
Co to jest kontynent ? Skąd pochodzi nazwa Europy? 
 

• Jak się czujesz w dniu dzisiejszym – nazwij swoje emocje i wyjaśnij dlaczego 
tak. 

 
Mamo, tato poczytaj mi.... ,,Bajka o Unii Europejskiej'' 

DZIECI SŁUCHAJCIE UWAŻNIE, ABY MÓC POTEM ODPOWIEDZIEĆ NA 
PYTANIA! 

Dawno, dawno temu, za siedmioma morzami, za siedmioma górami, w Europie – 
na jednym z najpiękniejszych kontynentów zamieszkały państwa. Choć podobnie 
wyglądały, każde z nich było inne. Inaczej mówiło, inaczej się ubierało, czymś 
innym się zajmowało. 

Jak tylko słońce wstawało państwa zabierały się do pracy. Jedne budowały, drugie 
uprawiały rośliny, trzecie zbierały ozdoby, inne sportem się zajmowały lub 
wylegiwały się w słońcu. Choć od świtu do zmierzchu ciężko pracowały, to bardzo 
lubiły swoje zajęcia. Starały się wykonywać je tak, by mieć ogromne zadowolenie i 
być najlepszym. 

I pewnie każdy dzień wyglądałby tak samo, gdyby nie niespodziewane zdarzenie. 

Pewnego razu Belgii zniszczyło się narzędzie pracy. Bardzo płakała, bo nie 
wiedziała, co dalej robić. Na pomoc przyszła jej Francja i Holandia. Jedna ją 
pocieszała, a druga zreperował łopatkę. Aby nadrobić stracony czas wzięły się 
czym prędzej do pracy. Inne państwa: Niemcy, Włochy i Luksemburg, widząc ich 
wielkie zadowolenie i efekty wspólnej pracy postanowiły przyłączyć się do nich. 
Odtąd razem pracowały, wspierały się i pomagały sobie wzajemnie. 

Wieść o przyjaźni 6 państw szybko rozeszła się po Europie. Inne państwa chciały 
także przyłączyć się do nich i spróbować pracować w grupie. 

Pierwszymi, które przyłączyły się grupy przyjaciół były: Dania, Irlandia, Wielka 
Brytania i Grecja. Hiszpanii i Portugalii także spodobał się pomysł o wspólnym 
działaniu. Z pomocą przyszły także Austria, Finlandia oraz jako piętnasta – 
Szwecja. I odtąd państwa niemal jak czterej muszkieterowie trzymały – jeden za 
wszystkich – wszyscy za jednego, a swojej przyjaźni nadały tytuł – UNIA 
EUROPEJSKA. 

Aby łatwiej im się razem żyło postanowiły wprowadzić swoje prawa: 

- dbać o dobre imię każdego kraju Unii, pomagać sobie 

- postanowiły razem spędzać czas, uczyć się nowych zajęć, zabaw, 

- ustaliły jeden paszport dla wszystkich, 

- za swój symbol przyjęły flagę – 12 żółtych gwiazd na błękitnym tle, 
symbolizujących doskonałość i dopełnienie, 

- ustaliły jedną monetę zwaną euro 

- chciały pokazać innym krajom swoje bogactwa, zdobycze, podzielić się innymi 
wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem 

- świętem przypominającym o przyjaźni krajów stał się dzień – 9 maja 



- a hymnem – „Oda do radości” z IX symfonii Ludwika van Beethovena. 

Mijały lata. Między 15 krajami Unii Europejskiej zapanowała zgoda, równość i przy-
jaźń. Tak dobrze im się razem pracowało, że postanowiły podzielić się swoją rado-
ścią i szczęściem z innymi. Do współpracy zaprosiły kolejne kraje. Wkrótce w sze-
regi Unii Europejskiej wstąpiły: Cypr, Czechy, Węgry, Słowenia, Malta, Słowacja, Li-
twa, Estonia oraz Łotwa i Polska. 
 
Mamo, tato teraz sprawdź czy dziecko zrozumiało wysłuchany tekst poprzez 
uzyskanie odpowiedzi na zadane pytania: 
 
- Dbaj by dziecko odpowiadało całymi zdaniami, a nie pojedynczymi słowami! 
 

1. Na jakim kontynencie dzieje się ta historia? 
2. Jakie czynności od rana wykonywały państwa? 
3. Co niespodziewanego się stało pewnego dnia? 
4. Dlaczego Belgia płakała? 
5. Jakie kraje pomogły jej najpierw? 
6. Ile państw na początku tworzyły przyjacielską unię? 
7. Jakie prawa wprowadziły dla siebie państwa? 
8. Ile gwiazdek jest na fladze Unii? 

 
 

• W tym tygodniu poznajemy literę ,,F, f'' jak ,,flaga, farby'' 
Realizujemy pracę z książki na stronach 58 -61 
– dla dzieci, które nie mają książek w domu przesyłam skany stron 58-61 
 
 
Dla utrzymania prawidłowej postawy ciała pomiędzy zadaniami wykonaj kilka 
ćwiczeń z butelkami typu PET: 
 

1. Przekładanie butelki z ręki do ręki – z przodu, z tyłu, nad głową, pod kolanem. 
stojąc w miejscu, w chodzie i w biegu w różnych kierunkach. 

2. Podrzuty butelki w górę i chwyt oburącz, jednorącz lub dowolnie. Po opanowaniu 
chwytów można wykonywać dodatkowe zadania przed chwytem: klaśnięcie w 
dłonie z przodu, z tyłu, wykonanie przysiadu, obrót wokół siebie w prawo, w lewo 
itp. 

3. W siadzie skrzyżnym – podbijanie butelki dłońmi, a następnie toczenie jej po 
wyciągniętych ramionach /ćwiczyć na zmianę podbijanie i toczenie/. 

4. Stanie w rozkroku, butelka w górze trzymana oburącz – skłon w przód z 
dotknięciem butelką podłoża i wyprost z przeniesieniem butelki w górę nad głowę. 

5. Siad klęczny, butelka przed kolanami, dłonie na butelce – odsuwanie butelki 
szybkim ruchem w przód i przysuwanie do kolan. 

6. Leżenie przodem, butelka z przodu w odległości wyciągniętych rąk lub nad 
czołem – skłon tułowia w tył, z jednoczesnym uniesieniem butelki /wytrzymać 
skłon/, a następnie powrót do pozycji wyjściowej. 



7. Leżenie tyłem, butelka między stopami pionowo, ręce wzdłuż tułowia – 
przeniesienie nóg za głowę /leżenie przewrotne/ i dotknięcie butelką podłoża. 
Powtórzyć ćwiczenie kilka razy. 

8. Siad skulny podparty, stopy na butelce – toczenie butelki palcami stóp w przód i 
w tył, następnie przetaczanie butelki między stopami od lewej do prawej, 
zwiększając stopniowo odległość. 

9. Butelka z tyłu, trzymana oburącz w dole – w biegu próba dotknięcia butelki 
palcami stóp lub piętami. 

10. Postawa, butelka leży na podłodze – różne formy przeskoków przez butelkę: 
obunóż i jedno nóż w przód, w tył, w bok, z półobrotami. 

11. Siad skrzyżny, butelka na głowie poziomo, podtrzymywana palcami rąk – 
prowadzący podaje rytm na tamburynie, który dzieci starają się zapamiętać, a na 
sygnał wystukują go o podłogę butelkami. 

Chwilę chodzimy uspakajając oddech. 


