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MATERIAŁY PRZEZNACZONE DLA GRUPY „BIEDRONKI” 

DATA: 07.05.2020r. 

OPRACOWAŁA: Elżbieta Kuźniar 
 

Temat: Unia Europejska 

1. Pudełko z winogronami – karta 2 z Wyprawki plastycznej złożone 

według instrukcji fotograficznej posłuży jako pojemnik na literki do 

układania wyrazów. Rozsypankę literową dziecko wykorzysta do układania 

nazw państw według wzoru w punkcie 3 w dzisiejszym planie dnia. 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-bibplus-wyp.pdf 

 

2. Poznajemy Unię Europejską – rozmowa przy mapie. 

 Powitanie. 

Chorągiewka przedstawiająca flagę Unii Europejskiej. 

Rodzic trzyma w ręku chorągiewkę przedstawiającą flagę Unii Europejskiej  

i mówi: Europa ciebie wita (kłania się dziecku), pomachaj ręką (macha flagą). 

Jesteś przecież małym Europejczykiem. 

 Praca z mapą Europy. 

Mapa Europy, napis Europa.  

Rodzic pokazuje kartonik z napisem Europa do czytania całościowego. Pyta 

dziecko: Co to jest Europa? Wyjaśnia, że Europa to kontynent, na którym leży 

również Polska. Umieszcza na tablicy mapę Europy. Pokazuje obszar Europy.  

 Zapoznanie z Unią Europejską. 

Flagi państw: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, 

Francja, Grecja, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, 

Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Wielka Brytania, 

Chorwacja, Czechy, Hiszpania, Szwecja, Węgry, Włochy, i kartoniki z ich 

nazwami, skakanki, plastikowe pudełko. 

Rodzic wyjaśnia, że niektóre kraje leżące na kontynencie europejskim zawiązały 

tak zwaną unię, czyli porozumienie, układ, umowę. Kraje te współpracują ze 

sobą, pomagają sobie. Rodzic porównuje Unię Europejską do domu, w którym 

wszyscy domownicy troszczą się o siebie wzajemnie. Rodzic informuje dziecko, 

że obywatele Wielkiej Brytanii zdecydowali się na opuszczenie Unii 

Europejskiej. Rodzic układa np. ze skakanek kontur domu, a obok umieszcza 

zdjęcia przedstawiające flagi państw należących do Unii Europejskiej. 

Następnie dziecko losuje z pojemnika jeden kartonik z nazwą państwa – członka 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-bibplus-wyp.pdf
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Unii Europejskiej – i odczytuje nazwę samodzielnie lub z pomocą rodzica. 

Dziecko dobiera do odczytanej nazwy państwa odpowiednie zdjęcie flagi –  

i umieszcza w konturze domu. Rodzic wyjaśnia, że wszystkie państwa, których 

zdjęcia flag zostały umieszczone w domu, należą do Unii Europejskiej. Jedno 

państwo – Wielka Brytania – postanowiło opuścić Unię Europejską. Wkrótce 

przestanie być jej członkiem.  

 Poznawanie flagi Unii Europejskiej.  

Niebieski karton, żółte gwiazdki wycięte z papieru, zdjęcie flagi Unii 

Europejskiej. 

Rodzic wyjaśnia, że Unia Europejska ma również swoją flagę. Jest ona 

symbolem wszystkich państw wchodzących w skład UE. Pokazuje dziecku 

zdjęcie flagi. Dziecko opisuje jej wygląd, liczy z rodzicem gwiazdki na fladze. 

Rodzic wyjaśnia, że na początku do Unii należało tylko 12 państw. Dlatego 

właśnie na fladze jest 12 gwiazdek. Liczba państw członkowskich zmieniła się – 

obecnie jest ich 28, ale liczba gwiazdek pozostała taka sama. Kiedy Wielka 

Brytania wystąpi już ostatecznie z Unii Europejskiej, pozostanie w niej 27 

państw członkowskich. Istnieje jednak możliwość, że zostaną przyjęci nowi 

członkowie. Rodzic układa na podłodze niebieski karton i żółte gwiazdki. Dzieci 

układają gwiazdki na kartonie w taki sam sposób, jak są one ułożone na fladze 

UE.  

 Poznawanie kolejnych symboli Unii Europejskiej: hymnu oraz Syriuszy 

wybranych państw. 

Nagranie hymnu Unii Europejskiej, napis Syriusz, zdjęcia Syriuszy: Unii 

Europejskiej, Polski i np. Włoch, Holandii. 

Rodzic wyjaśnia, że UE ma również swój hymn. Muzykę napisał bardzo znany 

niemiecki kompozytor Ludwig van Beethoven. Włącza dziecku nagranie  

z hymnem UE. Dziecko opisuje nastrój utworu. Rodzic informuje, że Unia 

Europejska ma również swoją maskotkę – stonogę. Pokazuje kartonik z napisem 

Syriusz. Dziecko odczytuje imię maskotki. Została ona stworzona dla 

najmłodszych obywateli UE, czyli dla dzieci. Pokazuje dziecku zdjęcie. Dziecko 

opisuje Syriusza i uczucia, jakie on w nich budzi. Wskazuje na cechy, po 

których można poznać, że Syriusz przedstawiony na zdjęciu jest symbolem UE. 

Następnie rodzic pokazuje zdjęcia Syriuszy z innych, wybranych krajów (w tym 

Polski). Dziecko odnajduje różnice między nimi. Syriusze różnych państw 

różnią się od siebie. Każde państwo członkowskie ubiera Syriusza, nawiązując 

do własnej tradycji i kultury. Np. Syriusz holenderski trzyma w rękach bukiet 

tulipanów, Syriusz Włoch gra na banjo. Syriusz polski jest ubrany w strój 

góralski.  
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3. Karta pracy, nr.26 -27. 

1) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_kp_5_5/mobile/index.html#p=28 

2) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-b-kp-cz5.pdf 

 

Dziecko: 

 koloruje rysunek flagi Unii Europejskiej, 

 koloruje według wzoru rysunki flag wybranych państw należących do 

Unii Europejskiej, 

 czyta z rodzicem nazwy wybranych państw Unii Europejskiej,  

 układa nazwy państw z rozsypanki literowej według wzoru 

zamieszczonego w karcie pracy pod zdjęciami,  

 rysuje szlaczek po śladzie, a potem samodzielnie.  

 

4. Ćwiczenia grafomotoryczne (5-latki) – str. 21 –dokończ rysunki według 

wzorów. 

 

Powodzenia! 

 
 

 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_kp_5_5/mobile/index.html#p=28
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-b-kp-cz5.pdf

