. 

  

przykrywamy sobą dziecko i na chwilę pozostajemy w tej pozycji – dopóki 

dziecko ma na to ochotę] 

Wyjmujemy i kroimy: kroimy plecy brzegiem dłoni 

dla mamusi, dla tatusia, 

dla babci, dla brata 

dla Matyldy... a teraz 

  

  

dziecko wymyśla, dla kogo jeszcze będą kawałki pizzy 

polewamy keczupem, kreślimy palcem na plecach linię z pętelkami 

i... zjadamy... mniam, 

mniam, mniam.          

Gdy rodzice bawią się z dzieckiem, w tym momencie następuje zwykle 

cała gama połączonych z całowaniem dziecka, delikatnym 

naśladowaniem gryzienia 

 

 

Lądujemy w Grecji  
O tym, że sport to zdrowie wiedzieli już starożytni Grecy. To właśnie w Grecji narodziła się 

najstarsza  i zarazem największa międzynarodowa impreza sportowa, organizowane co cztery lata w 

Olimpii igrzyska olimpijskie. Czas na ćwiczenia. 

           Fruziaki - Gimnastyka Fruzi - Piosenki dla dzieci 

https://www.youtube.com/watch?v=47jquUszRas 

https://www.youtube.com/watch?v=SeI173pdGaw


 

Możecie pokolorować flagę UE 

 
lub  wykonać maskotką UE wg własnego pomysłu. 

 

      Pozdrawiam  p. Danka   


