
Dzień dobry dzieci, dzień dobry rodzice. W tym 

tygodniu zabierzemy Was w podróż, przepiękną 

podróż po naszym kraju i Europie. Poznacie wiele 

ciekawych miejsc bez wychodzenia z domu ! 

1. „ Ojciec Wirgiliusz”- zabawa ruchowa ze śpiewem. Rodzice mogą jej nie znać, ale 

dzieci znają ją bardzo dobrze. Zabawa polega na tym, że wybrany wcześniej Ojciec 

Wirgiliusz pokazuje gest, ruch, ćwiczenie na środku. Zadaniem uczestników zabawy 

jest naśladowanie Ojca Wirgiliusza. Dla przypomnienia podajemy tekst piosenki, którą 

należy śpiewać podczas tej zabawy. 

 

Ojciec Wirgiliusz uczył dzieci swoje, 

A miał ich wszystkich sto dwadzieścia troje. 

Hejże, dzieci, hejże ha! 

Róbcie wszystko to, co ja. 

Hejże, dzieci, hejże ha! 

Róbcie to, co ja. 

 

2.„ Co to znaczy być Europejczykiem?”-  

Europejczyk- jak sama nazwa wskazuje- jest to mieszkaniec Europy- piątego co do 

wielkości kontynentu. Niezależnie od miejsca zamieszkania, wieku, płci i majątku 

każdy mieszkaniec Europy powinien się czuć Europejczykiem. 

             Być Europejczykiem to: 

- żyć zgodnie z duchem współczesności, tzn. być otwartym na najnowsze osiągnięcia 

nauki, 

- być tolerancyjnym wobec innych wyznań, ale zachować własne przekonania religijne 

wyniesione z domu, 

- nie uznawać koloru skóry za wyznacznik człowieczeństwa, 

- uznawać osiągnięcia innych narodów, 

- być dumnym z własnego pochodzenia i osiągnięć narodu. 

 

 



Polska wstąpiła do Unii Europejskiej 1.05.2004r. 

Walutą Unii Europejskiej jest euro. 

Do Unii Europejskiej należą takie państwa jak : Austria, Belgia, Luksemburg, Bułgaria, 

Łotwa, Chorwacja, Malta, Cypr, Niemcy, Czechy, Polska, Dania, Portugalia, Estonia, 

Rumunia, Finlandia, Słowacja, Francja, Słowenia, Grecja, Szwecja, Hiszpania, Węgry, 

Holandia, Włochy, Irlandia. 

 

 

 

Flaga Unii Europejskiej wygląda następująco. 

  

 
 

Jest niebieska z 12 złotymi gwiazdkami. 

Unia Europejska ma również swój hymn. Jest to „ Oda do radości” Ludwiga van 

Beethovena. Możecie go posłuchać. Link poniżej. 

 

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

 

 

 

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


Oto kilka ciekawych miejsc wśród europejskich państw. Może je rozpoznajecie? 

   Wieża Eiffla w Paryżu we Francji. 

 

  Koloseum w Rzymie we Włoszech. 

 

 Akropol w Atenach w Grecji. 

 

 Wiatraki i tulipany w Holandii. 



 Big Ben w Anglii. 

 

  

Hiszpańskie walki byków. Corrida w Hiszpanii. 

  

    

Szkockie spódniczki noszone przez mężczyzn. 

 



Karta pracy nr 1. 

 
 



Karta pracy nr 2. 

 



Dziękujemy za wspaniałe prace, które 

wysyłacie. Widać wasze wielkie 

zaangażowanie a nam rośnie serce, że mamy 

takie mądre, zdolne i pracowite dzieci. Bardzo 

mocno Was ściskamy i buziaki wysyłamy!  

Pani Lidka i pani Asia! 

 

 

 


