
Mieszkamy w Europie. 

Zadanie 1 

Obejrzyj film edukacyjny na kanale you tube pt. „Poznaj Unię Europejską” 

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

Mam nadzieję, że dowiedziałeś się wielu ciekawych rzeczy. Na pewno potrafisz 

odpowiedzieć na pytania (jeśli nie, to poproś rodzica o pomoc):  

- Dlaczego powstała Unia Europejska? 

- Wymień   5 krajów (a może więcej), które należą do Unii. 

-  Jak wygląda flaga UE?  Dlaczego ma 12 gwiazd? 

- Jaka jest waluta w UE? 

-  Jakie miasto jest stolicą UE? 

- Czy rozpoznasz hymn UE ?  Co to jest za pieśń? 

Zadanie 2 

Obejrzyj mapę Europy (karty pracy cz. 4 s. 34) , odszukaj na niej Polskę, 

przeczytaj samodzielnie lub posłuchaj, jakie kraje sąsiadują z Polską. Pokoloruj 

flagi Polski, określ w którą stronę są zwrócone. 

Zadanie 3 

Obejrzyj krótki film o państwach i flagach UE  

https://www.youtube.com/watch?v=Dxy1Z-8dV8M  

Następnie obejrzyj obrazki przedstawiające flagi innych państw (Karty pracy cz. 

4 s. 35), przeczytaj samodzielnie lub z pomocą rodzica nazwy krajów należących 

https://www.youtube.com/watch?v=h58YVP1Zvmw
https://www.youtube.com/watch?v=Dxy1Z-8dV8M


do Unii Europejskiej. Odszukaj odpowiednie rysunki  flag i  pokoloruje je według 

wzoru.  

Zadanie 4 

Pokoloruj  kredkami lub pomaluj farbami flagę UE . 

 

 

Zadanie 5 

Zaproponuj rodzicom  wspólne pieczenie pizzy – tradycyjnego włoskiego dania. 

Poproś mamę o przygotowanie produktów do wykonania spodu (można użyć 

gotowego spodu do pizzy) oraz innych dodatków: pieczarki, szynka, pomidory, 

sos pomidorowy, starty ser itd. (możecie dodać składniki, które lubicie np. 

oliwki, cebulę). Mam nadzieję, że aktywnie włączysz się do pracy. Smacznego! 

Etapy wykonania pizzy: 



1. Umycie rąk. 

2.Formowanie ciasta na pizzę. 

3. Krojenie składników: pieczarek, szynki itp. 

4.Smarowanie ciasta sosem do pizzy. 

5.Układanie składników. 

6. Pieczenie pizzy. 

7.Sprzątanie miejsca pracy. 

8.Degustacja . 

 

ZMARTWYCHWSTAŁY JEZUS SPOTYKA SIĘ ZE MNĄ PRZY 

SWOIM STOLE. 

1.Dzisiaj porozmawiamy o naszym niedzielnym  spotkaniu z Jezusem zmartwychwstałym, 

obecnym w Komunii Świętej. 

2.  Ludzie, którzy się kochają spotykają się przy stole, aby wspólnie spożywać posiłek. 

3. Pan Jezus zaprasza nas do swojego stołu, podobnie jak kiedyś apostołów. Do nas też mówi: 

„Bierzcie i jedzcie” 

3. Pan Jezus, aby być bliżej nas, zamieszkał w białym chlebie - hostii. Ludzie, którzy kochają 

Pana Jezusa, odpowiadają na Jego zaproszenie i przychodzą do kościoła, aby przyjąć Jego 

Ciało pod postacią białej hostii. 

4. Kapłan podaje ludziom Pan Jezusa ukrytego w białym opłatku- hostii. Pan Jezus, przez ręce 

kapłana, przychodzi do nich, spotyka się z nimi. Obdarza ich swoją miłością, radością i 

szczęściem . To spotkanie nazywa się Komunią Świętą. 

5. Wy też kiedyś przystąpicie  do Komunii Świętej. Musicie się do tego spotkania  bardzo 

dobrze przygotować. W jaki sposób?  Trzeba Jezusa najpierw poznać na  katechezie, modlić 

się w domu, spotykać się z Nim, co niedziela na Mszy Świętej i z uwagą słuchać Jego słów, 

które mówi do nas przez kapłana. 



6.   Poproś rodziców o przeczytanie polecenia. Zrób zadania w podręczniku s. 89. 

 


