Symbole Unii Europejskiej
Flaga europejska przedstawia dwanaście złotych gwiazd rozłożonych w okręgu na chabrowym tle, które symbolizują
jedność, solidarność i harmonię między narodami Europy.
Hymnem Unii Europejskiej jest instrumentalna wersja „Ody do radości” – finałowa kantata z IX Symfonii Ludwiga
van Beethovena.

Posłuchaj – „Oda do radości”
https://www.youtube.com/watch?v=_ecrJaA_mXg
Wspólną walutą zjednoczonej Europy jest Euro(€).
Używa się jej obecnie w 19 spośród 27 krajów Unii Europejskiej.

Jednym z symboli Unii jest również jej maskotka, nosząca imię Syriusz.
Pochodzi ona od nazwy najjaśniejszej z gwiazd. Syriusz przyjmuje postać zabawnej, uśmiechniętej, niebieskiej
stonogi. Rozłożone dłonie w białych rękawiczkach wyrażają otwartość i życzliwość. Oficjalnie Syriusz jest ubrany
w koszulkę z flagą UE, ale w każdym kraju maskotka wygląda nieco inaczej. Każde państwo członkowskie Unii ma prawo
ubrać Syriusza w to, co jest dla niego charakterystyczne.

Oto Syriusz – unijna maskotka. Bardzo rad każdy, kto go spotka.
Do zabawy wesołej wszystkich zaprasza, mówi, że Unia jest dla nas i nasza.
A w co Wy ubralibyście Syriusza???
Zaprojektuj własnego Syriusza reprezentującego Polskę i Unię Europejską.
Kolorowankę – Syriusza do wydrukowania znajdziecie pod tym linkiem:
https://drive.google.com/file/d/1RtHEF9XtaqNRdN_SfQ_OdMatO9IxqNVP/view?usp=sharing

Zapraszamy do gry "Dopasuj zabytki"
Jeśli zagrałeś w „Dopasuj flagi” to już znasz zasady gry, jeśli nie,
to skorzystaj z krótkiego opisu na stronie. Bawiąc się poznasz słynne zabytki
i najbardziej rozpoznawalne atrakcje turystyczne krajów Unii Europejskiej. Miłej zabawy 

https://europa.eu/learning-corner/match-the-landmarks_pl
Mikołajek, Joachim, Euzebiusz, Maksencjusz, Alcest, Ananiasz…
To imiona najpopularniejszych łobuziaków w historii literatury dziecięcej.
Ich przygody bawią polskich czytelników już od ponad 60 lat!
Czy wiecie, że seria książek o Mikołajku powstała we Francji?
Ich autorem jest René Goscinny - francuski scenarzysta i pisarz polskiego pochodzenia.
Jest on także autorem znanych komiksów, których bohaterem jest Lucky Luke i Asterix.
Ilustracje do serii o Mikołajku stworzył francuski rysownik Jean-Jacques Sempé.

Posłuchajcie o nowej przygodzie Mikołajka:
https://www.youtube.com/watch?v=lhzrm49EDHw&list=PLXirE8VKF1lXUP6pmWvdEuU4fds3dWUTf

Zabawa ruchowa na dziś:
Zapraszamy Was dzisiaj na krótką rozgrzewkę rytmicznoruchową W PODSKOKACH

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

