
Dzień dobry drodzy uczniowie, serdecznie Was witamy i na wspaniałą bajkę  

o Europie z radością zapraszamy! 

Za siedmioma górami, za siedmioma rzekami, 

w pięknej, zielonej krainie Europą zwanej, 

mieszkała rodzinka krasnali.  

 

Każdy z nich mówił w innym języku,  

a przez to problemów mieli bez liku.  

 

Bardzo się starali żyć ze sobą w zgodzie,  

lecz zauważyli ze im bardziej się starają tym bardziej im nie wychodzi.  

 

Choć tak samo wyglądali, to jednak każdy z nich był inny.  

Inaczej mówili, inaczej się stołowali i inaczej bawili.  

 

Każdy krasnal co dzień dziarsko do pracy się wybierał,  

a każdy z nich czym innym się zajmował. 

 

Krasnoludki bardzo lubiły swoje zajęcia,  

lecz wielka była wśród nich konkurencja.  

 

Każdy do zadań przykładał się bardzo  

by zdobyć medal pracusia z błękitną kokardą.  

 

Lecz nagle, co to krasnal Belgia pomocy potrzebuje,  

z opresji krasnalka Francja i Holandia ratuje. 

 

Jeden pociesza kolegę jak może.  

Drugi już ziemię traktorkiem swym orze.  

 

Inne krasnale: Niemcy, Włochy i Luksemburg widząc ich zabawy też się przyłączyły  

i świetnie się z nimi bawiły.  

 

W krainie krasnali wieść szybko się niesie,  

o przyjaźni i zabawie w europejskim lesie.  

 

Inne krasnale zazdrościły im bardzo tej super zabawy  

i przyłączyć się chciały więc razem na polanie posiedzenie zwołały.  

 

Były to Dania, Irlandia, Wielka Brytania i Grecja.  

I tak dołączały do wspólnej zabawy krasnale z całej Europy.  

 

Bardzo się lubiły,   

wszystkim się dzieliły,,   

 

Razem się trzymały,  

a gdy trzeba było, w biedzie sobie pomagały. 

 



Jednak, by wprowadzić porządek w swej wiosce  

wprowadziły prawa i pomocne moce.  

 

Stolicę w rodzinnym mieście krasnala Belgii mają- w Brukseli.  

Pomagają sobie i to się nie zmieni.  

 

Flaga ich niebieska, gwiazdy na niej świecą,  

zapraszają wszystkich którzy o nich wiedzą.  

 

W tym zaszczytnym gronie i Polskę też mamy, 

i do zabawy z Unią dzieci zapraszamy.  

 

Bajkę, którą przeczytaliście można odnieść do rzeczywistości. Wiecie na pewno, że 

jesteście Polakami bo mieszkacie w kraju, który nazywa się Polska. Polska leży na 

kontynencie, który nazywa się Europa. Dlatego też, oprócz tego że jesteście 

Polakami, to jesteście też Europejczykami. W Europie jest aż 47 państw.  

W roku 1993 dwanaście krajów europejskich postanowiło mocno się ze sobą 

zaprzyjaźnić i wspólnie zadbać o to, żeby ich mieszkańcy byli szczęśliwi, mogli 

pracować, żeby czuli się bezpieczni i żeby mogli żyć w czystym i zadbanym 

środowisku. Tak oto powstała Unia Europejska, czyli związek wielu krajów. Innym 

państwom ten pomysł tak bardzo się spodobał, że postanowiły się przyłączyć, w tym 

również Polska. Polska została krajem Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku. Wszystkie 

kraje Unii Europejskiej współpracują ze sobą i sobie pomagają. 

 

 

 



Unia Europejska ma swoje symbole, są to: flaga, hymn  

i europejska waluta euro.  

Flaga 

Flaga UE to dwanaście złotych gwiazd ułożonych w kole na 

niebieskim tle. Symbolizują one jedność społeczności 

europejskiej. Liczba gwiazd jest niezmienna i ma symbolizować 

doskonałość, pełnię i harmonię. 

Na końcu dzisiejszego wpisu znajdziecie flagę do 

pokolorowania.  

Hymn 

Hymn Unii Europejskiej został napisany przez kompozytora  

i pianistę Ludwiga van Beethovena, który żył w Wiedniu ponad 

200 lat temu. Był on autorem wielu pięknych melodii. I właśnie 

jedną z nich skomponował do słów wiersza Fryderyka Schillera 

pt. „Oda do radości”. Ponieważ w Unii Europejskiej ludzie 

posługują się wieloma językami, oficjalnie hymn Unii 

Europejskiej wybrzmiewa w wersji instrumentalnej, aby nie 

doszło do sporów, w jakim języku powinien być śpiewany.  

