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Temat: Unia Europejska.

Dzień dobry dzieci. W piątek podróżowaliśmy po Europie, dziś kontynuacja tej podróży. Dowiemy 
się co to jest UNIA EUROPEJSKA. 
Obejrzyj bajkę o Uni Europejskiej:

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

BAJKA O UNII EUROPEJSKIEJ

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.

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


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.

Odpowiedz na pytania:
Czy krasnale mówili w tym samym języku?
Gdzie co rano wybierały się krasnalki?
Czy mieli ze sobą wiele wspólnego?
O co walczyły krasnale w opowiadaniu?
Jakie krasnalki potrzebowały pomocy i kto im pobiegł z pomocą?
Co postanowiły krasnale? Co zrobiły razem wspólnie?
Gdzie założyły stolicę?

Co to jest Unia EUROPEJSKA?
Unia Europejska, UE – gospodarczo-polityczny związek 27 demokratycznych państw europejskich.
Unia powstała 1 listopada 1993 roku – na mocy podpisanego 7 lutego 1992 traktatu z Maastricht – 
jako efekt wieloletniego procesu integracji politycznej, gospodarczej i społecznej. UE jest to 
połączenie niektórych państw Europy,państwa z własnego wyboru dołączyły do Uni Europejskiej, 
po to by się na wzajem wspierać i sobie pomagać. 

Jakie kraje należą do UE?

Belgia 
Francja
Holandia
Luksemburg
Niemcy
Włochy
Dania
Irlandia
Grecja
Hiszpania
Portugalia
Austria



Finlandia
Szwecja
Czechy
Cypr
Estonia
Litwa
Łotwa
Malta
Polska
Słowacja
Słowenia
Węgry
Bułgaria
Rumunia
Chorwacja

Jeszcze do niedawna była w UE Wielka Brytania, ale w tym roku odstąpiła z UE.

Policz ile jest tych krajów?
Czy Ci się udało?

Symbole UE
Flaga UE:

Policz ile jest gwiazdek na fladze UE.

Hymn UE:

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

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


Pieniądze w UE:
Kraje UE używają waluty nazywanej EURO. Jednak nie wszystkie państwa przyjęły tę walutę. 
Zapewne wiecie, że takim krajem jest na przykład Polska. W Polsce jeszcze nie używa się EURO. 
Używamy złotówek. Prawda?

Zachęcam do zabawy w grę utrwalającą państawa UE oraz flagi tych państw:

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

Dla chętnych dodatkowy film edukacyjny na temat UE:
https://www.youtube.com/watch?v=h58YVP1Zvmw 

Dla chętnych również przesyłam dodatkowe karty pracy- kolorowanki-  flaga UE oraz 1 euro.

https://www.youtube.com/watch?v=h58YVP1Zvmw
https://europa.eu/learning-corner/match-the-flags_pl

