
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 N. państw UE, do których one należą. Kolorowanie 

rysunków flag według wzoru. Oglądanie obrazków innych flag. 

 

2. Oglądanie globusa; wyjaśnienie czym jest i do czego służy; odczytywanie wspólnie z 

rodzicem nazw kontynentów, jakie się na nim znajdują. 

 

3. Rozmowa o Europie oraz krajach należących do UE. 

 

Oglądanie mapy Europy. 

Zwrócenie uwagi na jej wielkość i kształt.  

• Samodzielne lub z pomocą rodzica 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. 

 

4. 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). 

 

5.  Państwo – Włochy 

 

• Odszukanie na mapie państwa – Włochy 

 

• Słuchanie ciekawostek na temat Włoch. 

 



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. 

 

• Zapoznanie dzieci z wyglądem flagi Włoch. 

 

• Nauka wybranych słów (zwrotów) z języka włoskiego. 

Rodzic uczy dzieci kilku podstawowych zwrotów w języku włoskim:  

buongiorno (czyt. bondżorno) – dzień dobry,  

arrivederci (czyt. airwederczi) – do widzenia,  

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

si (czyt. sij) – tak,  

grazie (czyt. gracje) – dziękuję. 

 

6. Opowieść ruchowa Podróżujemy po Włoszech.  

Nagranie muzyki relaksacyjnej… 

 

Dzieci naśladują ruchem, gestem, mimiką treść opowiadania.  

 

Podróż rozpoczynamy samochodem. (Dzieci poruszają się po pokoju, naśladując 

odgłos auta: brum, brum, brr, brr).  

A teraz czas na odpoczynek. Kładziemy się na miękkiej, zielonej trawie, słuchamy 

odgłosów ptaków, szumu lasu. (Dzieci słuchają nagrania relaksacyjnej muzyki).  

W dalszą podróż wyruszamy rowerem. (Dzieci leżą na plecach, naśladują jazdę na 

rowerze). 

 A teraz czas na piknik. Zjemy pyszne spaghetti. (Dzieci naśladują wsysanie makaronu 

(ćwiczenia mięśni warg), gryzienie (ruchy okrężne żuchwy), oblizywanie ust po 

smacznym posiłku (ćwiczenia języka).  

Pod koniec naszej podróży odpoczniemy na plaży nad ciepłym Morzem Śródziemnym. 

(Leżą na plecach, naśladują opalanie się, pływanie). 

 

7. Wykonanie Włoskiego dania pizzy lub spaghetti ( mile widziane zdjęcia ☺ ) 

 

8. Utrwalenie piosenki tygodnia pt.: Syrenka 

 https://www.youtube.com/watch?v=c-id729zpjs 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=c-id729zpjs

