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          Witajcie Kochani!

Dziś  uczymy  się  po  raz  ostatni  w  tym
tygodniu. Przed nami kilka ważnych Świąt… 

Czy wiecie jak się one nazywają?

 Jutro będziemy obchodzić Święto 
1 Maja czyli Święto Pracy.

 W sobotę 2 maja będziemy
obchodzić Święto Flagi

  W niedzielę 3 Maja będzie
Święto Konstytucji 3 Maja

Są  to  święta  państwowe,  to  znaczy,  że
dotyczą naszego państwa. Na okres tych świąt
wywieszane są w mieście flagi naszego kraju.

Doskonale  już  wiecie  w  jakim  są  one
kolorze,  znacie  już  wszystkie  symbole
narodowe  i  wiecie  o  naszym  kraju  wiele…
Dziś poszerzymy troszkę nasze wiadomości.



Gotowi? Zaczynamy!
Wiecie  już,  że  nasz  kraj  leży  w  Europie.

Tak  nazywa  się  nasz  kontynent,  czyli  duży
obszar lądu, który oblewany jest przez morza
oceany.

 

Spójrzcie oto kontynenty naszego świata.
Polska  znajduje  się  po  środku  czerwonego
kontynentu zwanego Europa.

Na naszym kontynencie znajduje się wiele
krajów, nie tylko Polska. Spójrzcie na mapkę.



Zobaczcie,  w  tej  czerwonej  Europie
widocznej  na  pierwszym  obrazku  mieści  się
wiele  różnych  krajów.  Zamieszkują  ją  ludzie
podobni  do  nas,  ale  mówiący  w  innych
językach i lubiący jeść inne potrawy.

Te  kraje  łączy  coś  ważnego.  Większość  
z nich tworzy Unię Europejską. Bardzo ważną
organizację,  która  sprawia  że  kraje  sobie
wzajemnie  pomagają,  a  mieszkańcy  tych
krajów mogą sobie swobodnie podróżować.



Czy wiecie czyja to flaga?

 Macie rację! To flaga Unii Europejskiej!

Spróbujcie własnymi słowami opowiedzieć 
jak wygląda ta flaga.

 Prawidłowa odpowiedź. 
Flaga Unii Europejskiej to złote gwiazdki
ułożone w kole na niebieskim tle.

Czy wiecie ile jest tych gwiazdek?

 Brawo! Mamy już 12 gwiazdek!

Liczba gwiazd jest niezmienna i symbolizuje
jedność oraz doskonałość.



Nasz kraj przystąpił do Unii
Europejskiej 1 maja 2004 r
czyli aż  16 lat temu! 

Był  to  bardzo  moment  dla  wszystkich
Polaków, dlatego towarzyszyły mu podniosłe
uroczystości.

Tego dnia obok flagi Polski zawisła flaga 
Unii Europejskiej.



Unia Europejska, tak jak Polska, oprócz flagi 
ma również swój hymn.

• Czy pamiętacie jak nazywa się hymn 

Polski?

• Czy potraficie go zaśpiewać?

 Hymn Unii Europejskiej nosi nazwę 
„Oda do radości” posłuchajcie:

https://www.youtube.com/watch?v=BiW4YNUmI5M

Unia  Europejska  ma  nawet  swoja  własną
walutę,  nazywa  się  EURO,  jednak  nie  we
wszystkich krajach się z niej korzysta. 

https://www.youtube.com/watch?v=BiW4YNUmI5M


Euro

W Polsce nie płacimy Euro tylko naszą własną
walutą, którą nazywamy Złoty.



Kochani,  teraz  wiecie  już  sporo  nie  tylko  
o naszym kraju, ale także o Europie.

Zapraszamy  Was  teraz  do  wykonania  ćwiczeń  
w kartach pracy. Przygotujcie kredki i ołówki.

• Praca z KP4.15a – rysowanie flagi UE po śladzie, 
zapisywanie cyframi liczby flag, porównywanie flag.

• Praca z KP4.15b – liczenie przedmiotów 
widocznych na ilustracji, zapisywanie działań, 
obliczanie.

Zadanie dla chętnych

Wykonaj samodzielnie flagę Unii Europejskiej.

• Możesz:

  samodzielnie  narysować  flagę  lub  namalować
farbami.

 wyciąć gwiazdki i przyczepić na niebieskim papierze.
 Pokolorować kolorowankę i wyciąć wzdłuż obrzeży.

        (karta pracy do druku)

• Gotową flagę przymocuj do patyczka. 
• Nie zapomnij  pochwalić się swoją pracą na naszej

facebookowej grupie.



Karta Pracy do druku

Dla dzieci, które nie mają w domu kart pracy 
z podręcznika oraz dla chętnych

• Pokoloruj starannie flagę Unii Europejskiej.



Zalecenia nauczyciela wspomagającego:

Wytnij elementy i ułóż ponownie.



Znajdź właściwą drogę w labiryncie



Wyklej obrazki plasteliną w odpowiednim kolorze



 Wykonaj KP 18 w KARTACH PRACY


