
Witamy dzieciaki w czwartek, zapraszamy do kolejnego zajęcia. 

Dziś dowiecie się wszystkiego na temat Europy itd. Itd. 

Czy ktoś z Was może nam powiedzieć, co to jest Europa? 

Tak Europa to jeden z kontynentów, spójrzcie oto mapa Europy. 

Przyjrzyjcie  jej  się  dokładnie,  jaki  ma  kształt,  czy  coś  Wam przypomina  jej

kształt?



Na początek posłuchajcie legendy o Europie. Słuchajcie uważnie, gdyż potem

zadamy Wam kilka pytań związanych z tą legendą.

MIT O ZEUSIE I EUROPIE 

Przed wieloma laty w Fenicji panował król Agenor, który miał córkę o imieniu

Europa.  Była  ona  niezwykle  piękna  i  nikogo  nie  dziwiło,  że  ciągle  otaczali  ją

wielbiciele. Wieść o jej niecodziennej urodzie dotarła aż na Olimp i również Zeus,

władca  wszystkich  bogów,  zakochał  się  od  pierwszego  wejrzenia  w  ślicznej

księżniczce.  Jakże  jednak  on,  wszechwładny  bóg,  mógłby  poznać  tę  piękną

dziewczynę. To nie było proste, ale długo się zastanawiając, wpadł na niesamowity,

prawdziwie boski pomysł. Przemienił się w byka tak cudnego, jakiego dotąd świat nie

widział.

 Pewnego letniego poranka Europa wybrała się na spacer nad morze. Nagle z

morskich  fal,  na  wprost  niej,  wyłonił  się  Zeus  pod  postacią  byka.  Dziewczyna

zachwyciła się widokiem wspaniałego zwierzęcia pełnego nieziemskiej siły i bez lęku

zbliżyła się do niego. Przystroiła rogi byka wiankiem z kwiatów i wesoło usadowiła

się  na jego grzbiecie.  Śmiejąc się,  powiedziała:  „Tylko bogowie wiedzą dokąd ty

mnie teraz zaniesiesz.” I tego Zeusowi, przemienionemu w byka nie trzeba było dwa

razy powtarzać. Z prędkością wiatru popędził wprost w morskie fale. Miał on tylko

jedno pragnienie: jak najszybciej unieść Europę gdzieś daleko, na inny ląd, gdzie

będzie mógł ciągle być przy niej, troszczyć się o nią i wielbić jak największy skarb.

Podróż przez morze trwała jeden dzień i jedną noc. Europa nie bała się, ponieważ

Zeus  wyjawił  jej,  że  jest  istotą  boską  i  nieśmiertelną,  i  tylko  z  miłości  do  niej

przemienił się w byka. Dziewczynie bardzo to pochlebiało i cieszyła się, że wkrótce

Zeus znów przybierze postać mężczyzny. 

Gdy wreszcie wylądowali  w jakimś kraju,  Zeus szczęśliwy i  bardzo dumny

oznajmił:  „  To  jest  wyspa Kreta i  ja  jestem jej  władcą.  Moim życzeniem jest,  by

ziemia, po której stąpasz, po wszystkie czasy nosiła twe imię.”

Europa i Zeus żyli  szczęśliwie razem i mieli  trzech synów. Poddani Zeusa,

Grecy,  bardzo polubili  piękną wybrankę boga i  na jej  cześć nazwali  jej  imieniem

wszystkie lądy, które później odkryli. I tak wiele krajów z różnorodnymi językami i

odmienną kulturą utworzyło kontynent Europa.



Mamy nadzieję, że legenda podobała Wam się, zatem powiedzcie:

• Kim była Europa? (księżniczką)

• Jak miał na imię władca bogów, który zakochał się w Europie? (Zeus)

• W jakie zwierzę zamienił się Zeus? (w byka)

• Czy Europa bała się byka? (nie)

• Jak długo trwała podróż przez morze? ( 1 dzień i 1 noc)

• Na jakiej wyspie wylądowali? (na wyspie Kreta)



• Ile dzieci mieli Zeus i Kreta? (3)

Na  pewno  słyszeliście  takie  określenie  UNIA  EUROPEJSKA?  

