
  

Zadanie 1. Poznajmy dziś trochę bliżej państwa europejskie. Więc szykujcie się  

na wycieczkę. Dziś zwiedzamy Europę z „Dumorysiem”.  Kliknij w link 
https://www.youtube.com/watch?v=-DiYVWo5n1E   

Czy wiesz, jakiego państwa znajduje się flaga poniżej ? Słuchaj teraz uważnie, co będzie 

czytała osoba dorosła. Poznasz krótką charakterystykę Danii. 

 

 

 

 

          FLAGA DANII 

Kilka ciekawostek : 

 To z czym dzieci najczęściej 

kojarzą Danię, to pochodzące z tego 

kraju klocki Lego. Jednakże ten 

skandynawski kraj słynie nie tylko                

z plastikowych klocków 

 Największym miastem i jednocześnie stolicą tego państwa jest Kopenhaga. 

 Co ciekawe Dania jest monarchią ,co oznacza, że królestwem w dalszym 

ciągu rządzi rodzina królewska. Obecnie jest to królowa Małgorzata II, 

dlatego też pełną i poprawną nazwą tego kraju, jest Królestwo Danii. 

 Dania, jest rajem dla wszystkich dzieci i dorosłych, które uwielbiają 

ciasteczka. Jest to narodowy przysmak Duńczyków, a cukiernie, które 

oferują najróżniejsze ciasteczka, można spotkać w każdym duńskim 

mieście. 

 Według źródeł, Dania ma jedną z najstarszych flag na świecie. Ich flaga 

składa się z białego krzyża na czerwonym tle. Według legendy flaga Danii 

spadła z nieba. Dosłownie, ponieważ podczas jednej z bitew pod Lindanas,  

w momencie gdy Duńczycy wyraźnie przegrywali, w ręce króla wpadła 

czerwona chorągiew z białym krzyżem. Był to decydujący moment w bitwie, 

dzięki któremu zwycięstwo przypadło Duńczykom. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-DiYVWo5n1E


Zadanie 2. 

Obejrzyj obrazki flag wybranych państw europejskich. W pierwszej ramce narysuj flagę 

Polski, a w drugiej- flagę Dani. Powiedz, czym różnią się flagi między sobą, a co je łączy 

ze sobą . Wiesz może, co łączy wszystkie państwa? 

 

 

 

                                                  

                  

 

 

 

Zadanie 3.  

Postaraj się rozwiązać krzyżówkę i odczytać hasło. Następnie napisz hasło u dołu 

krzyżówki. Powodzenia 😊 



 

 

Hasło: 

Zadanie 4. 

Spróbuj przeczytać zdania samodzielnie lub z pomocą rodzica . Jeśli zdanie jest 

prawdziwe, napisz X pod wyrazem tak, jeśli jest nieprawdziwe, napisz X pod wyrazem 

nie.  

 

  

Tak 

 

Nie 

W herbie stolicy Warszawy jest statek.   

Wisła to mały strumyk .   

Stolica Polski to wielkie  miasto.   

Pałac Kultury i Nauki jest w stolicy.   

 



 


