
9 MAJA – Dzień Europy, obchodzony jest we wszystkich państwach,  

                                       które są członkami Unii Europejskiej. 

 

„Jesteśmy Europejczykami” – ta interaktywna prezentacja multimedialna  

przybliży Wam wiedzę na temat Europy i Unii Europejskiej 
https://view.genial.ly/5e7d02fa80bb960e20e83573/learning-experience-didactic-unit-jestesmy-europejczykami 

Taniec narodowy jest to taniec charakterystyczny dla danego kraju, wyróżniający go  

spośród innych państw, związany z jego kulturą. 

 

Narodowym tańcem Polski jest POLONEZ.  https://www.youtube.com/watch?v=QXNWk5HkjyY 

Taniec francuski to KANKAN.   https://www.youtube.com/watch?v=44SGUGgYTSU 

Grecja kojarzy się nam z tańcem ZORBA.  https://www.youtube.com/watch?v=kG12C1oX5Eo 
 

Jeżeli zaciekawiły Was tańce narodowe i chcielibyście poznać tańce także z innych krajów      

Europy, zajrzyjcie na stronę: 

https://www.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=f4fbe968a71a42ffa80d9186df35c5e9 

 

A może zatańczycie  wspólnie  w domu kankana ?   

https://view.genial.ly/5e7d02fa80bb960e20e83573/learning-experience-didactic-unit-jestesmy-europejczykami
https://www.youtube.com/watch?v=QXNWk5HkjyY
https://www.youtube.com/watch?v=44SGUGgYTSU
https://www.youtube.com/watch?v=kG12C1oX5Eo
https://www.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=f4fbe968a71a42ffa80d9186df35c5e9


Rozwiąż krzyżówkę podając stolice państw.  

Odczytaj hasło. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Co wiesz o Unii Europejskiej? 

Zapraszamy do sprawdzenia swojej wiedzy 

w naszym quizie!  

Do każdego pytania podano trzy odpowiedzi,  

z których tylko jedna jest poprawna.  

Powodzenia   
 

1. Kiedy powstała Unia Europejska? 

a) 11 listopada 1918r. 

b) 1 listopada 1993r. 

c) 1 stycznia 1973 r. 
 

2. Kiedy Polska wstąpiła do Unii Europejskiej? 

a) 1 maja 2004r. 

b) 3 maja 2002r. 

c) 2 maja 2005r. 
 

3. Ile państw należy do Unii Europejskiej? 

a) 28 

b) 29 

c) 27 
 

4. Jak brzmi motto Unii Europejskiej? 

a) Kochaj bliźniego jak siebie samego 

b) Zjednoczona w różnorodności 

c) W górę serca 

 

5. Wspólna waluta państw Unii to: 

a) Europ 

b) Euro 

c) Euron 
 

6. Kiedy obchodzimy Dzień Europy? 

a) 1 maja 

b) 8 maja 

c) 9 maja 
 

7. Flaga Unii Europejskiej to: 

a) 10 gwiazd na błękitnym tle 

b) 12 gwiazd na błękitnym tle 

c) 20 gwiazd na błękitnym tle 
 

8. Jak nazywa się Hymn Unii? 

a) Oda do młodości 

b) Oda do wolności 

c) Oda do radości 
 

9. Miasta nazywane trzema stolicami UE to: 

a) Bruksela, Strasburg, Luksemburg 

b) Kopenhaga, Bruksela, Strasburg  

c) Bruksela, Strasburg, Frankfurt 
 

10. Maskotką Unii Europejskiej jest: 

a) Jowisz     b) Syriusz    c) Orion 

 

 