Kto  z  was  spróbuje  wyjaśnić,  co  to  znaczy?

Posłuchajcie. Niektóre kraje Europy postanowiły połączyć się w jedną wielką

rodzinę  państw,  która  nosi  nazwę  Unia  Europejska.  Obecnie  w  jej  skład

wchodzi 27 państw. Unię Europejska można porównać do grupy przedszkolnej,

w której  jest  przyjaźń,  wszyscy się  znają,  przestrzegają  określonych zasad,

wspólnie podejmują decyzje, pomagają sobie. Obecnie w skład UE wchodzi 27

państw.  Belgia,  Francja,  Holandia,  Luksemburg,  Niemcy,  Austria,  Włochy,

Irlandia, Dania, Grecja, Hiszpania, Portugalia, Finlandia, Szwecja, Cypr, Czechy,

Estonia,  Litwa,  Łotwa,  Malta,  Polska,  Słowacja,  Słowenia,  Węgry,  Bułgaria,

Chorwacja, Rumunia,

         

            

Jak wiecie, każde państwo ma swoja flagę. 



Czy ktoś z Was wie, jak wygląda flaga UE? Spójrzcie na ilustrację poniżej.

    

To jest flaga europejska. Jest na niej 12 złotych gwiazd ułożonych w kole

na niebieskim tle. Kolory flagi przypominają nam lato : niebieskie niebo i żółte

słońce  .  Krąg  złotych  gwiazd  reprezentuje  solidarność  i  harmonię  między

narodami  Europy.  Liczba  gwiazd  nie  jest  związana  z  liczbą  Państw

Członkowskich.  Gwiazd  jest  dwanaście,  ponieważ  liczba  dwanaście  jest

tradycyjnie  symbolem  doskonałości,  pełni  i  jedności.  Dlatego  też,  flaga

pozostaje jednakowa, bez względu na rozszerzenia UE

Dzisiaj  wybierzemy  się  w  niezwykłą  podróż  do  dalekiego  kraju,  

którą będziemy odbywać samolotem. Słuchajcie uważnie i zachowujcie się jak

podróżnicy.  Naśladujcie  ruchami  i  gestami  to,  co  mówię.  Wsiadamy  

do  samolotu,  zapinamy  pas,  odpalamy  silnik.  Samolot  zaraz  wystartuje  

i "przeniesie nas" do nieznanego dalekiego kraju. Chcemy poznać ludzi w tym

kraju, szczególną uwagę zwrócimy na rytuały powitalne. Samolot podnosi się

wolno, kołysze się. Spoglądamy w dół, widzimy coraz mniejszych ludzi, domy,



samochody. Lecimy ponad polami, łąkami, lasami i górami, nagle wyłania się

pod nami jakiś kraj. Samolot obniża lot i ląduje .

                                                        

Teraz poproście rodziców by przeczytali Wam ciekawostki o kilku europejskich

państwach. Czy wiecie że…







Czas na pracę plastyczną. Przygotujcie farby i pędzle i pomalujcie flagę Unii 

Europejskiej we właściwy sposób, pamiętacie jakich kolorów należy użyć?



Karty pracy, dzieci starsze, młodsze oraz zalecenia nauczyciela wspomagającego.

Wskaż palcem na ekranie flagę Polski.



Czy wiesz z jakiego państwa pochodzi ten rysunek? Pokoloruj go.

   





Popraw rysunek po śladzie.



Zabawa dla dzieci z integracji - kochani musimy przygotować nasze auto przed podróżą 
po Europie. Zatem do dzieła.

Auto do myjni przyjechało, bo się umyć ładnie chciało.
Umyto:
Pierwsze koło podstawowe (głaszczemy mały palec),
Drugie koło podstawowe (głaszczemy drugi palec),
Trzecie koło podstawowe (głaszczemy trzeci palec),
Czwarte koło podstawowe (głaszczemy czwarty palec),
Piąte koło zapasowe (głaszczemy kciuk).
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