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Drodzy Rodzice!  

Dzisiejsze zajęcia wpisują się w obszar edukacji teatralno-literackiej i mają  na celu 

zapoznanie dzieci z „Legendą o Europie” oraz zwyczajami dotyczącymi powitania                           

w różnych państwach europejskich. Dzieci poznają specyfikę Unii Europejskiej. Dzieci będą 

kształtowały umiejętność wypowiadania się całymi zdaniami, logicznego odpowiadania na 

zadawane pytania, ćwiczyły pamięć. 

Przywitamy się piosenką pt.  " Piosenka o Unii Europejskiej" ♫ ♫  
https://www.youtube.com/watch?v=5VVAotBHuiM 
 

Na początku dziecko zapozna się z „Legendą o Europie”, a następnie podejmie próbę 
wypowiedzi na temat poznanej legendy. Pozna też specyfikę Unii Europejskiej i spróbuje 
odpowiedzieć  na pytania do poznanej legendy i informacji dotyczących Unii Europejskiej. 

Następnie rodzic wprowadzi je w poznawanie zwyczajów dotyczących powitania w różnych 

państwach europejskich. 

Na koniec dziecko wykona ćwiczenie ruchowe. 

Zapraszam do wspólnej zabawy! :) 

Część I     

Kochane dzieci, na początek wysłuchacie „Legendy o Europie”, którą 

przeczyta wam mama lub tata. 

„Legenda o Europie” 

Według legendy na azjatyckim wybrzeżu Morza Śródziemnego mniej więcej 
tam, gdzie dzisiaj znajduje się Liban, żyła księżniczka o imieniu Europa,                      
która była w owym czasie najpiękniejszą kobietą na świecie. Jej ojcem był król 
Agenor. Pewnej nocy Europie przyśniło się, że kłócą się o nią dwa kraje                           
o postaciach kobiet. Pierwszy kraj, Azja, chciała, aby Europa pozostała, tu gdzie 
jest. Drugi, kraj leżący po przeciwnej stronie, otrzymał od Zeusa rozkaz 
wyprowadzenia jej nad morze. Następnego ranka zbierała nad brzegiem morza 

https://www.youtube.com/watch?v=5VVAotBHuiM
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kwiaty. W pewnej chwili z wody wyszedł potężny, lecz łagodny byk. Przekonał 
on Europę, by usiadła na jego grzbiecie i popędził przed siebie. Po drodze byk 
wyznał Europie, że jest Zeusem, który przybrał postać zwierzęcia. Uprowadził 
księżniczkę na grecką wyspę Kretę i tam pojął za żonę. Nazwa Europy wywodzi 
się z greckiego euros w znaczeniu " ciemna woda". Nazwę tę zastosował Homer 
dla określenia północnej Grecji, a w późniejszym czasie nazwą Europy określa 
się coraz większy zasięg terytorialny, aż do uzyskania obecnego zakresu pojęcia. 
Podejmijcie teraz próbę opowiedzenia wysłuchanej legendy (pilnujemy,                          
by dziecko wypowiadało się chronologicznie i całymi zdaniami). 
Następnie na podstawie wysłuchanej legendy spróbujcie odpowiedzieć                 
na zamieszone poniżej pytania: 

1. Kim była Europa? 
2. Jak miał na imię władca bogów, który zakochał się w Europie? 

3. W jakie zwierzę zamienił się Zeus?  

4. Czy Europa bała się byka?  

5. Do jakiej wyspy dotarli bohaterowie?  

Część II  

W kolejnej części zajęć dziecko pozna specyfikę Unii Europejskiej poprzez 

wiadomości na jej temat i symbole.                     

 

Kochane dzieci obejrzyjcie film na temat Unii Europejskiej  pt. „Poznaj Unię 

Europejską”: 
1. część 1 https://www.youtube.com/watch?v=jXIgRJXt1Q4 

2. część 2 https://www.youtube.com/watch?v=AkVUDHfOfvM 

https://www.youtube.com/watch?v=jXIgRJXt1Q4
https://www.youtube.com/watch?v=AkVUDHfOfvM
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Poznajcie teraz symbole Unii Europejskiej. 

SYMBOLE UNII EUROPEJSKIEJ 

 

Flaga Unii Europejskiej. 

 

Wysłuchajcie Hymnu Unii Europejskiej pt. „Oda do Radości”. 
https://www.youtube.com/watch?v=lJZmpgqJ_mQ   

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lJZmpgqJ_mQ
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Waluta Unii Europejskiej – Euro. 

 

 

Maskotka Unii Europejskiej – Syriusz. 
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Powitanie wydaje się prostą sprawą. Jednak ludzie pochodzący z odmiennych kręgów 

kulturowych mają zupełnie odmienne zwyczaje - cześć jest naprawdę zaskakujących. Warto 

je znać - nigdy nie wiadomo kiedy mogą się nam przydać. Najbardziej zadziwiające powitania 

mają mieszkańcy Azji. W Europie powitanie jest podobne, różni się jedynie wylewnością lub 

powściągliwością. Powitanie różni się też w zależności z kim się witamy. Czy jest to ktoś dla 

nas bliski, czy obcy, ważny jest też wiek osoby z którą się witamy. 

 Drogie dzieci poznacie również zwyczaje dotyczące powitania z 

osobą obcą  w wybranych państwach europejskich.   

1. Polska – na powitanie podajemy sobie prawą dłoń. 

2. Francja - popularne jest całowanie się w policzek na powitanie. 

3. Grecja - w czasie powitania klepiemy się nawzajem po plecach. 

4. Niemcy -witają się przez podanie ręki na początku i po zakończeniu 

spotkania. Uścisk dłoni powinien być pewny i serdeczny.  

5. Włochy - witając się z Włochem, całujemy go dwa razy - po jednym                    

w każdy policzek.  
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Część III  

Na koniec dziecko wykona zabawę ruchowo-dydaktyczną pt. „Jedzie pociąg 

po Europie”. Zabawa polega na tym, że dzieci przy dźwiękach muzyki udają 

pociąg  i poruszają się po pomieszczeniu, kiedy muzyka milknie, na hasło Unia 

Europejska dzieci stają nieruchomo, a rodzic mówi nazwę któregoś                     

z państw Europy, które dzieci dziś poznały, wówczas dzieci podbiegają                       

do rodzica i witają się tak jak wita się w tym państwie.    

Piosenka pt. „Wycieczka pociągiem” . 

https://www.youtube.com/watch?v=bF81AeC5tUc 

 

 

Miłej zabawy :) 

                                                                                                            Powodzenia !!! 

                                              Paulina Kozłowska i Danuta Czechowska. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bF81AeC5tUc