Posłuchajcie: https://www.youtube.com/watch?v=iymZ7OngeBg 

Hymn Unii może być jednak również śpiewany i każdy naród 

śpiewa go we własnym języku. Posłuchajcie, jak brzmią jego 

słowa po polsku: youtube.com/watch?v=PuCznLq1QlA&t=38s 

A tu posłuchajcie go w wykonaniu dzieci, które śpiewają go  

w kilku językach:  

https://www.youtube.com/watch?v=KRykXcQdg5c 

Waluta europejska Euro 

W wielu krajach Unii Europejskiej wprowadzono wspólną 

walutę, która nazywa się euro. Oznacza to, że kiedy jedziemy 

na wycieczkę bądź wczasy za granicę, to w większości krajów 

europejskich zapłacimy za lody takimi samymi pieniędzmi.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=iymZ7OngeBg


Każdego roku Unia Europejska obchodzi swoje święto 9 maja 

jest to Dzień Europy. Wówczas usłyszeć można hymn Unii 

Europejskiej.  

Unia Europejska ma swoje motto, które brzmi: „Zjednoczeni  

w różnorodności”. Zostało po raz pierwszy użyte w 2000 roku. 

Motto to taka myśl, która wpływa na zachowanie wszystkich 

Europejczyków, czyli również nas. Chodzi o to, żeby wspólnie 

działać, aby zapewnić pokój i dobrobyt oraz chronić bogactwo 

kultur, tradycji i języków w Europie. 

Wiecie, że Unia Europejska ma swoją maskotkę?  

To uśmiechnięta stonoga, która ma na imię Syriusz. Jej nazwa 

pochodzi od najjaśniejszej gwiazdy jaka świeci na naszym 

niebie. W każdym kraju Syriusz występuje z jego narodowym 

elementem. Oficjalna maskotka ma koszulkę z gwiazdami, takimi 

jakie znajdują się na fladze Unii Europejskiej. W Hiszpanii jest  

w stroju torreadora i z gitarą, a w Polsce w góralskim kapeluszu  

i oscypkiem.  

. 

źródło: karty pochodzą ze strony przedszkolankowo.pl 

Jeśli chcecie więcej dowiedzieć się o Unii Europejskiej koniecznie oglądnijcie film: 

youtube.com/watch?v=h58YVP1Zvmw 

Czy wiecie, że obecnie do Unii Europejskiej należy 27 krajów?  

Na terenie Unii Europejskiej używa się 24 języków. Najbardziej popularnym jest język 

angielski. Teraz zabierzemy Was na szybki kurs języków obcych. Nauczymy się 

słów: „Dzień dobry” i „Miłego dnia”. 

http://youtube.com/watch?v=h58YVP1Zvmw


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chcecie się dowiedzieć jakie są najłatwiejsze języki na świecie? Kliknij tutaj:  

https://www.youtube.com/watch?v=rXrPMh9v2XM 

A może chcecie poznać najtrudniejsze języki świata? Kliknij tutaj: 

https://www.youtube.com/watch?v=AvTcYpQK1PQ 

Możecie też posłuchać piosenek w poszczególnych językach: 

https://www.youtube.com/watch?v=HunG_JACXW8 (język czeski) 

https://www.youtube.com/watch?v=Bkj3IVIO2Os (język niemiecki) 

https://www.youtube.com/watch?v=NVjL9V_1rm0&list=PLXboP9_nPOe2wKllR3N1

CezJdUf_-Q-AU (język francuski) 

https://www.youtube.com/watch?v=6Z0JVH6e8O0 (język węgierski) 
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Mamy dla Ciebie kilka zadań. Skorzystaj w wolnym czasie!  

źródło: PWN Pewny Start. Wypowiedzi ustne i pisemne. Karty pracy.     

 



 

Źródło: „Nasza Europa”. Komisja Europejska. Przedstawicielstwo w Polsce. Warszawa 2020. 
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Chcesz sprawdzić, czy rozpoznasz kształty krajów Unii Europejskiej? 

A może powiesz „cześć” w kilku językach. Spróbuj!  

Kliknij tu: https://europa.eu/learning-corner/eu-puzzle_pl 

Pomóż babci odgadnąć, skąd pochodzą pamiątki, które dzieci przywiozły z wycieczki 

po Europie. 

Kliknij tu: https://europa.eu/learning-corner/guess-the-gifts-with-grandma_pl 

Każde państwo w Unii Europejskiej ma swoją własną flagę. Odwracaj karty  

i sprawdź, czy znasz wszystkie flagi! Przy okazji możesz dowiedzieć się,  

co oznaczają kolory i symbole na fladze.  

Kliknij tu: https://europa.eu/learning-corner/match-the-flags_pl 

 

To już koniec naszej wspólnej podróży po Europie. Mamy nadzieję, że dzisiaj 

dowiedzieliście się wielu rzeczy o Unii Europejskiej i teraz czujecie się prawdziwymi 

Europejczykami.  

Serdecznie Was pozdrawiamy! Do usłyszenia!  

Zespół nauczycieli świetlicy  

 

https://europa.eu/learning-corner/eu-puzzle_pl
https://europa.eu/learning-corner/guess-the-gifts-with-grandma_pl
https://europa.eu/learning-corner/match-the-flags_pl

