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PIĄTEK  - 08.05 

TEMAT: „Poznajemy Unię Europejską” 

CELE SZCZEGÓŁOWE  

Dziecko:  

- starannie koloruje i precyzyjnie wycina  gwiazdki 

- słucha uważnie legendy czytanej przez rodzica  

- poznaje historię o Zeusie i księżniczce Europie 

- stara się odpowiada całym zdaniem na pytania  

- zna symbole UE (flagę, hymn, waluta) 

- zna wybrane państwa należące do Unii Europejskie 

- przygotowuje się do nauki czytania poprzez różnorodne zabawy z literami, głoskami 

 

1. „Żółte gwiazdki”- zabawa manualna- kolorowanie na żółto i wycinanie żółtych 

gwiazdek (potrzebne nam będą w dalszej zabawie) – patrz załącznik 1 

2. Ćwiczenia poranne „Rytmiczna rozgrzewka w podskokach”- (do codziennego 

wykonywania w tym tygodniu) 

Link:  

https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo 

 

3. „Mit o Europie i Zeusie”- słuchanie legendy czytanej przez rodzica 

Rodzic pokazuje na mapie Europę, zwraca uwagę na jej wielkość i kształt. 

Link: Stolice Europy – państw i ich stolice  

https://www.youtube.com/watch?v=vosnpm3Zz4g 

 

Zaprasza do wysłuchania  legendy o Europie. 

 

„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. 
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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. 

 

Pytania: 

1. Kim była Europa? (księżniczką) 

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

3. W jakie zwierzę zamienił się Zeus? (w byka) 

4. Czy Europa bała się byka? (nie) 

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

6. Na jakiej wyspie wylądowali? (na wyspie Kreta) 

7. Ile dzieci mieli Zeus i Kreta? (3) 

 

Zwracamy uwagę by dziecko odpowiadało całymi zdaniami☺ 

 

4. „Unia Europejska- Poznaj Unię”- oglądanie animacji 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=h58YVP1Zvmw 

 

5. „Flaga Unii Europejskiej”- malowanie kartki niebieska farbą, przyklejanie wcześniej 

pomalowanych i wyciętych gwiazdek według wzoru  

Wprowadzenie informacji o fladze. Zwrócenie uwagi, iż każde państwo ma swoja flagę 

(można zapytać dziecko, jakie barwy ma flaga Polski, czy zna inne flag?, czy  wie, jak 

wygląda flaga UE?) 



 3 

Jest na niej 12 złotych gwiazd ułożonych w kole na niebieskim tle. 

Kolory flagi przypominają nam lato : niebieskie niebo i żółte słońce .  

Ciekawostka 

Jest to symbol nie tylko Unii Europejskiej, ale również jedności i tożsamości Europy                          

w szerszym znaczeniu. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. „Hymn Unii Europejskiej”- wysłuchanie hymnu UE 

Hymnem Unii Europejskiej jest fragment Symfonii Ludwiga van Beethovena „Oda do 

radości”.  Linki: 

https://www.youtube.com/watch?v=PuCznLq1QlA 

https://www.youtube.com/watch?v=uNy4CSPx4D8 

 

7. „Interaktywna mapa Unii Europejskiej”- poszerzenie wiadomości – dla chętnych  

Link: 

https://europa.eu/learning-corner/the-eu-whats-it-all-about_pl  

 

8. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – zabawy i ćwiczenia przygotowujące do nauki 

czytania  

- „Co to za słowo?” – rodzic wypowiada słowa z podziałem na głoski, dziecko dokonuje 

syntezy i podaje słowo np.: s-o-k    sok, n-o-s      nos, k-u-r-a   kura itp. 
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- „Układamy słowa na daną głoskę” – rodzic wymienia słowo, prosi aby dziecko ułożyło 

słowo rozpoczynające się jego drugą głoską (np. nora – dziecko układa słowo na o) 

- „Dokończ słowo” – rodzic mówi sylabę, a dziecko dopowiada tak, by powstało słowo 

- ,,ZZZZZZZ” – tworzenie bajeczek, ze słowami zaczynającymi się tą samą głoską np.:  

Złośliwa zebra z zaczarowanego zamku zobaczyła zabawki Zuzi – zepsuła złoty zegar. 

Zdenerwowana, zapłakana Zuzia złośliwemu zwierzakowi zaśpiewała, zawarczała – zzzzzzzz. 

- „Bardzo długie zdania” 

Rodzic wypowiada proste zdanie składające się z dwóch wyrazów. Zadaniem dziecka jest 

kolejne dodawanie jednego słowa, tak by powstało bardzo długie, a jednocześnie logicznie 

brzmiące zdanie. Np. 

Bałwanek stoi… 

Bałwanek stoi na… 

Bałwanek stoi na środku … 

Bałwanek stoi na środku podwórka…itd. 

- „Słowa na P” – dziecko wymyśla jak najwięcej słów  na głoskę  P, dziecko/rodzic 

wpisuje słowa w kontury Polski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zachęcamy do dzielenia się wykonanymi  zabawami z dziećmi oraz pracami plastycznymi. 

Koniecznie prosimy robić zdjęcia lub nagrać krótki filmik z zabawy lub wykonanego zadania             

i wysyłać e-mailem na adres grupa.stokrotki1@wp.pl. Wszystkie Wasze prace będą 

zamieszczane na stronie internetowej przedszkola. 

ŻYCZYMY MIŁEJ ZABAWY ☺ 

Wychowawczynie: Agnieszka Olechno,  

Aneta Gardziejczyk  
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Załącznik 1 

Pokoloruj na żółto, wytnij i policz gwiazdki 

 

 

 

 


