
Dzień 4 - Mieszkamy w Europie 

 

Dziecko: 

• wypowiada się rozwiniętymi zdaniami, 

• wymienia nazwy wybranych państw należących do UE, 

• wykonuje proste posiłki, 

• wie, co jest potrzebne do wykonania pizzy. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Dxy1Z-8dV8M – Unia Europejska dla dzieci 

•• Karta pracy, cz. 4, s. 34–35, 5- cio latki. 

Oglądanie mapy Europy. Słuchanie nazw państw europejskich – sąsiadów Polski. 

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

 (Szarym kolorem zaznaczone zostały kontynenty Azji i Afryki) Kolorowanie flagi Polski. 

Określanie, w którą stronę są zwrócone. Oglądanie obrazków flag. Nazywanie  z pomocą 

dorosłego państw UE, do których one należą. Kolorowanie rysunków flag według wzoru. 

Oglądanie obrazków innych flag. 

 

 Niech dziecko odszuka flagę Polski. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Dxy1Z-8dV8M
https://www.youtube.com/watch?v=1Smad9uKJ6w


 
 

 

•• Oglądanie globusa; wyjaśnienie czym jest i do czego służy;  słuchanie odczytywanych 

 nazw kontynentów, jakie się na nim znajdują. 

Globus. 

 

• Zabawa z globusem Wędrówka po świecie. 

Globus. 

Wprawianie globusa w ruch, zatrzymywanie go palcem przez  dziecko, odczytywanie 

 w jakie miejsce dziecko dotarło. 

 

 

 

 

 

 



•• Oglądanie mapy Europy. Zwrócenie uwagi na jej wielkość i kształt. 

Mapa Europy.  Proszę pokazać również na globusie Europę. 

 

 

 
 

 

 

 

•• Z pomocą R. odczytywanie nazw państw europejskich. 

 

•• Poznawanie ciekawostek o wybranych krajach europejskich.  

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

budowli, symboli , np.: wieża Eiffla – Francja; krzywa Wieża – Piza, Koloseum – Włochy; 

Akropol – Grecja; wiatraki, tulipany – Holandia; zegar Big Ben, królowa Elżbieta – Anglia; 

torreador, corrida – Hiszpania. 

 

Wyjaśnienie skrótu UE; zapoznanie z nazwami państw należących do Unii Europejskiej. 

Omówienie flagi UE (symbol wszystkich państw należących do Unii Europejskiej, ma 12 

gwiazdek, bo na początku należało do niej 12 państw). 

3. „Mój kraj, moja ojczyzna” – rozwiązywanie zagadek 

W kraju moim Wisła płynie, 

Z papieża kraj mój słynie. 

Jak ten kraj nazywa się, 

Każdy z was na pewno wie.         Polska 

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


  

Łopocze w biało- czerwonym kolorze. 

Kto z was jej nazwę zgadnąć mi pomoże?     Flaga Polski 

  

Nasza flaga dwa kolory ma. 

Jakie są? Czy ktoś odpowiedź zna?       Biały i czerwony 

  

Z białym ptakiem tarcza czerwona. 

Czy wiesz może czym jest ona?       Godło Polski 

  

To ptak w złotej koronie, 

Choć nie siedzi na tronie. 

Białą głowę i skrzydła ma. 

Może dzieci, ktoś go zna?    Orzeł Biały 

  

Z gwiazdkami w kole niebieską flagę mam. 

Jeśli znasz me imię, proszę, zdradź je nam.   Unia Europejska 

  

Na jednej ziemi wiele państw leży 

I do tej ziemi Polska przynależy.    Europa 

 BRAWO  

 Które dziecko już tutaj dotarło to jest bardzo dzielne, bo dzisiaj omawiany jest trudny temat. 

 

 

Kolejną pracą do wykonania w ciągu najbliższe dni dla chętnych jest -  Wykonanie pizzy.  

 A teraz zapraszam do obejrzenia zdjęć  



 

 Piotrusia, Kacperka, Oli i Gosi oni już wykonują w domu posiłki i to nie proste. Dla 

nich zrobienie pizzy to łatwizna. Może inne dzieci też spróbują swoich sił w pomocy w 

kuchni.  

 



 



 



 
 

•• Zabawa Powitanie po włosku. 

 R. wita dziecko w języku włoskim, mówiąc: Buongiorno (czyt. bondżorno) 

– dzień dobry. Wyjaśnia, co to znaczy i w jakim języku tak brzmi powitanie. Następnie 



Dziecko  mówi: Buongiorno. 

•• Rozmowa na temat Włoch. 

R. pokazuje Włochy na mapie Europy. Opowiada kilka ciekawostek o tym państwie. 

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. 

 

•• Uczenie się wybranych słów (zwrotów) z języka włoskiego. 

R. uczy dzieci kilku podstawowych zwrotów w języku włoskim: 

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. 

 

Zabawy na świeżym powietrzu, odpoczynek, a kto będzie jeszcze miał chęć to proszę oto  

 

https://www.youtube.com/watch?v=jd6k48TWIeQ - Syriusz– maskotka UE 

 wyjaśnienie pochodzenia nazwy, narysowanie sylwety Syriusza w polskich barwach 

narodowych. Imię Syriusz pochodzi od najjaśniejszej gwiazdy na niebie. Niebieska, 

uśmiechnięta stonoga, w każdym kraju występuje ubrana w charakterystyczne dla niego 

elementy narodowe. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jd6k48TWIeQ

