
Unia Europejska, UE – gospodarczo-polityczny związek demokratycznych państw europejskich.  

Unia powstała 1 listopada 1993 roku. Od 1 lutego 2020r. w skład UE wchodzi 27 państw.  

Kraje te połączyły się, aby ludziom żyło się lepiej, łatwiej i bezpieczniej. 

Postanowiły one współpracować i pomagać sobie nawzajem. 

Polska dołączyła do Unii Europejskiej 1 maja 2004r. 

Wszystkie kraje należące do Unii Europejskiej wspólnie dążą do tych celów:  

 zachowanie pokoju w Europie, 

 zapewnienie ludziom dobrobytu, 

 sprawiedliwość i troska o każdego, 

 szanowanie wszystkich języków i kultur, 

 silna gospodarka europejska i wspólna waluta. 

 

        Obejrzyjcie animowany film edukacyjny „Poznaj Unię Europejską” 

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

Zapraszamy do gry "Dopasuj flagi" 

Każdy z 27 krajów UE ma swoją własną flagę. Sprawdź, czy znasz je wszystkie.  

Przy okazji, w zakładce "Więcej" możecie dowiedzieć się, co oznaczają kolory i symbole  

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

https://pl.wikipedia.org/wiki/Unia_gospodarcza
https://pl.wikipedia.org/wiki/Demokracja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%84stwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Europa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%84stwa_cz%C5%82onkowskie_Unii_Europejskiej
https://www.youtube.com/watch?v=h58YVP1Zvmw
https://europa.eu/learning-corner/match-the-flags_pl


Piękna stolica, miasto walczyka!

                                                                                                                        Tańca i pieśni tu nie unikaj. 

Tam się wykluło brzydkie kaczątko.            Płynie Sekwana u stóp Notre Dame.              Nasz król Jan Trzeci, 

Tam z zapałkami marzło dziewczątko.         W Luwrze naczelnym punktem programu      wodzowska głowa. 

Snuł pan Andersen swych baśni wątek.       jest Mony Lizy uśmiech przesławny.             Od Turków dzielnie 

I klocków LEGO tam był początek!             A nad Loarą czar zamków dawnych               ją uratował. 

Jakie to państwo – zgadniecie łatwo.          i lazurowe kusi wybrzeże.                             A góry jakie 

A więc do dzieła, roztropna dziatwo!         Jakie to państwo? – Śmiało i szczerze.          w tym pięknym kraju! 

                                                                                                                                      Polscy narciarze   

                                                                                                                                      dobrze je znają!                                                       

Na mapie - jakby wielkie bucisko,              W rytmie flamenco napięcie rośnie,              Sam Adam Małysz, 

jest tam Wezuwiusz, Pompeje blisko         a kastaniety klaszczą donośnie.                     nad skoczki skoczek 

i wieczne Miasto, które zachwyca             Korrida wabi żądnych tych wrażeń,                nie raz trenował 

oraz Piotrowa święta stolica.                     innych Majorka – ten przedmiot marzeń.       na tamtych zboczach. 

Że mądrej głowie – to dość dwie słowie.     I Costa Brava cudne wybrzeże. 

Jakie to państwo? Kto mi odpowie?           Jakie to państwo? Śmiało i szczerze! 

 

Zapraszamy Was na interaktywną zabawę ruchową – Zwierzęta.  

Pod każdym kwadracikiem znajdziecie propozycje na kolejne ćwiczenia.  

https://view.genial.ly/5e8f24d6602d4b0e2631178e
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