
 Czwartek-dzień 4: Mieszkamy w Europie 

1.Karta pracy, cz. 4, s. 34–35. Oglądanie mapy Europy. 

Słuchanie nazw państw europejskich – sąsiadów Polski. (Szarym kolorem 

zaznaczone zostały kontynenty Azji i Afryki) Kolorowanie flagi Polski. 

Określanie, w którą stronę są zwrócone. Oglądanie obrazków flag. 

Nazywanie samodzielnie lub z pomocą Dorosłego  państw UE, do których 

one należą. Kolorowanie rysunków flag według wzoru. Oglądanie 

obrazków innych flag. 

•Jeżeli posiadają państwo w domu globus ( możecie wspólnie obejrzeć 

globus; wyjaśnieni czym jest i do czego służy; odczytywanie 

wspólnie  nazw kontynentów, jakie się na nim znajdują.) 

• Zabawa z globusem Wędrówka po świecie. Globus. Wprawianie globusa 

w ruch, zatrzymywanie go palcem przez chętne dzieci, odczytywanie 

(samodzielnie lub z pomocą Rodzica, Opiekuna.), w jakie miejsce dziecko 

dotarło. 

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

Mapa Europy. Zapraszam do obejrzenia filmu „Unia Europejska-Poznaj 

Unię” https://www.youtube.com/watch?v=h58YVP1Zvmw 

 • Samodzielne lub z pomocą Dorosłego odczytywanie nazw państw 

europejskich. 

• Poznawanie ciekawostek o wybranych krajach europejskich. Oglądanie 

charakterystycznych dla nich 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. 

3.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). 

4. Zabawa Powitanie po włosku. 

Dziecko zapoznaje się z niektórymi słowami w języku włoskim. 

- buongiorno (czyt. bondżorno) – dzień dobry. 

https://www.youtube.com/watch?v=h58YVP1Zvmw


 - arrivederci (czyt. airwederczi) – do widzenia, 

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

-si (czyt. sij) – tak, 

-grazie (czyt. gracje) – dziękuję. 

5. Rozmowa na temat Włoch. Dorosły 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. 

6. Wspólne przygotowanie pizzy na obiad lub kolację, ( zadanie tylko dla 

chętnych) 

 https://www.zajadam.pl/dobre-przepisy/pizza-ciasto 

 Syriusz – to maskotka Unii Europejskiej. Imię Syriusz pochodzi od 

najjaśniejszej gwiazdy na niebie. Niebieska, uśmiechnięta stonoga, 

w każdym kraju występuje ubrana w charakterystyczne dla niego 

elementy narodowe. Pokolorujcie Syriusza w polskich barwach 

narodowych (kolorowanka). 

Posłuchajcie hymnu Unii Europejskiej – „Oda do radości” Ludwika 

van Bethovena. 

W wyprawce znajdzcie kartę pracy N –  to ćwiczenia w czytaniu (dla 

sześciolatków.Wycinanie obrazków i zdań. Odczytywanie zdań 

i  układanie  do obrazków. 

 Pozdrawiamy,  miłego dnia 

 

 

 

 

 

 

https://www.zajadam.pl/dobre-przepisy/pizza-ciasto
http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole8wzamosciu/syriusz-kolor.docx
http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole8wzamosciu/syriusz-kolor.docx
http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole8wzamosciu/syriusz-kolor.docx
http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole8wzamosciu/syriusz-do-kolorowania.docx
http://www.youtube.com/watch?v=-81FpwmJAAY
http://www.youtube.com/watch?v=-81FpwmJAAY
http://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole8wzamosciu/3(12).pdf


 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


