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Mieszkamy w Europie 

Cele: 

- rozwijanie mowy 

- zapoznanie z nazwami państw należących do UE, 

- zachęcanie do przygotowywania prostych posiłków, 

- określanie, jakie produkty potrzebne są do wykonania pizzy.  

1. Przygotuj proszę kartę pracy cz. 4, str. 34 – 35. Obejrzyj  mapę Europy. Jak już wiesz Polska 

leży w Europie.  Zwróć uwagę z jakimi państwami graniczy Polska od północy, południa, 

wschodu i zachodu.( Ten filmik będzie pomocny)  

https://www.youtube.com/watch?v=1Smad9uKJ6w 

Pokoloruj flagi Polski, powiedz w którą stronę są zwrócone. Obejrzyj flagi państw UE                        

i powiedz do kogo należą( poproś o pomoc osobe dorosłą). Pokoloruj odpowiednio rysunki 

flag wedłóg wzoru.  Mapka poniżej pomoże Ci określić w którym miejscu Europy leżą dane 

państwa.  

 

 

 



2. Polska należy do państw Unii Europejskiej. Flaga Unii jest niebieska a na niej 

umieszczonych jest 12 gwiazdek, ponieważ na początku należało do niej 12 państw. Obejrzyj 

krótki filmik o Unii Europejskiej, zwróć uwagę jakie państwa do niej należą, przyjrzyj się ich 

flagom. Wsłuchaj się  muzykę w tle, jest to hymn UE –„ Oda do radości ‘’Ludwika Van 

Beethovena. 

 https://www.youtube.com/watch?v=Dxy1Z-8dV8M 

Odpowiedz proszę na kilka pytań: 

- jak nazywa się maskotka UE, skąd pochodzi jej nazwa? ( Imię Syriusz pochodzi od 

najjaśniejszej gwiazdy na niebie. Niebieska, uśmiechnięta stonoga, w każdym kraju 

występuje ubrana w charakterystyczne dla niego elementy narodowe.) 

- Ile państw należy do UE? 

- jaka jest waluta w UE? 

3. Na pewno słyszałeś o państwie, które nazywa się Włochy. Jest to jeden z krajów 

należących do Unii Europejskiej. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Dxy1Z-8dV8M


Włochy to państwo położone na Półwyspie Apenińskim. Swoim kształtem przypomina buta. 

Stolicą Włoch jest Rzym na terenie, którego znajduje się państwo kościelne – Watykan,               

w którym mieszka Papież. Tradycyjne włoskie potrawy to spaghetti i pizza. Tradycyjny włoski 

taniec to tarantella neapolitańska. Na należącej do Włoch wyspie Sycylii znajduje się wulkan 

Etna. 

4. Miło byłoby nauczyć się kilku zwrotów w języku włoskim  prawda? 

buongiorno(czyt. Bondżorno) – dzień dobry, 

arrivederci (czyt. Airwederczi) – do widzenia, 

mi chiamo (czyt.mi kjamo) – nazywam się, 

si ( czyt. sij) – tak 

grazie (czyt. gracje) – dziękuję 

5. A teraz zapraszam Cię do opowieści ruchowej Podróżujemy po Włoszech. 

- Dziecko naśladuje ruchem, gestem, mimiką treść opowiadania. Proszę przygotować 

nagranie muzyki relaksacyjnej. 

Podróż rozpoczynamy samochodem. (Dziecko porusza się po pokoju naśladując odgłosu 

auta). A teraz czas na odpoczynek, kładziemy się na miękkiej, zielonej trawie, słuchamy 

odgłosów ptaków, szumu lasu.(Dziecko słucha nagrania relaksacyjnej muzyki). W dalszą 

podróż wyruszamy rowerem. (Dziecko leży na plecach i naśladuje jazdę na rowerze). A teraz 

czas na piknik. Zjemy pyszne spaghetti. ( Dziecko naśladuje wsysanie makaronu – ćwiczenie 

warg, gryzienie- ruchy okrężne żuchwy, oblizywanie ust po smacznym posiłku – ćwiczenia 

języka. Pod koniec naszej podróży odpoczniemy na plaży nad ciepłym Morzem Śródziemnym.  

( Dziecko leży na plecach, naśladuje opalanie się, pływanie). 

6. Posłuchaj piosenki. 

 https://www.youtube.com/watch?v=a40KoaI3iuA 

PIZZA……… kto z nas nie lubi tych włoskich placków? Dzień Pizzy przypada na 9 lutego, ale 

przecież nie tylko w święto ją zjadamy. Chciałabym zapoznać cię z produktami, których 

używamy do zrobienia pizzy. Będą to:  

- spód do pizzy,  ser żółty starty na wiórki, sos pomidorowy, szynka, ananasy, szpinak, rukola, 

salami, papryczki chili, itd…. Od twojej fantazji i upodobań zależy jakich produktów użyjesz 

do pieczenia.  Pizzę pieczemy w piekarniku więc zawsze musi nam towarzyszyć osoba 

dorosła.  

(Mam nadzieję, że w któryś weekend uda  Ci się upiec z rodzicami pizzę.) 

7. Teraz proszę – podziel nazwy produktów potrzebnych do wykonania pizzy na sylaby i na 

głoski.                                                                                                                                                                                       

Powodzenia  

https://www.youtube.com/watch?v=a40KoaI3iuA


Dla chętnych! 

Proponuje obejrzenie filmu, który bardzo pięknie pokazuje stolice państw należących do Unii 

Europejskiej. Po obejrzeniu zastanów się, czy któraś ze stolic podobała Ci się najbardziej? Co 

chciałbyś w niej zwiedzić? Narysuj to. Wyślij nam zdjęcie, a oryginał zachowaj. Mam nadzieję, 

że niedługo spotkamy się w szkole i będziemy mogli wspólnie rozmawiać o tym co 

chcielibyśmy zwiedzić i gdzie. 

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

A tutaj możesz poćwiczyć znajomość flag państw Unii Europejskiej. 

 

https://wordwall.net/pl/resource/1815622/dopasuj-flagi-państw-unii-europejskiej 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zZOo-XaKMJY
https://wordwall.net/pl/resource/1815622/dopasuj-flagi-państw-unii-europejskiej

